Załącznik nr 5 do SIWZ

UMOWA ZP/PN/SZP/63/2012 ( wzór )
zawarta w dniu …………... w Szczawnie Zdroju,
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) o wartości zamówienia
nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i zgodnie
postanowieniami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
pomiędzy:
Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A
z siedzibą w Szczawnie-Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS
w dniu 11.10.2001 pod numerem KRS 0000043944
posiadającą kapitał zakładowy 9 790 000,00 zł.
reprezentowaną przez:
Sławomira Hunka - Prezesa Zarządu
zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym
a
………………………………………………….
z siedzibą
zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:
………………………………………………….
§1
Tryb zawarcia umowy
1. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z
ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U z 2010 r. Nr 113,
poz.759, ze zm.).
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z niniejszej umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.
§2
Przedmiot umowy
1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie na:
„Sukcesywną dostawę paliwa w obrocie bezgotówkowym na rzecz Dolnośląskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego S.A.” zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do
niniejszej umowy w ilościach szacunkowych:
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a) Benzyna bezołowiowa Pb 95 - 10.248,00 litrów;
b) Olej napędowy -3.474,00 litrów.
Wykonawca zapewni dostawę paliw płynnych zgodnych z obowiązującymi normami, na
podstawie koncesji na obrót paliwami ciekłymi.
Zakup wskazanych rodzajów paliw płynnych odbywać się będzie na stacjach paliw
należących do sieci stacji Wykonawcy:
a) W systemie bezgotówkowym za pomocą elektronicznych kart flotowych
zabezpieczonych kodem PIN (z tankowaniem bezpośrednio do pojazdów);
b) Na fakturę VAT opłacone gotówką – w przypadku paliw do kosiarek (z tankowaniem
bezpośrednio do kanistra).
Elektroniczne karty flotowe:
a) Przyporządkowane będą do konkretnego pojazdu i jego numeru rejestracyjnegozgodnie z listą pojazdów flotowych Zamawiającego stanowiącą załącznik do
niniejszej umowy;
b) Uprawniać będą do zakupu stanowiących przedmiot zamówienia paliw płynnych tj.
benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz oleju napędowego (ON);
c) Uprawniać będą do dokonywania zakupów paliw płynnych w sieci stacji paliwowych
wyłonionego w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej Wykonawcy,
rozmieszczonych na terenie całego kraju;
d) Obligatoryjnie muszą być zabezpieczone kodem PIN;
e) Karty flotowe będą wystawiane Zamawiającemu bez dodatkowego wynagrodzenia, z
zastrzeżeniem zamiennych kart flotowych (wydawanych w razie zgubienia,
zniszczenia, zablokowania PINem), które będą wydawane odpłatnie wg cennika
obowiązującego u Wykonawcy;
f) Wykonawca wyda Zamawiającemu karty flotowe w ciągu 10 dni roboczych od daty
podpisania umowy;
g) W razie utraty którejkolwiek z kart Zamawiający niezwłocznie powiadomi
wykonawcę o tym fakcie, a Wykonawca po przyjęciu wniosku (telefoniczny fakt
zgłoszenia zastrzeżenia karty potwierdzony faksem) o zastrzeżeniu karty flotowej,
dokona niezwłocznie tej blokady;
h) W miejsce kart utraconych, Wykonawca wyda Zamawiającemu karty zamienne w
terminie 10 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby obsługiwanych w ciągu trwania umowy
samochodów oraz zakupienia mniejszej ilości paliwa tj. zakupione zostanie 70% przedmiotu
umowy, natomiast 30% Zamawiający warunkowo zakupi w zależności od zapotrzebowania.
Wykonawca zapewnia, ze parametry dostarczonego do Zamawiającego paliwa będą zgodne
z obowiązującymi Polskimi Normami.
O ewentualnych nieprawidłowościach wynikających z jakości lub ilości dostarczonego
(pobranego) paliwa, Wykonawca zostanie niezwłocznie powiadomiony przez
Zamawiającego.
W razie stwierdzenia przez Zamawiającego zatankowania paliwa o złej jakości Wykonawca
zobowiązany jest do wykonania badania stosownej próbki paliwa pobranej przy dostawie
produktu do zbiornika Zamawiającego na jego pisemny wniosek.
W razie stwierdzenia przez niezależne laboratorium jakości paliwa nie mieszczącej się w
obowiązujących Polskich Normach Wykonawca pokryje koszty związane z badaniem próbki
i doprowadzeniem pojazdów lub sprzętu Zamawiającego do stanu pierwotnego.
W razie stwierdzenia zgodności badanego paliwa z Polską Normą kosztem wykonania badań
zostanie obciążony w całości Zamawiający.
W przypadku uzasadnionej reklamacji Zamawiającego, wadliwe paliwo zostanie przez
Wykonawcę wymienione lub uzupełnione w przypadku braku ilościowego.

12. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia szkód powstałych na skutek dostarczenia paliwa
niezgodnego z obowiązującą Polską Normą.
13. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę paliwa nie odpowiadającego wymaganiom
stawianym przez Polską Normę lub dostarczenia zaniżonej ilości paliwa, Zamawiający
zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty na konto Wykonawcy do chwili usunięcia
szkody.
§3
Wynagrodzenie
1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy została ustalona na podstawie jego
oferty:
a) Benzyna bezołowiowa Pb 95:
Całkowite wynagrodzenie netto wynosi: ……………………. zł, plus należny
podatek VAT (………%);
Całkowite wynagrodzenie brutto wynosi …………………….
(słownie:……………………);
b) Olej napędowy:
Całkowite wynagrodzenie netto wynosi: ……………………. zł, plus należny
podatek VAT (………%);
Całkowite wynagrodzenie brutto wynosi …………………….
(słownie:……………………);
z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu.
2. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za 1 litr paliwa wynosi
odpowiednio:
a) Benzyna bezołowiowa Pb 95:
wynagrodzenie netto za 1 litr wynosi: ……………………. zł, plus należny podatek
VAT (………%);
wynagrodzenie brutto za 1 litr wynosi …………………….
(słownie:……………………);
b) Olej napędowy:
wynagrodzenie netto za 1 litr wynosi: ……………………. zł, plus należny
podatek VAT (………%);
wynagrodzenie brutto za 1 litr wynosi …………………….
(słownie:……………………);
z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu.
3. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na
warunkach niniejszej umowy, w tym koszty wydania kart flotowych (z wyjątkiem kart
flotowych zamiennych).
4. Wykonawca zobowiązuje się stosować w trakcie obowiązywania umowy cenę brutto za 1 litr
paliwa wskazaną w formularzu ofertowym pomniejszoną o udzielony w ofercie rabat, od
ceny brutto paliwa.
5. Zaoferowany rabat musi być wartością stałą i jednakową dla wszystkich rodzajów płynnych
paliw silnikowych oraz nie może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny za 1 litr benzyny bezołowiowej Pb 95, przy
czym stosunek ceny brutto 1 litra konkretnej dostawy do średniej ceny 1 litra benzyny
bezołowiowej Pb 95 w dniu dostawy, publikowanej w Internecie na stronie www.paliwa.pl
przez Polską Izbę Paliw Płynnych, nie może być mniej korzystny dla Zamawiającego niż
wynikający ze stosunku ceny brutto za 1 litr zaoferowanej przez Wykonawcę w ofercie do
średniej ceny publikowanej przez PIPP w dniu składania ofert, wskazanej w ust. 7.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny 1 l oleju napędowego, przy czym stosunek
ceny brutto 1 litra konkretnej dostawy do średniej ceny 1 litra oleju napędowego w dniu

dostawy, publikowanej w Internecie na stronie www.paliwa.pl przez Polską Izbę Paliw
Płynnych, nie może być mniej korzystny dla Zamawiającego niż wynikający ze stosunku
ceny brutto za 1 litr zaoferowanej przez Wykonawcę w ofercie do średniej ceny w dniu
składania ofert publikowanej przez PIPP, wskazanej w ust. 7.
7. Na dzień składania ofert tj. 06.08.2012r. średnia cena brutto benzyny bezołowiowej Pb95
publikowana na stronie www.paliwa.pl przez Polską Izbę Paliw Płynnych wynosiła:
........................zł za 1 litr, natomiast średnia cena brutto oleju napędowego publikowana na
tej samej stronie wynosiła …………… zł za 1 litr.
8. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zgodności zmian cen z zapisami ust. 6
niniejszego paragrafu poprzez załączenie do faktury stosownej kalkulacji.
§4
Termin i miejsca wykonania
Dostawy paliwa będą realizowane sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania
umowy, jednak nie dłużej niż do momentu zrealizowania całej wartości umowy.
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o konieczności blokady kart w chwili zrealizowania
całej wartości umowy.
§5
Warunki płatności
1. Należność będzie opłacana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w
fakturze VAT. Rozliczenie zawartych transakcji fakturami VAT odbywać się będzie raz w
miesiącu. Termin zapłaty będzie wynosił 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury
VAT, z zastrzeżeniem, że Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę w ciągu 10 dni od
daty jej wystawienia. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego miesiąca.
2. Do każdej zbiorczej, prawidłowo wystawionej faktury VAT Wykonawca załączy
szczegółowe zestawienia tankowań poszczególnych pojazdów, zawierające w szczególności:
- numer rejestracyjny pojazdu;
- stan licznika przy tankowaniu;
- datę tankowania;
- miejsce tankowania;
- rodzaj zatankowanego paliwa;
- cenę netto i brutto zatankowanego paliw w dniu tankowania uwzględniającą rabat.
3. Za termin płatności przyjmuje się datę dyspozycji Zamawiającego dokonania polecenia
przelewu.
4. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i
posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 886-000-34-33. Wykonawca oświadcza, że
jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada numer identyfikacji
podatkowej NIP: …………………………
5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu.
§6
Kary umowne
1. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości netto określonej w § 3 ust. 1 umowy.
2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający
zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% wartości netto określonej w § 3 ust. 1 umowy.
3. Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za zwłokę Zamawiającego w zapłacie za
przedmiot umowy.

§7
Korespondencja
1. Wszelka korespondencja miedzy stronami związana z realizacją niniejszej umowy powinna
być kierowana z zachowaniem formy pisemnej. Strony dopuszczają możliwość
porozumiewania się w formie elektronicznej.
2. Korespondencja w związku z realizacją umowy będzie dokonywana z zastosowaniem
następujących danych kontaktowych:
- ze strony Zamawiającego:
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,ul. Szczawieńska 2
58-310 Szczawno-Zdrój;
tel. +48 (74) 648-04-00;
fax +48 (74) 648-04-17;
Osoba uprawniona -…………………………………………. Tel……… e-mail:…………
- ze Strony Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Osoba uprawniona -…………………………………………. Tel……… e-mail:…………
Zmiana wyżej wymienionych danych kontaktowych będzie dokonywana na podstawie
pisemnego zgłoszenia jednej ze Stron oraz aneksu.
§8
Zmiany w umowie
1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym jeżeli Wykonawca
rażąco naruszy postanowienia umowy.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w
przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z
uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
a) zmiany ceny w zakresie wysokości stawki podatku VAT, jeżeli zostanie ogłoszona
ustawowa jej zmiana (waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy);
b) zmiana umowy w związku z przekształceniem firmy lub wynikające z następstwa
prawnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
c) wystąpienia istotnych zmian przepisów lub norm mających zastosowanie do
przedmiotu zamówienia;
d) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego, adresu, siedziby, nr tel. itp.) pod warunkiem, że nie
prowadzą do zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy.
§9
Inne postanowienia
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Spory wynikłe z realizacji umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

4. Oferta Wykonawcy, złożona Zamawiającemu w ramach postępowania o udzielenie
zamówienia stanowi załącznik do niniejszej umowy.
5. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, zastosowanie znajduje Regulamin Wykonawcy regulujący
warunki sprzedaży bezgotówkowej i/ lub ogólne warunki sprzedaży i używania kart
paliwowych.
ZAMAWIAJĄCY

Załączniki:
- Oferta wykonawcy;
- Lista pojazdów flotowych wraz z ich numerami rejestracyjnymi.
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