Załącznik nr 1 do Zaproszenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem
zamówienia
jest
sukcesywna
dostawa
paliw
płynnych
odpowiadających nomie DIN/PN EN 228 dla benzyny bezołowiowej 95 i DIN/PN EN
590 dla paliw oleju napędowego i przepisom Rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.
U. 2015, poz. 1680) do pojazdów i sprzętu Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju,
określonych w wykazie sporządzonym przez Zamawiającego w formie załącznika do
umowy, na zasadzie bezpośrednich i bezgotówkowych tankowań do zbiorników jak
również do kanistrów przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, w punkcie
dystrybucji paliw Wykonawcy zlokalizowanym na terenie miasta Kudowa-Zdrój,
czynnym 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę wraz z wszelkimi kosztami, jakie
poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia,
uwzględniającymi uwarunkowania rynkowe sterowane zjawiskami zachodzącymi na
światowych rynkach produktów naftowych, stanem gospodarki polskiej i polityki
fiskalnej państwa a w szczególności z kosztami VAT, podatku akcyzowego,
ubezpieczeń oraz zastosowanych upustów.
2. W całym okresie realizacji zamówienia Zamawiający szacuje zakup paliwa w łącznej
ilości 9 575 litrów, w tym:
a. 7 850 litrów - oleju napędowego
b. 1 725 litrów - benzyny bezołowiowej Pb 95
3. Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, ustalonymi na podstawie ilości paliwa
zakupionego w 2018r. wraz z uwzględnieniem zapotrzebowania wynikającego
z zakresu zadań planowanych do wykonania w 2019r.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu paliwa w ilości odbiegającej od
podanych wielkości szacunkowych z tytułu niewykorzystania pełnej ilości
zamawianego paliwa w zależności od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych
Zamawiającego, przy zachowaniu stałej marży/upustu Wykonawcy. Z tytułu
wykorzystania mniejszej ilości litrów paliwa w stosunku do założonych wielkości,
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia – z zachowaniem ustępu 5.
5. Z podanej łącznej ilości litrów paliwa Zamawiający gwarantuje wykorzystanie co
najmniej 60%. W przypadku nie wykorzystania tego limitu Zamawiający przedłuży
umowę do czasu wykorzystania gwarantowanego limitu 60% - na warunkach
zawartych w istotnych postanowieniach umowy - §9.
6. Termin realizacji zamówienia – od 01-09-2019 do 31.12.2019 roku.
7. Odbiór przedmiotu zamówienia powinien być zapewniony w każdy dzień miesiąca,
przez 24 h / dobę, z uwagi ze względu na konieczność zapewnienia stałej gotowości
jednostkom Straży Pożarnej do akcji ratowniczej.
8. Wykonawca musi zapewnić bezgotówkową realizację zakupu paliwa płynnego.
9. Zamawiający dopuszcza dokonywanie bezgotówkowych transakcji również za
pomocą kart magnetycznych, które zostaną wydane Zamawiającemu w cenie
oferty.
10. Karta magnetyczna przeznaczona jest do regulowania należności bezgotówkowych
za paliwa płynne. Musi być ona zabezpieczona indywidualnym kodem PIN. Karta
służąca do tankowania paliwa w karnistry winna być kartą na okaziciela, a w
przypadku karty służącej do tankowania pojazdów musi znajdować się na niej co
najmniej numer rejestracyjny danego pojazdu (zgodnie z wykazem sporządzonym
przez Zamawiającego stanowiącym załącznik do umowy), a w przypadku braku

numeru rejestracyjnego nazwa pojazdu. W przypadku zagubienia karty
magnetycznej Zamawiający będzie stosował ogólnie obowiązujące zasady
postępowań u wybranego Wykonawcy.
11. Odbiór paliwa odbywać się będzie poprzez:
• tankowanie pojazdów na stacji paliw przez kierowców, posiadających dowód
rejestracyjny pojazdu, a w przypadku stosowania przez Wykonawcę kart
magnetycznych posiadających również ważną kartę magnetyczną (dla 16
pojazdów).
• pobieranie paliwa do kanistrów przez osoby posiadające pisemne
upoważnienie wystawione przez Zamawiającego, oraz figurujące
w dostarczonym wykazie, a w przypadku stosowania przez Wykonawcę kart
magnetycznych posiadających również ważną kartę magnetyczną (4 karty
na okaziciela).
12. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktycznie zakupione paliwo w oparciu
o cenę podaną na dystrybutorze w dniu tankowania pomniejszoną o stały
zaoferowany upust.
13. Wykonawca będzie wystawiał dokumenty wydań (Karty WZ) przy każdorazowym
pobraniu przez Zamawiającego paliwa, na którym winny być zawarte co najmniej
następujące informacje:
•

miejsce, data, godzina tankowania,

•

numer rejestracyjny pojazdu, a w przypadku kart magnetycznych również
numer karty magnetycznej,

•

rodzaj i ilość zatankowanego paliwa,

•

cenę jednostkową paliwa na dystrybutorze w dniu tankowania,

•

jednostkową cenę sprzedaży paliwa po zastosowaniu stałego upustu,

•

wartość sprzedanego paliwa.

14. Zakup paliwa powinien być każdorazowo potwierdzony na dokumencie wydania
(karta WZ) czytelnym podpisem zarówno pracownika stacji, jak i kierowcy lub osoby
posiadającej upoważnienie wystawione przez Zamawiającego, a w przypadku
stosowania przez Wykonawcę kart magnetycznych posiadających również ważną
kartę magnetyczną.
15. Faktury VAT w całym okresie trwania umowy rozliczane będą miesięcznie na ostatni
dzień danego okresu rozliczeniowego. Wystawiane będą na podstawie dokumentów
wydań (kart WZ), wystawianych podczas każdego tankowania. Zamawiający nie
dopuszcza możliwości stosowania dwóch okresów rozliczeniowych.
16. Płatności należności z tytułu sprzedaży paliw dokonywane będą przez
Zamawiającego w formie przelewu na rachunek Wykonawcy podany na fakturze w
ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. Za dzień zapłaty
uznaje się dzień obciążenia rachunku Wykonawcy.
17. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykaz samochodów i osób upoważnionych do
tankowania, a w przypadku zmian będzie go uaktualniał.
18. Wykonawca udziela zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na jakość paliw od
daty dostawy.

WYKAZ 7 OSÓB UPRAWNIONYCH DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ORAZ
WYKAZ 16 POJAZDÓW SILNIKOWYCH OBSŁUGIWANYCH W TRAKCIE REALIZACJI
PRZEDMIOTU UMOWY ZOSTANIE PRZEKAZANY WYKONAWCY PRZY PODPISANIU
UMOWY JAKO ZAŁĄCZNIK DO UMOWY.

Załącznik nr 2 do Zaproszenia
..................................................................

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

(pieczątka nagłówkowa wnioskodawcy)

(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój
WYKONAWCA:
Nazwa

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

Siedziba

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

Nr telefonu/faks

............................/........................... /e-mail.............................................

nr NIP

................................................ nr REGON·............................................................

W nawiązaniu do zaproszenia do złożenia oferty cenowej dotyczącym zadania pn.: „Sukcesywna
dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu wyposażonego w silniki spalinowe dla Urzędu
Miasta w Kudowie-Zdroju od 01-09 do 31-12-2019r.” oferujemy wykonanie całości ww. zamówienia na
warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) za łączną cenę w złotych brutto
w wysokości:
Wyliczenia ceny oferty wg wzoru:

2.

LitryON

1.

CsON

poz. 4 x (1-poz. 5)
1.

ω
2.

2
Olej
napędowy
Benzyna PB95

LitryPB95

3
7 850

2.

CsPB95

4

2.

5

………… zł/l

CsON × (1 − ω )

CsPB95 × (1 − ω )

Cena ofertowa brutto, po
uwzględnieniu upustu w zł
do dwóch miejsc po
przecinku

Cena jednostkowa brutto
1 litra paliwa na dzień
wszczęcia postępowania
w zł do dwóch miejsc po
przecinku po
zastosowaniu upustu

Oferowany stały upust w % od
ceny 1 litra paliwa na
dystrybutorze obowiązujący w
całym okresie umowy

Cena jednostkowa sprzedaży
1 litra paliwa na dystrybutorze
brutto w dniu ogłoszenia
postępowania w zł do dwóch
miejsc po przecinku

Rodzaj paliwa

Lp.

1.

1.

Rodzaj
paliwa

Lp.
1

Szacunkowa ilość
zamawianego paliwa
w litrach

Co = [(CsON × (1 − ω )) × LitryON ] + [(CsPB 95 × (1 − ω )) × LitryPB 95 ]

poz. 3 x poz. 6

Co

6

7

………… zł/l

………… zł

………… zł/l

………… zł

……… %*

1 725
………… zł/l

RAZEM:
(słownie:...........................................................................................................)

………….. zł*

Uwaga- wszystkie wyniki obliczeń (pośrednich i ostatecznych) należy podawać w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku.
gdzie:
Co
CsON
CsPB95
LitryON
LitryPB95

ω

cena ofertowa brutto, po uwzględnieniu upustu w zł do dwóch miejsc po przecinku
cena jednostkowa sprzedaży 1 litra oleju napędowego brutto na dystrybutorze w dniu ogłoszenia
postępowania, w zł do dwóch miejsc po przecinku
cena jednostkowa sprzedaży 1 litra benzyny bezołowiowej PB95 brutto na dystrybutorze w dniu
ogłoszenia postępowania, w zł do dwóch miejsc po
przecinku
szacunkowa ilość zamawianego oleju napędowego w litrach,
szacunkowa ilość zamawianej benzyny bezołowiowej PB95 w litrach,
oferowany stały upust w % od ceny 1 litra paliwa na dystrybutorze obowiązujący w całym okresie
umowy

Uwaga: Postępowanie jest prowadzone jest zgodnie z zarządzeniem 0050.162.2018 Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 26 lipca 2018 roku ze zm.
w sprawie regulaminu i procedur udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej w Urzędzie Miasta Kudowy-Zdroju.

w ilościach i kwotach jak wyżej, w punkcie dystrybucji paliw/stacji paliw Wykonawcy w Kudowie-Zdroju,
czynnym 7 dni w tygodniu przez 24 godz./dobę, zlokalizowanym:
....................................................................................................................................
adres (ulica; nr) punktu dystrybucji/stacji paliw

Jednocześnie oświadczam/y, że:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

oferowana cena stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy i uwzględnia cały zakres przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (OPZ), warunkami zawartymi we wzorze umowy
oraz obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wraz z wkalkulowanym
ryzykiem Wykonawcy, związanym z przyjętą formą rozliczenia.
oferujemy następujące warunki płatności: 30 dni od daty wystawienia faktury,
wykonamy przedmiot zamówienia w terminie od podpisania umowy od 01-09 do 31-12-2019r,
gwarantuję/my wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z OPZ i warunkami zawartymi we
wzorze umowy,
udzielimy 12 miesięcznej gwarancji na jakość paliwa od daty dostawy.
zapoznaliśmy się z treścią OPZ, nie wnosimy do niego zastrzeżeń, akceptujemy istotne postanowienia
umowy oraz uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty, zobowiązujemy się,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia Umowy na przedstawionych w OPZ warunkach,
w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.
akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie częściami (na zasadach
opisanych we wzorze umowy) w terminie do
30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury;
zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni.

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*
* UWAGA - w/w Oświadczenie należy wykreślić w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych
osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie
składa
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

11. Do oferty dołączono również (wymienić pozostałe dokumenty) ……………………………………………………

..........................................
(Imiona i nazwiska osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

........................................................
(Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do Zaproszenia

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Stosownie do rozstrzygnięcia postepowania przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, na postawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych ( tekst jed. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami), dla zadania pn. „Sukcesywna dostawa
paliw płynnych do pojazdów i sprzętu wyposażonego w silniki spalinowe Urzędu Miasta
w Kudowie-Zdroju od 01-09 do 31-12-2019 r.” zwanego dalej „przedmiotem umowy” w wyniku,
którego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy strony zawierają umowę o następującej
treści:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych odpowiadających normie
DIN/PN EN 228 dla benzyny bezołowiowej 95 i DIN/PN EN 590 dla paliw oleju napędowego
i przepisom Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015, poz. 1680) do pojazdów i sprzętu
Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju, określonych w wykazie sporządzonym przez
Zamawiającego w formie załącznika do umowy, na zasadzie bezpośrednich i bezgotówkowych
tankowań do zbiorników jak również do kanistrów przez osoby upoważnione przez
Zamawiającego, w punkcie dystrybucji paliw Wykonawcy zlokalizowanym na terenie miasta
Kudowa-Zdrój.
2. W całym okresie realizacji zamówienia Zamawiający szacuje zakup paliwa w łącznej ilości
3. W całym okresie realizacji zamówienia Zamawiający szacuje zakup paliwa w łącznej ilości
9 575 litrów, w tym:
a. 7 850 litrów - oleju napędowego
b. 1 725 litrów - benzyny bezołowiowej Pb 95
4. Oferowany stały upust w % od ceny 1 litra paliwa na dystrybutorze obowiązujący w całym
okresie umowy zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę w ofertą wynosi….
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu paliwa w ilości odbiegającej od podanych
wielkości szacunkowych z tytułu niewykorzystania pełnej ilości zamawianego paliwa
w zależności od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego, przy
zachowaniu stałej marży/upustu Wykonawcy. Z tytułu wykorzystania mniejszej ilości litrów
paliwa w stosunku do założonych wielkości, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia – z
zachowaniem ustępu 5.
6. Z podanej łącznej ilości litrów paliwa Zamawiający gwarantuje wykorzystanie co najmniej
60%. W przypadku nie wykorzystania tego limitu Zamawiający przedłuży umowę do czasu
wykorzystania gwarantowanego limitu 60% - na warunkach zawartych w istotnych
postanowieniach umowy - §9.
§2
WARUNKI I TERMINY WYKONANIA UMOWY
1. Strony ustalają termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – od 01-09-2019
31.12.2019 roku.

do

2. Rozwiązanie umowy nastąpi z chwilą wyczerpania ustalonego w postepowaniu przetargowym
łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy nie dłużej niż do 31.12.2019 roku.
3. Z dniem 01.01.2020 roku przestają strony wiązać wzajemne zobowiązania w zakresie realizacji
dostaw.
4. Realizacja dostaw odbywać się będzie na stacji paliw w Kudowie-Zdroju przy ul.
……………………………….. czynnej 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę ze względu
zapewnienia gotowości jednostkom Straży Pożarnej, w sposób określony w opisie przedmiotu
zamówienia – stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
5. Odbiór paliwa odbywać się będzie poprzez:
- tankowanie pojazdów na stacji paliw przez kierowców, posiadających dowód rejestracyjny
pojazdu, a w przypadku stosowania przez Wykonawcę kart magnetycznych posiadających
również ważną kartę magnetyczną.
- pobieranie paliwa do kanistrów przez osoby posiadające pisemne upoważnienie wystawione
przez Zamawiającego, oraz figurujące w dostarczonym wykazie, a w przypadku stosowania
przez Wykonawcę kart magnetycznych posiadających również ważną kartę magnetyczną.
6. Zamawiający w dniu podpisania umowy dostarczy Wykonawcy wykaz pojazdów i ich
numerów rejestracyjnych oraz wykaz osób upoważnionych przez Zamawiającego do odbioru
paliwa.
7. Wykonawca będzie wystawiał dokumenty wydań (karty WZ) przy każdorazowym pobraniu
przez Zamawiającego paliwa, na którym winny być zawarte co najmniej następujące informacje:
•

miejsce, data, godzina tankowania,

•

numer rejestracyjny pojazdu, a w przypadku kart magnetycznych również numer karty
magnetycznej,

•

rodzaj i ilość zatankowanego paliwa,

•

cenę jednostkową paliwa na dystrybutorze w dniu tankowania,

•

jednostkową cenę sprzedaży paliwa po zastosowaniu stałego upustu,

• wartość sprzedanego paliwa
8. Zakup paliwa powinien być każdorazowo potwierdzony na dokumencie wydania (karta WZ)
czytelnym podpisem zarówno pracownika stacji, jak i kierowcy lub osoby posiadającej
upoważnienie wystawione przez Zamawiającego, a w przypadku stosowania przez Wykonawcę
kart magnetycznych posiadających również ważną kartę magnetyczną.
9. Jakiekolwiek poprawki w dokumencie muszą być parafowane przez wydającego i pobierającego.
10. Za przypadki realizowania dostaw w sposób odbiegający od powyższego odpowiedzialność
ponosi Wykonawca
11. Niezależnie od liczby innych klientów , każdy samochód Zamawiającego winien być
zatankowany w czasie nie dłuższym niż 15 minut od zgłoszenia się kierowcy do pracownika
stacji paliw. W przypadku stacji paliw, gdzie transakcje odbywają się na bieżąco, a czas
tankownia nie jest dłuższy niż 15 minut, Wykonawca obsłuży poza kolejnością pojazdy
Zamawiającego będące w akcji (wozy strażackie).
12. Wykonawca zapewnia, że parametry dostarczonego do Zamawiającego paliwa będą zgodne z
obowiązującymi Polskimi Normami.
13. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu, na każde pisemne żądanie,
świadectwa jakości paliwa dostarczonego na stacje.
14. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego zatankowania paliwa o złej jakości Wykonawca
zobowiązany jest do wykonania badania stosownej próbki paliwa pobranej przy dostawie
produktu do zbiornika Zamawiającego na jego pisemny wniosek.
15. W razie stwierdzenia przez niezależne laboratorium jakości paliwa nie mieszczącej się w
obowiązujących Polskich Normach Wykonawca pokryje koszty związane z badaniem próbki
oraz koszty związane z naprawą pojazdów lub sprzętu Zamawiającego udokumentowane
odpowiednimi fakturami.

16. W razie stwierdzenia zgodności nadanego paliwa z Polską Normą kosztem wykonania badań
zostanie obciążony w całości Zamawiający.
17. W przypadku uzasadnionej reklamacji Zamawiającego, wadliwe paliwo zostanie przez
Wykonawcę wymienione lub uzupełnione w przypadku braku ilościowego.
18. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę paliwa nie odpowiadającego wymogom
stawianym przez Polską Normę lub dostarczenia zaniżonej ilości paliwa, Zamawiający zastrzega
sobie prawo wstrzymania zapłaty na konto Wykonawcy do chwili usunięcia szkody.
19. W odniesieniu do pozostałych czynności reklamacyjnych
(m.in. pobieranie próbek,
sporządzanie protokołu, używanie kart magnetycznych) Zamawiający będzie stosował ogólnie
obowiązujące zasady postępowań reklamacyjnych u wybranego Wykonawcy.

§3
WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY, ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI
1. Strony ustalają, że szacunkowe wynagrodzenie brutto (z podatkiem VAT) za wykonanie
przedmiotu umowy wynosi ……………..(słownie:………………………………………) zł
zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy w tym 23 % podatku VAT.
Netto:………………………………………..
PLN
(słownie:………………………………………………………….) zgodnie ze złożoną ofertą
Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie będzie uiszczone w terminach miesięcznych na podstawie ilości faktycznie
pobranego paliwa oraz obowiązującej ceny paliwa w dniu sprzedaży na stacji paliw z
upustem zastosowanym przez Wykonawcę w ofercie tj…….%.
3. Powyższy upust procentowy jest stały i nie podlega zmianie przez cały okres obowiązywania
umowy.
4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia na
rachunek
bankowy
Wykonawcy
w
Banku
………………..
o
nr
………………………………………………………. w terminie 30 dni od daty wystawienia
i przekazania faktury VAT przez Zamawiającemu. Strony zgodnie postanawiają , iż za
termin zapłaty uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Faktury za dostarczone paliwa wystawiane będą na podstawie dokumentów wydań (Kart
WZ) wystawianych podczas każdego tankowania i zawierających dane zgodne z § 2 pkt 7 i
8 niniejszej umowy.
6. Na fakturze winny znajdować się nr dokumentów wydań (Kart WZ) na podstawie których
dana faktura została wystawiona. Zamawiający dopuszcza również stosowanie
dodatkowych załączników elektronicznych stanowiących zestawienie transakcji dla każdej
wystawionej faktury.
7. Ceny jednostkowe paliw mogą ulec zmianie wraz ze zmianami cen paliw „ na dystrybutorze”
u dostawcy w dniu dostawy, przy czym zmiany cen będą obliczane po zastosowaniu
procentowego upustu określonego przez Wykonawcę w ofercie. Zmiany jednostkowych
cen paliw „na dystrybutorze” dla każdego dnia dostawy ustalane będą proporcjonalnie do
ostatniej, poprzedzającej dany dzień wartości, będącej skutkiem aktualnych wahań
hurtowych cen paliw producenta.
8. Strony ustalają, że weryfikacja wysokości stosowanych cen przez Wykonawcę w stosunku
do rejestrowanych cen hurtowych odbywać się będzie na podstawie zmian publikowanych
przez PKN ORLEN S.A. na stronie http://www.orlen.pl hurtowych cen danego paliwa z dnia
zakupu a w przypadku braku danych z ostatniego opublikowanego dnia w stosunku do
ostatniej, poprzedzającej dany dzień wartości jak również na podstawie średnich cen
detalicznych publikowanych przez Polską Izbę Paliw Płynnych na stronie
http:www.paliwa.pl/cenypaliw .
9. Wykonawca, na każde pisemne żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do udokumentowania
cen paliw dostarczanych przez producenta, obowiązujących w analizowanym dniu dostawy.

§4
GWARANCJA I RĘKOJMIA
1. Wykonawca zgodnie z ofertą udziela Zamawiającemu, gwarancji na jakość paliwa na okres
12 miesięcy od daty dostawy.
2. Gwarancja obejmuje awaryjne uszkodzenie sprzętu i silniki eksploatowanych pojazdów
powstałe z winy nie odpowiedniej jakości paliwa po stwierdzeniu takiego związku
przyczynowego.
3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi realizowane będą na zasadach
Kodeksu Cywilnego.
4. Wykonawca gwarantuje odpowiednią, jakość przedmiotu umowy, zgodną z zapisami
zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia.

§5
KARY UMOWNE
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
- w wysokości 10% wartości wynagrodzenia określonego w §3 ust.1, w przypadku
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
- 10% wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy
przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,
- 0,1% wartości wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia ,
liczony od następnego dnia od upływu terminu wykonania, gdy Dostawca nie
dostarczy paliwa – za każdy dzień rozpoczęty opóźnienia z wyłączeniem sytuacji
na które Wykonawca nie ma wpływu (Np. działanie siły wyższej).
-0,5% wartości wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1, Dostawca dostarczy paliwo
o jakości niezgodnej z umową, a jakość ta zostanie potwierdzona badaniami
laboratoryjnymi.
3. Zapłata kar umownych nie zwalnia stron od zapłaty odszkodowania dochodzonego na
zasadach ogólnych art. 471 Kodeksu Cywilnego.
4. W przypadku nie zapewnienia dostaw przedmiotu umowy przez okres 2 dni
Zamawiający jest uprawniony do zakupu tej partii zamówienia u podmiotu trzeciego na
ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu
różnicy w kosztach zakupu droższego paliwa. Wykonawca może wskazać
Zamawiającemu stację na które ma dokonać zakupu potrzebnej w danej chwili partii
paliwa, ale stacja ta musi znajdować się w granicach administracyjnych Gminy KudowaZdrój.

§6
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących
sytuacjach:
a)Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne
-nie zapewni dostaw przedmiotu umowy przez okres powyżej 2 dni
- dostarczył 2-krotnie paliwo o jakości niezgodnej z normami obowiązującymi w tym
zakresie.
b) Zostanie ogłoszona upadłość lub nastąpi zakończenie działalności gospodarczej przez
Wykonawcę.
c) Zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy.

d) Wykonawca zaprzestaje prowadzenia działalności albo cofnięto mu koncesje na obrót
paliwami ciekłymi.
e) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w okolicznościach wyżej wskazanych.
2. Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiąże
się z zapłaty faktury w terminie 60 dni od jej otrzymania.
3 Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 14 dni od
zaistnienia okoliczności o których mowa w niniejszym paragrafie z podaniem
uzasadnienia.

§7
SPRAWY SPORNE
1. W razie powstania sporu Wykonawca/Zamawiający jest zobowiązany wyczerpać drogę
postępowania
reklamacyjnego,
kierując
swoje
roszczenia
do
Zamawiającego/Wykonawcy.
2. Zamawiający/Wykonawca obowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do
roszczeń Wykonawcy/Zamawiającego w terminie 21 dni od chwili zgłoszenia
roszczenia.
3. Jeżeli Zamawiający /Wykonawca nie uzna roszczenia, lub nie udzieli na nie odpowiedzi
w terminie, Wykonawca/Zamawiający może zwrócić się do Sądu Powszechnego
właściwego dla Zamawiającego.
§8
CESJA WIERZYTELNOŚCI
Wykonawca nie może zbyć na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku
realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
§9
PRZEWIDYWANE ZMIANY
Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku
wystąpienia co najmniej jednej okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem
podawanych warunków ich wprowadzenia:
1. Zmiany podanego w ofercie wynagrodzenia Wykonawcy, kalkulowanego do
rozstrzygnięcia postepowania o udzielenie zamówienia oraz cen jednostkowych w
związku:
a) z niezależnymi od Wykonawcy zmianami hurtowych cen paliw wynikających z
uwarunkowań rynkowych, sterowanych zjawiskami zachodzącymi na światowych
rynkach produktów naftowych, stanem gospodarki polskiej i polityki fiskalnej państwa.
Zmiany jednostkowych cen sprzedaży paliw dla każdej dostawy ustalane będą
proporcjonalnie do aktualnych wahań cen hurtowych producentów paliw z dnia zakupu.
b) z niewykorzystania pełnej ilości zamawianego paliwa w stosunku do oszacowanych
potrzeb, przy zachowaniu stałej marży/upustu Wykonawcy.
2. Zmiany szacowanych ilości poszczególnych paliw (ON i PB 95) w obrocie łącznego
wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
3. W przypadku nie zakupienia gwarantowanego limitu 60% litrów szacowanego paliwa
Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy przedłuży niniejszą umowę do czasu

wykorzystania gwarantowanego limitu 60%, przy zachowaniu stałej marży/upustu
Wykonawcy. W przypadku braku wniosku przed upływem terminu zawarcia umowy,
umowa wygasa z dniem 31.12.2019 roku, a Wykonawcy nie przysługują żadne
roszczenia.

§ 10
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Strony zgodnie oświadczają, iż zapewniają przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony
danych osobowych, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych
osobowych Dz. U. z 2018 r poz. 1000 ze zm., które będą przekazywane lub udostępnione w
związku lub w wyniku realizacji postanowień Umowy oraz z wymogami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
§11
PRZEPISY KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego.
3. Integralną częścią niniejszej umowy są:
1) Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1.
2) Oferta wykonawcy z dnia …………. r. – wraz z formularzem cenowym - zał. nr 2.
3) Wykaz pojazdów silnikowych uprawnionych do realizacji przedmiotu umowy.
4) Wykaz osób uprawnionych do realizacji przedmiotu zamówienia do kanistrów.
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