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U M O W A Nr ..................................

Zawarta w dniu …………..2010r. w Łosicach pomiędzy.............................................................
.............................................................................................................., zwanym w dalszej części umowy
„Dostawcą” w imieniu którego występuje:
.....................................................................................................................................................................
a Zarządem Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejskiej 3 08-200 Łosice, zwanym w treści umowy
„Odbiorcą”, w imieniu, którego występuje:
Pan Leszek Budrewicz – Dyrektor
Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „przetargu
nieograniczonego”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 20010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zamówienia pn. „Dostawa paliw napędowych, olejów
i smarów do urządzeń mechanicznych i pojazdów oraz oleju opałowego, w ilościach
niezbędnych do funkcjonowania środków transportowych, maszyn, sprzętu i urządzeń
grzewczych Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach”.
2. W ramach umowy Odbiorca zobowiązuje się do zakupu paliw napędowych, olejów i smarów
do urządzeń mechanicznych i pojazdów na stacji naleŜącej do Dostawcy. Zakup w/w towarów
dokonywany będzie bezgotówkowo i rejestrowany na miesięczną listę zbiorczą zawierającą datę
pobrania, rodzaj towaru, ilość, cenę sprzedaŜy obowiązującą w dniu pobrania towaru, nazwisko
pobierającego, nr karty drogowej, nazwę pojazdu lub sprzętu, nr rejestracyjny pojazdu. Lista zbiorcza
stanowi załącznik do niniejszej umowy.
3. Dostawca zamówienia zobowiązuje się do dostawy własnym transportem oleju opałowego
do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3, zgodnie z bieŜącym
zapotrzebowaniem Odbiorcy. Odbiór oleju opałowego odbywać się będzie bezgotówkowo
na podstawie dokumentu „Wz”.
4. Dostawca gwarantuje, Ŝe sprzedawane paliwa napędowe, oleje i smary oraz dostarczany olej opałowy
posiadają i będą posiadać jakość zgodną z obowiązującymi normami w całym okresie realizacji
zamówienia.
5. Odbiorca zastrzega sobie moŜliwość sprawdzenia jakości pobieranego paliwa na zasadach
określonych w przepisach prawa.
6. Odbiorca sporządzi wykaz pojazdów oraz osób uprawnionych do tankowania.
7. Stacja paliw zlokalizowana na terenie miasta Łosice.
8. Okres realizacji zamówienia objętego niniejszą umową ustala się od dnia 01.01.2011r.
do dnia 31.12.2011r.
9. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
a) Oferta,
b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
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§2
1. Niniejszą umowę sporządzono na podstawie oferty złoŜonej przez Dostawcę w dniu ………………
Cena oferty obliczona na podstawie cen jednostkowych detalicznych obowiązujących na Stacji Paliw
Dostawcy w dniu 20.12.2010r.

Lp.

Stały upust
do cen
Cena
detalicznych
jednostkowa
Ilość zamawiana
w 2011r.
detaliczna
(szacunkowa)
w%
(brutto) z dnia
od cen
20.12.2010r.
brutto

Nazwa towaru

Jm.

1.

2
ETYLINA 95 Pb

3
litr

4
4 000

2.

GAZ LPG

litr

2 500

3.

OLEJ napędowy

litr

12 000

4.

OLEJ Opałowy
Lekki
OLEJ Lotos
Mineralny
OLEJ Lotos
Syntetyk
OLEJ Lotos Diesel

litr

4 000

litr

18

litr

10

litr

20

8.

OLEJ TURT Dus
Klasa 15 W 40

litr

45

9.

OLEJ STIHL

litr

15

10. OLEJ PILAROL

litr

120

11. OLEJ Superol

litr

30

12. OLEJ Hipol

litr

50

13. OLEJ MOBIL 1

litr

6

15W40
HYDROL L-HL
100
SMAR ŁT 43

kg

27

kg

10

1

5.
6.
7.

14.
15.

5

Cena
jednostkowa
detaliczna
(brutto)
pomniejszona
o upust
z dnia
20.12.2010r.

Wartość
(brutto)
w zł

6

SUMA
2. Wartość całości zamówienia określona w ofercie Dostawcy na dzień 20.12.2010r. wynosi :
wartość całości zamówienia brutto: ................................... złotych
(słownie: ....................................................................................................................................................)
w tym podatek VAT stawka (…..%)................................................... złotych
(słownie: ....................................................................................................................................................)
wartość całości zamówienia netto: ...................................... złotych
(słownie: ........................................................................... ..........................................................................)
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3. Strony ustalają, Ŝe ewentualna zmiana cen jednostkowych detalicznych poszczególnych asortymentów
zamówienia moŜe nastąpić wyłącznie w przypadkach: zmiany akcyzy, podatku VAT lub zmiany cen
producenta lub dostawcy poszczególnych asortymentów zamówienia do Stacji Paliw naleŜącej do
Dostawcy. Określone przez Dostawcę procentowe upusty pozostaną bez zmian w całym okresie
trwania umowy.
4. Dostawca zobowiązuje się do realizacji poszczególnych asortymentów zamówienia według
aktualnych cen jednostkowych detalicznych
obowiązujących na Stacji Paliw Dostawcy
z uwzględnieniem stałych upustów od aktualnej ceny detalicznej w dniu zakupu (pobrania).
5. Odbiorca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania całości kwoty zamówienia z § 2 ust. 3,
a Dostawcy nie przysługuje z tego tytułu Ŝadne roszczenie.

§3
1. Zapłata dla Dostawcy z tytułu realizacji zamówienia zostanie uregulowana przez Odbiorcę po
wystawieniu faktury z dołączoną do miesięczną listą zbiorczą (wymienioną w § 1 ust.2 niniejszej
umowy) na koniec kaŜdego miesiąca, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.
2. NaleŜności będą regulowane z konta Odbiorcy na konto Dostawcy
w.......................................... Nr.............................................................................................................
§4
Za zwłokę w zapłaceniu faktury Odbiorca
terminowych płatnościach.

zapłaci Dostawy karę wg obowiązujących zasad przy
§5

1. Strony zastrzegają sobie prawo do jednostronnego wypowiedzenia umowy z trzydziestodniowym
okresem wypowiedzenia, w przypadku jej nienaleŜytego wykonywania przez którąkolwiek z nich.
2. Rozwiązanie umowy wymaga dla swej waŜności formy pisemnej.
§6
Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań pomniejszających kary umowne.
§7
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§8
Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień niniejszej umowy strony poddają
rozstrzygnięciu właściwym rzeczowo sądom powszechnym.
§9
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla kaŜdej ze stron.
ODBIORCA:

DOSTAWCA:

.................................................

..........................................
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