Projekt Umowy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

U M O W A Nr
zawarta w dniu

2014 roku, pomiędzy:

„Stadion Miejski" Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Lipowa 32, lok. 304, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, X n Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000452595, NIP 5423230046, REGON 200763186 zwaną dalej
Zamawiającym, reprezentowaną przez :
1) Adam Popławski - Prezes Zarządu,
2) Bogusława Janowicz - Wiceprezes Zarządu,
a
NIP
, REGON
reprezentowanym przez:
zwanym w dalszej treści umowy "Wykonawcą".
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez Zamawiającego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.)

§11. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa paliw samochodowych, zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, w części:
1) część A - dostawa benzyny bezołowiowej 95 oktanowej oraz oleju napędowego ON, zwanej dalej
paliwem, (jeżeli dotyczy)
2) część B - dostawa oleju napędowego ON do agregatów prądotwórczych, zwanym dalej ON. (jeżeli
dotyczy)
2. Wykonawca zobowiązuje się dostawę, o której mowa w ust. 1, realizować sukcesywnie w okresie
12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 3 ust. 2 umowy.
3. Wykonawca gwarantuje, że sprzedawane paliwa będą posiadać jakość zgodną z Polskimi Normami
dla paliw płynnych oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania w każdym czasie przedstawienia świadectwa
(certyfikatu) jakości paliw/ON dostarczanych w ramach niniejszej umowy, wystawionego przez akredytowane
laboratorium, a Wykonawca zobowiązany jest przedstawić takie świadectwo (certyfikat) na każde żądanie
Zamawiającego.
§2.
1. Wydawanie paliwa odbywać się będzie na Stacjach Paliw, którymi dysponuje Wykonawca w obrębie
administracyjnym miasta Białegostoku oraz w sieci stacji paliw Wykonawcy na terenie całego kraju (co
najmniej po jednej stacji w każdym Mieście Wojewódzkim), w systemie sprzedaży bezgotówkowej, (dotyczy
części A)
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany pojazdów służbowych, o czym powiadomi
Wykonawcę w formie pisemnej. Powyższa zmiana nie będzie wymagała aneksu do umowy, (dotyczy części A)
3. Zamawiający będzie zgłaszał zapotrzebowanie na ON drogą telefoniczną lub mailowo, w zależności
od ustaleń pomiędzy stronami, (dotyczy części B)
4. Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić dostawę ON w terminie do 48 godzin od przyjęcia
zgłoszonego zamówienia, (dotyczy części B)
5. Dostawy ON będą realizowane autocysternami wyposażonymi w legalizowane przepływomierze.
(dotyczy części B)
6. Dokumentem potwierdzającym wydanie paliwa będzie zbiorcza asygnata rozchodowa prowadzona za
dany miesiąc, zawierająca co najmniej:
1) dla części A - datę tankowania, nazwisko i imię kierowcy, numer rejestracyjny pojazdu, ilość pobranego
paliwa oraz podpis odbierającego paliwo, ilość paliwa zatankowanego do kanistrów i podpis
odbierającego paliwo,
2) dla części B - datę tankowania, podpis pracownika Zamawiającego, ilość ON zatankowanego
do agregatów.
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§3.
1. Zamawiający zastrzega, sobie możl iwość dol<onania zmian ilościowych, tj. odebrania paliwa
w ilości mniejszej niż szacowana. Z tytułu zmniejszenia przedmiotu zamówienia Wykonawcy nie przysługują
żadne roszczenia.
2. Zapłata z tytułu realizacji niniejszej umowy nie przekroczy:
1) kwoty brutto
zł;
(słownie
)
(dotyczy części A)
2) kwoty brutto
zł;
(słownie
)
(dotyczy części B)

1. Rozliczenie z Zamawiającym za sprzedane paliwo odbywać się będzie po cenach detalicznych
obowiązujących w chwili sprzedaży na stacjach paliw Wykonawcy, pomniejszonych o stały rabat:
1) dla części A - w wysokości
% od ceny 1 litra paliwa, ujęty w zbiorczej fakturze wystawionej
za okres, o którym mowa w § 5 ust. 2,
2) dla części B - w wysokości
% od ceny 1 litra paliwa, ujęty w zbiorczej fakturze wystawionej
za okres, o którym mowa w § 5 ust. 2.
2. Zamawiający przyjmuje zasadę rozliczania z Wykonawcą za faktycznie zamówione i dostarczone
paliwo.
1. Podstawą rozliczenia z tytułu wykonania niniejszej umowy będą faktury VAT wystawione
na podstawie asygnaty rozchodowej o której mowa w § 2 ust. 6, która zostanie dołączona do faktury.
2. Fakturowanie będzie obejmowało 1 miesięczny okres.
3. Należność za zakupione paliwo przekazana będzie przez Zamawiającego przelewem na rachunek,
w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej pod względem formalnym i rachunkowym
faktury VAT.
4. Datą dokonania zapłaty należności z faktury VAT będzie data obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę przez okres obowiązywania umowy do wystawiania faktur
VAT z tytułu realizacji niniejszej umowy bez podpisu osoby upoważnionej.
§6.
1. Wykonawca do kontaktów z Zamawiającym wyznacza:
2. Zamawiający do kontaktów z Wykonawcą wyznacza:
§7.
1. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, za przekroczenie terminu określonego
w § 2 ust. 4, w wysokości 0,01% wartości przedmiotu umowy brutto, wynikającej z § 3 ust. 2
umowy, za każdą przekroczoną godzinę zwłoki,
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności,
za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto, wynikającej
z § 3 ust. 2 umowy,
3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu
umowy w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto wynikającego z § 3 ust. 2 umowy,
4) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności,
za które odpowiada Zamawiający - w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto,
wynikającej z § 3 ust. 2 umowy, z wyłączeniem okoliczności przewidzianej w § 8 umowy.
2. W sytuacji gdy kary umowne przewidziane w ust. 1 nie pokrywają szkody poniesionej przez
Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.
§8.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim
przypadku Wykonawca może żądać jedynie zapłaty należnej mu z tytułu wykonania części umowy.
§9.
Zmiany niniejszej
umowy, wymagają
dla swej ważności aneksu w formie
i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

pisemnej
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§10.
1. w sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
i ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporów będą one rozpatrywane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy
i dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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