Załącznik nr 6 do SWZ
(projekt umowy)
UMOWA NR …….
zawarta w dniu …................................. r. w Szydłowcu, pomiędzy:
Gminą Szydłowiec, mającą swą siedzibę w Szydłowcu, Pl. Rynek Wielki 1
NIP 799-191-31-58, reprezentowaną przez:
Artur Ludew – Burmistrz Szydłowca przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Iwony
Czarnoty zwaną dalej „Zamawiającym”
a…..............................................................................................................................................
z siedzibą: …..............................................................................................................................
reprezentowanym przez:
1. …....................................................................
2.…....................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”
wspólnie dalej zwanymi „Stronami”, oddzielnie zaś „Stroną”.
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie
przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).
§ 1 Przedmiot umowy
1. WYKONAWCA zobowiązuje się do sukcesywnej sprzedaży na rzecz Zamawiającego paliw
w systemie bezgotówkowym.
2. Wykaz pojazdów służbowych Zamawiającego, upoważnionych do tankowania paliw na
podstawie niniejszej umowy, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Zamawiający zobowiązany jest do aktualizacji wykazu, o którym mowa w ust. 2. Zmiana
wykazu i ilości kart identyfikacyjnych nie wymaga aneksu do umowy.
4. Wykaz stacji paliw WYKONAWCY oraz ich lokalizacje określa załącznik nr 2 do umowy.
5. WYKONAWCA zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu przez cały okres
obowiązywania umowy możliwość tankowania na stacji paliw w …………….,spełniającej
warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ.
6. W przypadku braku możliwości tankowania pojazdów na stacji paliw wymienionej w ust. 5,
po uprzednim niezwłocznym pisemnym powiadomieniu Zamawiającego, WYKONAWCA
będzie zobowiązany do zmiany wskazanej stacji paliw na inną, spełniającą wymagania
określone w specyfikacji warunków zamówienia.
7. WYKONAWCA zobowiązany jest przez cały okres trwania umowy posiadać aktualną
koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
O każdej zmianie stanu faktycznego w powyższym zakresie WYKONAWCA zobowiązany
jest natychmiast powiadomić ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 2 Okres obowiązywania
Umowa pomiędzy Zamawiającym a WYKONAWCĄ zostaje zawarta na okres od dnia 1
stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
§ 3 Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy:
dostawa oleju napędowego w szacunkowej ilości 54.000,00 litrów/dostawa benzyny
bezołowiowej PB95 w szacunkowej ilości 3.840,00 litrów
po uwzględnieniu rabatu wynosi
1) wynagrodzenie netto: ……………….., zł słownie: …………………. 00/100
wartość podatku VAT 23%, zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień zawarcia
umowy
2) wynagrodzenie brutto: …………………… zł, słownie: ……………………….. 00/100
zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącą integralną część umowy – załącznik nr 3.
2. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie wykorzystania w całości kwoty
określonej w pkt 1 w okresie obowiązywania umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zamówienia w stosunku do
zapotrzebowania określonego w pkt 1. Zmiana taka nie jest zmianą Umowy i nie wymaga
aneksu do Umowy. Z podanej łącznej ilości litrów paliwa Zamawiający gwarantuje
wykorzystanie co najmniej 60%. Z tytułu wykorzystania mniejszej ilości litrów paliwa w
stosunku do założonych wielkości, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
4. Wykonawca udzieli stałego rabatu obowiązującego przez cały okres trwania umowy
wysokości ………% od ceny obowiązującej na dystrybutorze.
5. Ceny za paliwa będą naliczane według cen detalicznych obowiązujących na stacji w chwili
dokonania bezgotówkowej transakcji tankowania paliwa, pomniejszone o rabat.
§ 4 Rozliczenia
1. Zapłata należności z tytułu sprzedaży paliwa będzie dokonywana przez Zamawiającego w
oparciu o ilości i cenę faktycznie zakupionego paliwa, podaną na fakturze oraz w
zestawieniu transakcji za dany okres rozliczeniowy.
2. WYKONAWCA będzie zobowiązany do sporządzania zestawień bezgotówkowych
transakcji, zawierających datę transakcji, ilość paliwa, rodzaj paliwa oraz numer
rejestracyjny samochodu. Zestawienia transakcji sporządzane będą za dany miesiąc
tj. od 1-go do ostatniego dnia miesiąca i przesyłane Zamawiającemu.
3. WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu faktury wystawione raz
w miesiącu, po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego tj. okresu od 1-go do
ostatniego dnia miesiąca.
4. Płatność za wykonaną dostawę dokonywana będzie przez Zamawiającego na podstawie
prawidłowo sporządzonej faktury VAT w terminie 14 dni od daty jej dostarczenia.
Należność za wykonanie dostawy przedmiotu umowy płatna będzie przelewem przez
Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

5. Nadzór nad prawidłową realizacją niniejszej umowy sprawować będzie ze strony
Zamawiającego:
…………………………………………………….…..
7. Do nadzoru nad prawidłowym wykonaniem niniejszej Umowy Wykonawca wyznacza:
…………………………………………………………
8. Zmiana osób wyznaczonych w ust. 6 i 7 nie będzie stanowiła zmiany Umowy, wymagane
jest powiadomienie drugiej strony pocztą e-mail.
9. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. Wykonawca oświadcza,
………………………….
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§ 5 Zmiany umowy
1. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342)
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawcę.
2. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w pkt 1 ust. 1), będzie dotyczyć
wyłącznie części przedmiotu umowy wykonanej w terminie przewidzianym umową po dniu
wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług lub podatku
akcyzowego oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie
zmiana stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego. Wartość wynagrodzenia
netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisów.
3. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w pkt 1 ust. 2), ust. 3) i ust. 4) będzie
możliwa po:
1) przedłożeniu przez Stronę pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie i propozycję
zmiany wynagrodzenia w oparciu o wykazaną odpowiednimi dokumentami i dowodami
wartość zmiany kosztów wykonania zamówienia i tylko w zakresie w jakim wykazany zostanie
jej wpływ na wysokość ceny
2) podpisaniu przez Strony aneksu do umowy
3) w zakresie niezrealizowanej części zamówienia.

§ 6 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Spory mogące wynikać na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd
powszechny właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Integralnymi częściami niniejszej umowy są:
1) Wykaz pojazdów służbowych Zamawiającego - załącznik nr 1;
2) Wykaz stacji WYKONAWCY oraz ich lokalizacja - załącznik nr 2;
3) Oferta WYKONAWCY- załącznik nr 3;
5. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem trzy egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY
……………………………….

WYKONAWCA
……………………….……..

