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Załącznik nr 5b do SIWZ 
Wp.II.271.1.2012 

 
UMOWA nr Wp 272.1.2012 

NA DOSTAWY SUKCESYWNE PALIW PŁYNNYCH 
 

zawarta dnia ................... w Byczynie pomiędzy: 

Gminą Byczyna 
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie przy ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna 
NIP: 7511750102, 
reprezentowaną przez : 
Burmistrza Byczyny – Pana Ryszarda Grünera, 
przy kontrasygnacie: 
Skarbnika Gminy – Pani Wiesławy RóŜewskiej, 
zwanym dalej Zamawiającym,  
a firmą: 
............................................ 
NIP : ................................... 
REGON : ........................... 
reprezentowaną przez 
............................................ 
zwaną dalej Dostawcą 
została zawarta umowa o następującej treści: 

 
 

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego w dniu ........ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 

 

§ 1. 
 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywny zakup od Dostawcy oleju napędowego (Ekodisel) i benzyny bezołowiowej 95, zwanych 
 w dalszej części umowy produktem.  

2. Tankowanie odbywać się będzie bezpośrednio z cystern dostarczonych przez Dostawcę na miejsce tankowania. 
3. Tankowanie odbywać się będzie w miejscowości Byczyna. 
 

§ 2. 
 

1. Umowa zostaje zawarta na czas ściśle określony od ..............................do 31 grudnia 2012 r. z zastrzeŜeniem § 7 i 8. 
2. Przewidywana ilość, którą Zamawiający zamierza kupić w okresie obowiązywania umowy wynosi: 

   - ok. 12.000 litrów oleju napędowego, 
             - ok. 1.000 litrów benzyny bezołowiowej 95. 

3. Podane ilości paliw płynnych są wielkościami szacunkowymi – określonymi na podstawie przewidywanego zuŜycia - 
słuŜącymi do kalkulacji ceny ofertowej. Ostateczna ilość zakupionego paliwa wynikać będzie z realizacji zamówienia do 
końca czasu trwania umowy, wg aktualnych potrzeb Zamawiającego. Nie zrealizowanie zamówienia w całości przez 
Zamawiającego nie moŜe być podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy. Wielkości zamówienia określonego  
w pkt. 2 moŜe ulec zmianie, nie więcej jednak niŜ o 25%. Zmiana taka nie będzie stanowić zmiany warunków umowy.  

4. Realizacja dostawy odbywać się będzie na podstawie telefonicznego zamówienia w ciągu 24 godzin po otrzymaniu 
i potwierdzeniu zamówienia. 

5. Zamawiający zastrzega sobie rozwiązania, o których mowa w § 9. 
 

§ 3 
 

1. Dostawca za dostarczony produkt wystawiał będzie rachunek, na którym kwota do uregulowania będzie iloczynem 
ilości dostarczonego produktu i ceny jednego litra produktu (odpowiedni oleju napędowego lub Benzyny bezołowiowej) 
z oferty Dostawcy wybranej w drodze przetargu tj.: 

       ........zł/litr oleju napędowego Ekodisel 
       ........zł/litr benzydyny bezołowiowej 95 
        -  z zastrzeŜeniem pkt 3.  
2. Rachunek będzie regulowany przelewem bankowym na konto bankowe Dostawcy, w ciągu 21 dni od dnia dostarczenia 

prawidłowo wystawionego rachunku. 



 2 

3. Cena spisana na dzień podpisania umowy moŜe ulec zmianie w trakcie okresu dostawy w granicach ceny ustalonej 
przez producenta: 
a/ dla oleju napędowego (ekodisel): ………………………. z zachowaniem stałych elementów składowych t.j.  
z zachowaniem formuły: (cena producenta na dzień dostawy +/- stała marŜa/rabat w wysokości …… zł/l) + 
obowiązujące w dniu dostawy podatki, 
b/ dla benzyny bezołowiowej 95: ………………………. z zachowaniem stałych elementów składowych t.j.  
z zachowaniem formuły : (cena producenta na dzień dostawy +/- stała marŜa/rabat w wysokości …… zł/l) + 
obowiązujące w dniu dostawy podatki 

 

§ 4 
 

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć produkt własnym transportem, na swój koszt i własne ryzyko.  
2. Koszt ubezpieczenia przedmiotu umowy ponosi Dostawca.  
 

§ 5 
 

W przypadku niewykonania lub nienaleŜytego wykonania Umowy, Dostawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz 
Zamawiającego kar umownych: 

    - w wysokości 0,5 % wartości pojedynczej dostawy, liczonej wg cen produktu obowiązujących w dniu    
    wyznaczonym na dostawę, za kaŜdy dzień zwłoki w realizacji zamówienia 
    -  w wysokości 5% wartości niezrealizowanych dostaw, liczonej wg ceny produktu ostatniej dostawy, w przypadku   
    odstąpienia od Umowy z winy Dostawcy. 

 

§ 6 
 

Umawiające się Strony postanawiają, Ŝe w razie niewykorzystania limitu dostaw produktu w ilości określonej w § 2 pkt 2 
Umowy przez Zamawiającego, Dostawcy nie przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania za utracone korzyści. 

 

§ 7 
 

Zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
 

§ 8 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy w przypadku: 
1/ nieuzasadnionej podwyŜki cen produktu, z zastrzeŜeniem § 3, 
2/ opóźnienia w dostawie produktu dłuŜszego niŜ 10 dni. 

 

§ 9 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 i/lub 
zmniejszenia ilości zapotrzebowanego oleju o więcej niŜ 25% w przypadku przekazania dowozu uczniów do szkół innemu 
podmiotowi. 

 

§10 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo zamówień 
publicznych. 
 

§ 11 
 

Spory wynikłe z realizacji niniejszej Umowy podlegają rozstrzyganiu przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. 
 

§ 12 
 

Umowa została sporządza w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron. 

 
 
 
................................................................                          .................................................................... 
                 Zamawiający                                                                        Wykonawca 


