Umowa nr U/……./2018
zawarta w dniu …… roku w Kudowie Zdroju pomiędzy:
Parkiem Narodowym Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie Zdroju przy ul. Słonecznej
31, NIP 883-18-52-945,
zwanym w dalszym tekście Zamawiającym reprezentowanym, przez:
Bartosz Małek – Dyrektor PNGS,
…………………
………………..
…………
reprezentowaną przez:
………………
zwaną dalej Wykonawcą.
W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, 2018 z późn. zm).) strony zawarły
umowę następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest bezgotówkowy zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej na potrzeby
Parku Narodowego Gór Stołowych
2. W ramach przedmiotu umowy Zamawiający będzie realizował sukcesywnie na stacjach paliw Wykonawcy
zakup paliw w okresie obowiązywania umowy, w szczególności:
1) benzyny bezołowiowej Pb95 w ilości: 11 200 litrów. (dot. Część I)
2) oleju napędowego ON w ilości: 42 000 litrów,
(dot. Część II)
3. Podana ilość paliwa jest wielkością szacunkową i Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania całości
przedmiotu zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje prawo roszczeń z tego tytułu. Zamawiający
zastrzega, że ilość pojazdów i sprzętu użytkowana obecnie przez Zamawiającego w czasie trwania umowy
może ulec zmianie.
4. Wykonawca zapewnia możliwość całodobowego dokonywania zakupów paliwa na stacji/ach
paliwowej/ych położonych w Kudowie Zdroju przy ul. ………………………………
§2
1. Paliwa płynne, będące przedmiotem niniejszej umowy, muszą spełniać wymagania jakościowe określone
w:
1) rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680 z późniejszymi zmianami),
2) normach PN-EN 228 Paliwa dla pojazdów silnikowych – dla benzyny bezołowiowej Pb95 oraz
PN-EN 590 Paliwa dla pojazdów silnikowych – dla oleju napędowego ON.
2. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty i świadectwa jakościowe paliw na
stacjach paliw Wykonawcy.
3. Przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się działać z należytą starannością rozumianą jako
staranność profesjonalisty właściwą w działalności objętej przedmiotem umowy.
4. Strony postanawiają, że odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy są:
W imieniu Zamawiającego – Henryk Kamczyc tel. (074) 8654913
W imieniu Wykonawcy ……………..

Zmiana wymienionych osób następuje w drodze pisemnego powiadomienia drugiej Strony i nie stanowi
zmiany Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu wszelkich niezbędnych informacji
dotyczących stanu realizacji Umowy, jak również zawiadamiania o sytuacjach wymagających
podjęcia działań ze strony Zamawiającego.
5. Wykonawca określi i przekaże Zamawiającemu telefony kontaktowe, numery faksów i adresy poczty
elektronicznej oraz dokona innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonywania
zobowiązań wynikających z umowy.
§3
Umowa zawarta jest na czas określony od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2021 r. lub do momentu
wyczerpania wartości umowy określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
§4
1. Część I) Strony ustalają, że za dostawę przedmiotu umowy Dostawcy przysługuje wynagrodzenie
stanowiące iloczyn ilości faktyczne dostarczonego paliwa i ceny 1 litra, publikowanej w dniu sprzedaży na
stronie PKN ORLEN i powiększonej o marżę wynoszącą,….. zł dla benzyny bezołowiowej 95, a następnie
o podatek VAT
(Część II) Strony ustalają, że za dostawę przedmiotu umowy Dostawcy przysługuje wynagrodzenie
stanowiące iloczyn ilości faktyczne dostarczonego paliwa i ceny 1 litra, publikowanej w dniu sprzedaży na
stronie PKN ORLEN i powiększonej o marżę wynoszącą,….. zł dla ON, a następnie o podatek VAT
2. Oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia.
3. Uzgodnione przez Strony wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy
zgodnie z § 1. niniejszej umowy. Dostawcy nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego uprawnienie do
odrębnego żądania zwrotu poniesionych przez niego kosztów, opłat i podatków związanych z realizacją
niniejszej umowy.
4. Cena na pozostałe produkty naftowe będą równe cenom sprzedaży tych produktów na stacji paliw w
dniu sprzedaży.
5. 1.(Część I) Wykonawcy przysługuje całkowite szacunkowe wynagrodzenie za przedmiot umowy benzynę
bezołowiową PB95 w łącznej kwocie ……….zł netto + VAT ……zł, razem brutto ……zł, słownie:
………………..
5. 1a.(Część II Wykonawcy przysługuje całkowite szacunkowe wynagrodzenie za przedmiot umowy olej
napędowy ON w łącznej kwocie ……. zł netto + VAT ……., razem brutto …….. zł, słownie: ……… ……
złotych )
6. Łączne szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy za Część I i Część II wynosi ………. złotych brutto.
7. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z terminowym
i
prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez
Zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszelkie wymagane
przepisami podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy i VAT.
§5
1.* Rozliczenie za przedmiot umowy następować będzie bezgotówkowo przelewem dwa razy
w
miesiącu na podstawie wystawionych faktur VAT, według poniższych zasad:
a) Ustala się następujące okresy rozliczeniowe: od 1-go do 15-go dnia miesiąca i od 16-go do
ostatniego dnia miesiąca.
b) Wykonawca zobowiązuje się dołączyć każdorazowo do faktury zestawienie wszystkich tankowań
z danego okresu rozliczeniowego.
c) Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo podczas dostawy (tankowania) paliwa wręczyć
kierowcy pisemne potwierdzenie (WZ) tankowania zawierające: datę, ilość oraz rodzaj
tankowanego paliwa.
2. Należność płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze VAT
w
terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. (Zgodnie z ofertą) Za datę zapłaty przyjmuje się dzień uznania

rachunku bankowego Wykonawcy.
3. Faktury będą wystawiane na: Nabywca: Park Narodowy Gór Stołowych ul. Słoneczna 31, kod poczt. 57
– 350 Kudowa Zdrój NIP:883-185-29-45
4. Każdorazowo do faktury Wykonawca będzie zobowiązany załączyć dokładną ewidencję wykonanych
transakcji, zawierającą co najmniej:
1) nazwę, numer i miejscowość stacji paliw, na której dokonano transakcji,
2) numer rejestracyjny pojazdu,
3) numer dowodu wydania,
4) ilość i rodzaj paliwa,
5) cenę jednostkową paliwa przed upustem,
6) cenę jednostkową paliwa po upuście,
7) wartość zakupu po upuście.
§6
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę lub odstąpienia od
umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu tytułem kary umownej kwotę w wysokości 2% wartości brutto umowy, określonej w
§ 6 ust. 2 niniejszej umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną ustaloną ryczałtowo na kwotę 100,00 zł za
każdorazową, wynikającą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, niemożność zakupu paliwa
wskazanego w umowie.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto, o
którym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze
stron, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
4. Należności z tytułu kary, o których mowa w ust. 1 - 3, będą płatne na podstawie noty obciążeniowej
wystawionej przez Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na bieżące potrącenia sum pieniężnych
wynikających z naliczonych zgodnie z umową kar umownych z kwot za zakupione paliwo wskazanych
w otrzymanych przez Zamawiającego fakturach.
5. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania części lub całości przedmiotu umowy
powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż
te, dla których zastrzeżono karę, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowań na
zasadach ogólnych.
§7
1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp,
przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:
1) zamiaru powierzenia części zadania podwykonawcy wówczas, gdy Wykonawca deklarował osobiste
wykonanie zadania,
2) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy,
3) gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w
wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian
umowy.
2. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 1 nie stanowi zobowiązania stron do
wprowadzenia zmiany umowy.

§8

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości
o
wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy
przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem do protokołu
odbioru dostawy.
§9
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygały będą sądy powszechne właściwe dla Zamawiającego.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 12
Integralną częścią niniejszej umowy są:
1) Załącznik nr 1 – SIWZ
2) Załącznik nr 2 – Oferta
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

