
Załącznik nr 7 do SIWZ

Umowa nr DO/2300/1/17
(projekt umowy)

zawarta  w  dniu  ......................................  w  pomiędzy  Wojewódzkim  Ośrodkiem  Ruchu
Drogowego  w  Łodzi, z  siedzibą  w   Łodzi,  ul.  Smutna  28,  NIP  725-16-58-858,  Regon
471696235,  który reprezentuje: Dyrektor – Łukasz Kucharski,
zwanym dalej „Zamawiającym”, a 

............................... z  siedzibą  w  ............................przy  ul......................................,
zarejestrowanym  w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym,  pod  numerem  ....................................,
który reprezentuje:

1. ...............................-..........................

2. .................................-...............................

wyłonionym  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego (art.  39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień  publicznych
((Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)  zwanym dalej „Wykonawcą”,

o następującej treści:
§ 1

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  sprzedaży  Zamawiającemu  paliw  do  pojazdów
będących w dyspozycji Zamawiającego  w przewidywanej ilości: Pb – 120.000 litrów, On
34.000  litrów.

2. Wykonawca  gwarantuje  jakość  paliwa  zgodną  z  wymogami  określonymi  
w  rozporządzeniu  Ministra  Gospodarki  z  dnia  9  października  2015  r.  w  sprawie
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680) oraz normy PN-EN
228:2013-04 i PN-EN 590:2013-12

3. Sprzedaż paliw będzie następowała sukcesywnie, 

a. w  stacji  paliw  .....................................  w  Łodzi  przy  ul.  ..................................,
położonej  w  średniej   odległości  .................km  od  siedziby  Zamawiającego  
(ul. Smutna 28 w Łodzi), czynnej całodobowo.

b. w stacji paliw ..................................... w Łodzi przy ul........................., położonej w
średniej   odległości  .................km  od  placu  manewrowego  Zamawiającego  
(ul. Maratońska 102a w Łodzi), czynnej całodobowo

4. Dodatkowo Zamawiający dopuszcza możliwość tankowania pojazdów na stacjach paliw
Wykonawcy, innych niż wskazane w ust. 3. Wykaz stacji paliw na terenie Polski stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

5. Zamawiający będzie dokonywał u Wykonawcy zakupu paliwa w ilościach detalicznych,
bezgotówkowo.



6. Rozliczenie jednostkowe każdego zakupu będą dokonywane bezgotówkowo za pomocą
kart  paliwowych  imiennych,  działających  w  systemie  stacji  paliw  Wykonawcy.
Wykonawca dostarczy bezpłatnie max. 10 sztuk kart imiennych, w tym 1 na okaziciela. 

§ 2

1. Podstawą  ustalenia  ceny  brutto  1  dm3  pobranego  paliwa  będzie  cena  detaliczna
(brutto)  za  1  dm3   paliwa,  obowiązująca  na  stacji  w  momencie  jego  pobrania,
pomniejszona o wartość wyliczoną wg stałej stawki rabatu , o którym mowa w ust. 2. 

2. Wykonawca  udzieli  stałego  rabatu  –  określonego  jednakową  stawką  dla  każdego
rodzaju  paliwa  -  obowiązującego  przez  cały  okres  trwania  umowy  w  wysokości
………….. % od ceny obowiązującej na dystrybutorze.

3. Cena  brutto  bez  rabatu  1  dm3  pobranego  paliwa  nie  może  być  wyższa  od
uwidocznionej  na  dystrybutorze  w  miejscu  i  dniu  sprzedaży  w  rozumieniu  art.  4
ustawy z  dnia 9 maja 2014 r.  o  informowaniu o cenach towarów i  usług (Dz.  U.  
z 2014 r. poz. 915 ze zm.). 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli  Wykonawcy co do zgodnego z umową
kalkulowania ceny paliwa.

5. Wykonawca może żądać i otrzyma zapłatę tylko za faktyczną ilość pobranego na stacji
paliwa. Zamawiający dopuszcza możliwość niewykorzystania maksymalnej wielkości
zamówienia  określonej  w  §  1  ust.1,  zarówno  w  odniesieniu  do  poszczególnych
rodzajów jak i ilości litrów tam wskazanych 

6. Maksymalna  kwota  zobowiązania  w  okresie  realizacji  umowy  nie  przekroczy
800.000,00 zł brutto

§ 3

1. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę dwa
razy w miesiącu. 

2. Fakturowanie  będzie  obejmowało  okresy  dostawy  (zwane  dalej  okresami
rozliczeniowymi):  od 1 do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca
kalendarzowego.  Za  datę  sprzedaży  uważa  się  ostatni  dzień  danego  okresu
rozliczeniowego.

3. Wykonawca  do  każdej  wystawionej  faktury  jest  zobowiązany  załączyć  specyfikację
sprzedanego paliwa zawierającą w szczególności: datę tankowania, ilość zatankowanego
paliwa, cenę jednostkową paliwa w powiązaniu z datą tankowania,   rodzaj paliwa, nr
rej. samochodu oraz nazwisko osoby tankującej/nr karty paliwowej.

4. Zamawiający  będzie  dokonywał  płatności  przelewem  na  konto  Wykonawcy:
Bank ................  nr ......................................................................   w terminie 14 dni od
daty  wystawienia faktury, z zastrzeżeniem ust. 5.  Faktura za dany okres rozliczeniowy
wystawiona będzie nie wcześniej niż w ostatnim dniu danego okresu rozliczeniowego i
nie później niż w terminie 7 dni od ostatniego dnia danego okresu rozliczeniowego.



5. W  przypadku  gdyby  faktura  została  doręczona  na  mniej  niż  3  dni  robocze  przed
terminem płatności wynikającym z faktury, termin płatności upływa po 5 dniach od daty
jej otrzymania.”.

§ 4
Umowa zostaje zawarta na czas określony: od dnia 7.03.2017 roku do dnia 6.03.2021 roku.

§ 5

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn
zależnych od Wykonawcy w wysokości 2% wartości umowy, która wynosi...............................

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 6

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
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

§ 8

Wszelkie  sprawy  sporne  wynikające  z  realizacji  niniejszej  umowy  rozstrzygać  będzie  Sąd
właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu sprzedaży bezgotówkowej
Wykonawcy.

§ 10
Umowę  niniejszą  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach  po  jednym  dla

każdej ze Stron.
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