Załącznik nr 3
do Specyfikacji Warunków
Zamówienia

UMOWA NR …..……

Zawarta dnia …………r., pomiędzy:
Purum Sp. z o.o.
z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Kowalska 2, 83-000 Pruszcz Gdański,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy GdańskPółnoc w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000717226,
NIP 604 019 37 35,
reprezentowaną przez
Pana Piotra Ołowskiego – Prezesa
Zarządu, zwaną dalej „Zamawiającym”

a
………………...
z siedzibą w ………………, Ul. …………………………
zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze
Sądowym, pod nr ……………………….
NIP ……………………………
w imieniu której działa:

- ............................................
zwanym dalej „Wykonawcą”.
łącznie zwanymi dalej „Stronami”
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym w oparciu o
ustawę z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz.
1129, ze zm.).
§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy paliwa płynnego – oleju napędowego (ON)

do pojazdów samochodowych Zamawiającego.

2. Dostawy będą się odbywały poprzez dokonywanie sukcesywnych zakupów paliwa na
stacji (stacjach) paliw Wykonawcy. Wydawanie paliw odbywać się będzie wyłącznie
bezpośrednio do zbiorników paliwa pojazdów Zamawiającego, figurujacych w wykazie
pojazdów.

3. Szacowaną ilość paliwa zamawianą w ramach niniejszej umowy określa się na 136 000
litrów. Ostateczna ilość zakupionego paliwa wynikać będzie z realizacji zamówienia do końca
trwania umowy i bieżących potrzeb Zamawiającego. W zależności od zapotrzebowania
zakupiona ilość paliwa może się zmienić o +/- 15 %.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w całości przedmiotu zamówienia w
czasie obowiązywania umowy, jeżeli jego potrzeby rzeczywiste będą mniejsze od
zamawianych.

5. Zamawiający będzie uprawniony do zaopatrywania się w paliwo na stacjach paliwowych
Wykonawcy, wskazanych w formularzu oferty.

6. Jeżeli pojazd Zamawiającego nie będzie w stanie pobrać paliwa na stacji Wykonawcy
wskazanej w ofercie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zaopatrywania się w innych
stacjach paliwowych Wykonawcy, korzystając z systemu rozliczenia bezgotówkowego.

7. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz pojazdów z numerami rejestracyjnymi, a także
nazwiska osób uprawnionych osób do tankowania, niezwłocznie po podpisaniu umowy.
W przypadku zmiany ilości i rodzaju pojazdów w trakcie realizacji Umowy, wykaz ten
zostanie zaktualizowany. Aktualizacja powyższa nie stanowi istotnej zmiany umowy i nie
wymaga odrębnego aneksu do umowy.
§2
Termin realizacji umowy

1. Umowę zawiera się na czas określony od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2023r.
2. Dostawa (tankowanie pojazdów) będzie następowała sukcesywnie.
§3
Rozliczenia i płatności

1. Strony ustalają, że transakcje zakupu paliwa będą odbywały się w systemie
bezgotówkowym.

2. Wykonawca wystawi Zamawiajacemu karty paliwowe umozliwiające bezgotówkowe
tankowanie, zabezpieczone kodem, dla każdego zgłoszonego pojazdu służbowego
Zamawiającego. Wydanie Pierwszych i kolejnych kart paliwowych oraz ich obsługa w trakcie
realizacji umowy odbywać sie bedzie na koszt Wykonawcy. Karty muszą umożliwiać
prowadzenie ewidencji pobranego paliwa dla poszczególnych pojazdów Zamawiającego z
podaniem co najmniej:

1) Nazwy, siedziby, nr NIP Zamawiającego;

2) wyszczególnienie tankowanego pojazdu;
3) numer rejestracyjny tankowanego pojazdu ;
4) datę tankowania;
5) ilość pobranego paliwa;
6) rodzaj paliwa;
7) wartość transakcji;
8) obowiązującą w momencie tankowania cenę paliwa.
9) Naliczony stały opust
3. Wystawianie faktur za zrealizowane dostawy odbywać się będzie, na koniec okresu
rozliczeniowego, w którym były dokonywane zakupy paliwa.

4. Ceny za zakupione paliwo będą naliczane według cen obowiązujących na stacji paliw
Wykonawcy, w dniu tankowania, pomniejszone o zadeklarowany przez Wykonawcę w
ofercie opust cenowy w wysokości …………. zł/litr.

5. Strony ustalają, iż płatność za zakupione paliwo będzie odbywać się na podstawie
prawidłowo wystawionej zbiorczej faktury VAT, w terminie do ……… dni od zakończenia
okresu rozliczeniowego.

6. Okres rozliczeniowy wynosi ……………………..
7.

Faktura VAT będzie uwzględniała ilość zakupionego paliwa w danym okresie

rozliczeniowym. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.

8. Płatność odbędzie się przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę każdorazowo na fakturze VAT.

9. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Termin uważa się za zachowany, jeśli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego
nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

10. Każda zbiorcza faktura VAT musi zawierać informacje (dopuszcza się osobny załącznik):
1) Nazwa, adres, nr NIP Zamawiającego;
2) numer rejestracyjny tankowanego pojazdu ;
3) datę tankowania;
4) ilość pobranego paliwa;
5) rodzaj paliwa;
6) obowiązującą w momencie tankowania cenę paliwa za 1 litr, wartość zakupu,
7) naliczony stały opust
11. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i
posiada NIP ………………... Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku
od towarów i usług i posiada NIP 604 019 37 35.

12. W przypadku opóźnienia płatności w stosunku do terminu określonego w ust. 5 z
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, zapłaci on Wykonawcy odsetki ustawowe za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

13. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby

trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Treść dokumentów dotyczących przenoszonej
wierzytelności (umowy o przelew, pożyczki, zawiadomienia, oświadczenia) nie może stać w
sprzeczności z postanowieniami niniejszej umowy.
§4
Wartość nominalna umowy

1. Szacowane łączne maksymalne wynagrodzenie za cały okres obowiązywania
umowy ustalone zgodnie z ofertą wykonawcy wynosi:
wartość bez kwoty podatku VAT: …………… złotych (słownie: ……………….. złotych
…./100, podatek VAT według stawki 23%, wartość z kwotą podatku VAT: …………. złotych
(słownie: ……………….. złotych).

2. Rzeczywista wartość Umowy będzie wynikała z realizacji zamówienia do końca trwania
Umowy i bieżących potrzeb Zamawiającego z uwzględnieniem obowiązujących cen paliwa
na stacjach Wykonawcy.

3. W przypadku, gdy wartość wskazana w ust. 1 nie zostanie wyczerpana, a upłynął termin
na jaki Umowa została zawarta, Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tego tytułu.
§5
Gwarancja i reklamacje

1. Oferowane paliwo musi odpowiadać normom jakościowym określonym w Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla
paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r. poz. 1680, z późn.zm.).

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania świadectwa jakości na paliwo wystawionego
przez producenta, w przypadku gdy jakość paliw budzi zastrzeżenia Zamawiającego.

3. W przypadku określonym w ust. 2 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwo w
terminie 7 dni kalendarzowych od złożenia żądania.

4. W przypadku, gdy jakość paliw objętych przedmiotem zamówienia nie spełnia wymogów
określonych w Umowie, Zamawiający może złożyć stosowną reklamację Wykonawcy, z
żądaniem zwrotu wartości zapłaconej za zatankowane paliwo należności.

5. Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych od
daty jej doręczenia. Po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za
przyjętą w całości, zgodnie z żądaniem Zamawiającego. W celu rozpatrzenia reklamacji
Wykonawca może pobrać kwestionowanego paliwa, które zostaną zbadane przez inspektora
z akredytowanego laboratorium.

6. W przypadku, gdy wadliwe paliwo spowoduje uszkodzenie pojazdu, co zostanie
potwierdzone pisemną opinią serwisu Zamawiającego, Zamawiający może obciążyć
Wykonawcę kosztami naprawy uszkodzonego pojazdu.
§6

Kary umowne

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10 % wartości
umowy w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego kary umowne.

3. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z
wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie odrębnej noty księgowej.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych i innych kosztów
określonych Umową z przysługującemu mu wynagrodzenia.
§7
Odstąpienia od umowy

1. Oprócz przyczyn wynikających z obowiązujących przepisów, Zamawiającemu przysługuje
prawo odstąpienia od umowy gdy:

1) nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy, szczególnie w razie
powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku
Wykonawcy,

2) Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie
zachowuje właściwej jakości paliw,

3) wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym; w takim przypadku Wykonawca uprawniony jest do zapłaty za wykonaną
część umowy.

2. Odstąpienie może być dokonane w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach.

3. Wykonawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w
przypadku braku zapłaty ze strony Zamawiającego za co najmniej trzy faktury VAT
wystawione przez Wykonawcę oraz po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do zapłaty z
wyznaczeniem minimum 7 dniowego terminu zapłaty.
§8
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą nastąpić za zgodą stron z zachowaniem
formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności, za wyjątkiem
przypadków, kiedy Umowa stanowi inaczej .
2. Istotne zmiany umowy mogą dotyczyć:

1) rodzaju zamawianego paliwa, w przypadku gdy Zamawiający zwiększy flotę
pojazdów przeznaczonych do tankowania o pojazdy napędzane innym rodzajem paliwa

2) warunków płatności wynagrodzenia,
3) dokonywania rozliczeń za przedmiot umowy

4) zakresu czynności wykonawcy, w stopniu niewykraczającym poza określenie
przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ,

5) zwiększenia ilości zamawianego paliwa ponad szacowane 15%
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2, poza przypadkami wskazanymi w ust. 2, mogą być
dokonane:

1) w razie wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, które
uzasadniają wprowadzenie zmian do Umowy,

2) w razie zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na warunki
wykonywania umowy,

3) jeżeli wynika to z bieżących potrzeb zamawiającego
4) jeżeli zmiany są niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy,
5) jeżeli zmiany nie spowodują negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego.
4. Jeżeli o zmianę umowy wnioskuje Wykonawca, przedkłada Zamawiającemu stronie
pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy.

§9
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy prawa
polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wszystkie Załączniki stanowią integralną część Umowy.
3. Strony zgodnie poddają ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy
rozstrzygnięciu sądów powszechnych, właściwych dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze Stron.
Załączniki:
1. oferta wykonawcy
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

