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UMOWA DOSTAWY 

zawarta w dniu …......................... r. w Szczebrzeszynie pomiędzy:

(1) Zakładem Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. z o. o. ul.

Gorajska  51,  22  –  460  Szczebrzeszyn,  NIP:  922-304-71-96

reprezentowanego przez:

Piotra Gnieciaka  – Prezesa Zarządu

(zwaną dalej “Zamawiającym”)

a

(2) ….............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w przeprowadzonym postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,

o treści następującej:

§ 1

1. Zamawiający  udziela  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania

zamówienie  publiczne  na  powtarzające  się  dostawy,  w  systemie

zakupów bezgotówkowych:

a) oleju napędowego ON (według PN-EN 590),

b) benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej nie mniejszej niż 95

(według PN-EN 228), zwanych dalej "paliwami",

c) oraz innych produktów zawartych w SIWZ 

w  ilościach  niezbędnych  do  zabezpieczenia  potrzeb  Zamawiającego  

związanych  z  tankowaniem  służbowych  pojazdów  i  urządzeń  

silnikowych w okresie zaopatrzeniowym od dnia 01. 03. 2021 r. do

dnia 28 lutego 2022 r.

2. Zamawiający  określa  orientacyjnie  swoje  potrzeby  związane

z tankowaniem służbowych pojazdów i urządzeń. Podana ilość może
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ulec zmianie stosownie do potrzeb Zamawiającego.  W przypadku jej

zmniejszenia  Wykonawcy  nie  przysługują  żadne  roszczenia  z  tego

tytułu.

§ 2

1. Wykonawca  zapewni  możliwość  tankowania  paliwa  bezpośrednio  do

pojazdów i urządzeń silnikowych Zamawiającego, na stacji paliw przez

7  dni  w  tygodniu,  położonej  -  z  przyczyn  eksploatacyjnych  i

ekonomicznych - w odległości do 8 km od siedziby Zamawiającego. 

2. Paliwo  będzie  tankowane  bezpośrednio  do  pojazdów  i  urządzeń

silnikowych Zamawiającego.

3. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu możliwość tankowania paliwa

do kanistrów, jeżeli po stronie Zamawiającego zajdzie taka potrzeba.

§ 3

1. Zakupy paliw będą dokonywane bezgotówkowo.

§ 4

1. Zamawiający  będzie  nabywał  paliwo  po  cenach  obowiązujących  na

stacji paliw, w chwili tankowania, pomniejszonych o rabat określony

w ust. 2. 

2. Na  wszystkie  zakupione  przez  Zamawiającego  paliwa  Wykonawca

udziela rabatu w wysokości: …........ od litra paliwa. 

3. Rozliczenie  zakupionych  paliw  będzie  następowało  fakturą  zbiorczą.

Faktura ta będzie zawierać pełny monitoring transakcji (data zakupu,

cena jednostkowa  i wartość zakupionego paliwa, numer rejestracyjny

samochodu lub nazwa/numer urządzenia silnikowego albo informacja

o zatankowaniu paliwa do kanistra).

4. Zapłata za dany okres rozliczeniowy nastąpi w terminie uzgodnionym

przez strony, jednak nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania przez

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub nie krótszym niż

14 dni od dnia wystawienia  przez Wykonawcę e-faktury, przelewem,

na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się

dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
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§ 5

Szacunkowa  wartość  brutto  przedmiotu  umowy  obliczona  na  

podstawie cen jednostkowych obowiązujących u Wykonawcy w dniu  

ogłoszenia  o  zamówieniu  z  uwzględnieniem rabatu,  o  którym mowa

w par. 4 ust. 2 wynosi:

kwota netto: ….........................zł

(słownie: …............................................................................ zł 0/100)

plus należny podatek VAT ….................. zł 

(słownie: …........................................................................ zł 0/100),

kwota brutto: …............................ zł

(słownie: …........................................................................  zł 0/100).

§ 6

1. Wszelkie  zmiany  umowy wymagają  dla  ich  ważności  zachowania

formy pisemnej.

2. Umowa obowiązuje w okresie od dnia 01. 03. 2021r do dnia  28

lutego 2022r. 

3. Każda  ze  stron  ma  prawo  wypowiedzieć  niniejszą  umowę  z

 zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. oraz

przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8

Ewentualne  spory  mogące  wyniknąć  na  tle  wykonania  niniejszej

umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9
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Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  

jednym dla każdej ze stron.

   WYKONAWCA  ZAMAWIAJĄCY

Integralną częścią niniejszej umowy są:

1. Formularz ofertowy Wykonawcy,

2. SIWZ
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