Załącznik nr 4a do SIWZ
DZ-2501/20666/2280/12

UMOWA Nr DZ-2501/20666/……/12
zawarta w dniu ……………….. r.
pomiędzy Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem
Badawczym w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, REGON 000080252, NIP
716-00-10-761, działającym w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie pod numerem 0000118357,
zwanym dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
• Dr Krzysztofa Niemczuka- Dyrektora
a
firmą …………………………………….. REGON ………………NIP ………………..
działającą w oparciu o wpis do …………………… pod numerem ………………….. zwaną
dalej w treści niniejszej umowy „ Wykonawcą ” reprezentowaną przez:
• …………………………………………………………………
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o numerze DZ-2501/20666/2280/12, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
mniejszej, niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z
późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1.Przedmiotem umowy jest zakup paliw płynnych do samochodów słuŜbowych, urządzeń
silnikowych realizowany na stacjach paliw Wykonawcy na terenie całego kraju realizowany
w siedzibie Zamawiającego, przy uŜyciu kart paliwowych umoŜliwiających zakup
bezgotówkowy, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
oraz w ofercie Wykonawcy z dnia….., stanowiących integralne części umowy.
2.Wykonawca gwarantuje odpowiednią jakość sprzedawanego paliwa zgodną z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441 z późń. zm.). Benzyna
bezołowiowa powinna spełniać wszystkie wymagania normy PN EN 228:2010(U), olej
napędowy powinien spełniać wszystkie wymagania normy ON EN 590:2010(U), powinien
być przydatny do uŜytku zarówno w warunkach letnich jak i zimowych. Wykonawca
przedstawi na stacji paliw dokumenty i świadectwa jakościowe paliw na kaŜde Ŝądanie
Zamawiającego.
3.Zamawiający przekaŜe Wykonawcy niezwłocznie po zawarciu umowy wykaz samochodów
będących w jego posiadaniu ze wskazaniem numerów rejestracji. W przypadku zaistnienia
zmian w ilościach posiadanych samochodów Zamawiający niezwłocznie przekaŜe
Wykonawcy aktualny wykaz.
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4.Wykonawca wyda karty paliwowe uprawniające do zakupu paliw w systemie
bezgotówkowym w terminie nie później niŜ 10 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Kart
paliwowe będą wydane na numery rejestracyjne pojazdów znajdujących się w wykazie.
Dodatkowo Wykonawca wyda kartę paliwową uprawniającą do bezgotówkowego tankowania
agregatów prądotwórczych w siedzibie Zamawiającego. Karty muszą być zabezpieczone
kodem PIN.
5.Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wydania Zamawiającemu dodatkowych kart
paliwowych w terminie nie dłuŜszym niŜ 10 dni w przypadku zakupu nowego samochodu lub
w przypadku zniszczenia, zgubienia lub kradzieŜy karty. W przypadku utraty karty
Zamawiający zgłosi niezwłocznie w formie telefonicznej i pisemnej (fax) Wykonawcy fakt
utraty karty. Od momentu zgłoszenia Wykonawca nie moŜe sprzedawać paliwa na podstawie
utraconej karty.
§2
1.Umowa obowiązuje od dnia 04.11.2012 r. do dnia 03.11.2014 r.
2.Strony ustalają, Ŝe obowiązywanie niniejszej umowy zakończy się przed wyŜej wskazanym
terminem gdy :
1) przed upływem obowiązywania umowy Zamawiający dokona zakupu maksymalnej ilości
paliw, o której mowa w §3 ust.1pkt1 i 2;
2) wartość zakupionego paliwa osiągnie maksymalną wartość określona w §3 ust.2 niniejszej
umowy.
§3
1.Zamawiający przewiduje zakup paliwa w maksymalnej ilości :
1) 6.978 litrów benzyny bezołowiowej Pb 95;
2) 45.698 litrów oleju napędowego ON.
2.Maksymalna wartość zamówienia ogółem brutto wynosi: …………zł (słownie………) - w
tym naleŜny podatek VAT.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zamówienia w stosunku do
zapotrzebowania określonego w ust.1.
4. Z tytułu róŜnicy między przewidywana ilością nabywanego paliwa, a faktycznie zakupioną
Wykonawcy nie przysługują Ŝadne roszczenia uzupełniające czy odszkodowawcze.
§4
1. Ceną zakupu paliwa będzie cena aktualna w dniu zakupu z uwzględnieniem upustu w
wysokości …..%, określonego w ofercie Wykonawcy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie zatankowane paliwo .
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3.Rozliczenia będą prowadzone w okresach rozliczeniowych od 1-go do 15-go i od 16-go
do ostatniego dnia miesiąca, gdzie za datę sprzedaŜy uznaje się ostatni dzień danego
okresu rozliczeniowego.
4.Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty naleŜności na podstawie prawidłowo wystawionej
faktury VAT, przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 21 dni
od daty sprzedaŜy, gdzie za datę sprzedaŜy uznaje się ostatni dzień danego okresu
rozliczeniowego.
5.Za datę zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
§5
1.SprzedaŜ paliw będzie polegać na sukcesywnym (uzaleŜnionym od aktualnych potrzeb
Zamawiającego), bezgotówkowym tankowaniu paliwa do pojazdów słuŜbowych i tankowaniu
do maszyn (tankowanie do kanistra) będących w uŜytkowaniu Zamawiającego.
2.Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada co najmniej jedną stację paliw znajdującą się
w odległości nie większej niŜ 7 km od siedziby zamawiającego w Puławach oraz co najmniej
jedną stację w odległości nie większej niŜ 7 km od oddziału Zamawiającego w Zduńskiej
Woli oraz Bydgoszczy, działających w systemie całodobowym.
3.Wykonawca oświadcza i gwarantuje ,Ŝe stacje paliw spełniają wymogi przewidziane
przepisami dla stacji paliw , zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 21.XI.2005 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych,
rurociągi przesyłowe dalekosięŜne słuŜące do transportu ropy naftowej i produktów
naftowych i ich usytuowanie( Dz.U. Nr 243, poz.2063 z późn.zm).
4.Wykonawca zapewni Zamawiającemu moŜliwość tankowania pojazdów przez kierowców
Zamawiającego całą dobę, równieŜ w dni wolne od pracy, niedzielę i święta.
5.Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznej identyfikacji terminu tankowania i ilości
wydanego paliwa z pojazdem na który wydawane jest potwierdzenie wydania paliwa
(wydruk), poprzez sporządzenie zestawienia, w którym będą podane następujące informacje
identyfikacyjne:
1) data i miejsce tankowania;
2) numer rejestracyjny pojazdu
3) rodzaj zatankowanego paliwa;
4) ilości zatankowanego paliwa;
5) cena jednostkowa obowiązująca na stacji paliw w dniu tankowania;
6) imię i nazwisko osoby dokonującej zakupu.
6.Informacje wymienione w ust. 5 będą dołączane do faktury VAT i generowane przez
system obsługujący stacje paliw bez moŜliwości ingerencji pracownika obsługi stacji
paliw lub kierującego pojazdem.
7.Osobą upowaŜnioną do nadzorowania prawidłowej realizacji umowy ze strony
Zamawiającego jest ……………………. tel…………………….
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8.Osoba upowaŜnioną do nadzorowania prawidłowej realizacji umowy ze strony Wykonawcy
jest ……………………. tel…………………….

§6
1.Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym,
czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy moŜe
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2.W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia
naleŜnego z tytułu wykonania części umowy, nie moŜe natomiast Ŝądać odszkodowania i kar
umownych.
3.Umowa moŜe być rozwiązana przez Zamawiającego
natychmiastowym w przypadku wszczęcia likwidacji
wywiązywania się z umowy przez Wykonawcę lub utraty
stosunku do Wykonawcy, a w szczególności w razie
sprzedaŜy paliw złej jakości .

w kaŜdym czasie, ze skutkiem
Wykonawcy lub nienaleŜytego
zaufania przez Zamawiającego w
udokumentowanych przypadków

4.Wykonawca moŜe rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie zalegania z
zapłatą naleŜności przez Zamawiającego dłuŜej niŜ 30 dni.
§7
1.Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących
przypadkach :
1)w wysokości 0,02 % wartości brutto określonej w § 3 ust.2 za kaŜdy dzień zwłoki
w wydaniu karty paliwowej;
2)w wysokości 10 % wartości brutto określonej w § 3 ust.2 w przypadku rozwiązania umowy
przez którąkolwiek stronę z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w
przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy
przekroczy kwotę kar umownych oraz w sytuacjach ,w których Zamawiający poniósł szkodę ,
a nie zastrzeŜono kary umownej.
3.Zamawiający zapłaci Wykonawcy karą umowną w wysokości 10% wynagrodzenia
określonego w § 3 ust. 1 Umowy w przypadku, gdy Wykonawca rozwiąŜe umowę
z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego.
§8
Zamawiający zastrzega moŜliwość zmiany umowy w przypadku:
1)Zmiany ustawowej stawki VAT - wówczas maksymalna wartość zamówienia ulegnie
zmianie;
2)………………………………………………
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§9
1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
2.W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego
i ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.We wszystkich kwestiach spornych, które mogą powstać w związku z niniejszą umową
właściwy do ich rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny w siedzibie Zamawiającego.
4.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze
Stron.

WYKONAWCA :

ZAMAWIAJĄCY:
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