
Załącznik nr 5 do SIWZ

WZÓR UMOWY Nr …..........     

zawarta  w  dniu  ….......................   w  Lublinie,  pomiędzy  Gminą  Lublin,  mającą  siedzibę

w  Lublinie,  Plac  Króla  Władysława  Łokietka  l,  20-109  Lublin,  REGON  431019514,

NIP 946-25-75-811 w imieniu, której występuje:

1. Pan Andrzej Wojewódzki – Sekretarz Miasta Lublin,

2. Pan Zbigniew Gontarz - Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacji Urzędu w Urzędzie  Miasta

Lublin

zwaną dalej Zamawiającym,

a ............................................................................................................................................, 

zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą" w imieniu, którego występuje:

...............................................................................................................................................,

zwanych Stronami umowy.

                                                                 

Treść umowy:

                                                                      § 1

Umowa  niniejsza  została  zawarta  po  przeprowadzeniu,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  Prawo

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), postępowania

w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako

najkorzystniejsza.

                                                                      § 2

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu Miasta Lublin,

w tym Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej – Głusk 

z siedzibą w Lublinie.

2. Ilości zamawianego paliwa wynoszą:

1) benzyna bezołowiowa 95 –  34 500 l;

2) olej napędowy ON – 12 500 l.

3.  Zakup  paliwa  dokonywany  będzie  w  systemie  bezgotówkowym  za  pomocą  tzw.  „Kart

Paliwowych Klienta” / „Kart Flotowych” na wybranych stacjach paliw Wykonawcy. 

4.  Stacje  wskazane  przez  Wykonawcę  winny  być  czynne  całodobowo  i  przez  wszystkie  dni

tygodnia, minimum jedna w każdej stolicy województwa oraz przynajmniej jedna z nich powinna

być oddalona  od siedziby  Zamawiającego  -  Plac  Króla  Władysława Łokietka 1  w Lublinie  -  w

promieniu nie większym niż 5 km.

5. Zakupiony produkt będzie służył do napędu samochodów służbowych, którymi będą przewożeni

wszyscy  uprawnieni  do  korzystania  z  samochodów  służbowych  zgodnie  z  zarządzaniem  nr

50/2011  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  31  stycznia  2011  r.  w  sprawie  nadania  regulaminu
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korzystania  z  samochodów  do  celów  służbowych  w  Urzędzie  Miasta  Lublin,  w  tym  osoby

niepełnosprawne.

6. Przedmiot umowy powinien spełniać wymagania jakościowe zawarte w Rozporządzeniu Ministra

Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.

U. z 2015 r. poz. 1680).

                                                                      § 3

1. Zakup przez Zamawiającego mniejszych niż wymienione w § 2 ust. 2 ilości paliwa nie może być

podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego.

2. Zakup paliwa odbywać się będzie na stacjach Wykonawcy wymienionych w załączniku nr 1 do

niniejszej umowy - Wykaz stacji paliw oraz na innych stacjach Wykonawcy, w których zakup paliwa

odbywać się będzie bezgotówkowo za pomocą tzw. „Kart Paliwowych Klienta” / „Kart Flotowych”

zwanych dalej kartami.                                                                                        

3. Do czasu wydania kart zakup paliwa odbywać się będzie gotówkowo po cenach obowiązujących

w  chwili  zakupu  bez  uwzględnienia  rabatu,  o  którym  mowa  w  §  7  ust.  1  z  każdorazowym

pobraniem faktury ze stacji.

4.  Stacje  wskazane  przez  Wykonawcę  w  załączniku  nr  1  do  niniejszej  umowy  będą  czynne

całodobowo i przez wszystkie dni tygodnia, natomiast Zamawiający dopuszcza aby inne stacje niż

wskazane w załączniku nr 1 nie były czynne całodobowo.

5.  Przynajmniej  jedna  ze  stacji  wskazanych  w  załączniku  nr  1  do  niniejszej  umowy  będzie

oddalona  od  siedziby  Zamawiającego  –  plac  Króla  Władysława  Łokietka  1  w  Lublinie

– w promieniu nie większym niż  5 km.

6. Stacje wskazane przez Wykonawcę w załączniku nr 1 do niniejszej umowy będą usytuowane

we wszystkich stolicach województw - minimum 1 stacja w każdej stolicy województwa.

7. Strony ustalają, iż sprzedaż paliwa określonego w § 2 ust. 2 będzie odbywać się bezpośrednio

do samochodów służbowych Zamawiającego.

8.  Strony  w  dniu  zawarcia  umowy  przekażą  sobie  informacje  o  osobach  do  kontaktu

w zakresie realizacji umowy. W sytuacji,  gdy nastąpi zmiana osoby do kontaktu każda ze stron

zobowiązana jest przekazać ww. informację drugiej stronie bez potrzeby sporządzenia aneksu do

umowy.

                                                                  § 4

1.  Umowa obowiązuje  od dnia 2 stycznia 2020 r.  do dnia 31 grudnia  2020 r.                

2.  Umowa wygasa od momentu wykorzystania środków finansowych określonych w  § 7 ust.  8

niniejszej umowy lub do wyczerpania ilości zamawianego paliwa określonego § 2 ust. 2 niniejszej

umowy w zależności co pierwsze nastąpi.                                                                
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                                                                  § 5

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania świadectwa jakości paliw poprzez udostępnienie

ich na stacji paliw w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

                                                                  § 6

1.  Wykonawca  wyda  Zamawiającemu  18  sztuk  kart  paliwowych  po  jednej  dla  każdego

z 17 samochodów służbowych Zamawiającego oraz jedną dodatkową kartę na okaziciela. Wykaz

samochodów służbowych (zawierający nazwę samochodu wraz z jego numerem rejestracyjnym)

Zamawiający  przekaże Wykonawcy w dniu  zawarcia  umowy.  W przypadku zmiany w wykazie

samochodów służbowych Zamawiający każdorazowo przekaże Wykonawcy jego aktualizację bez

potrzeby sporządzania aneksu do umowy.

2. Karty umożliwiające bezgotówkowy zakup paliw na wskazanych w załączniku stacjach paliw

Wykonawcy  oraz  innych  stacjach  Wykonawcy  zostaną  wydane  Zamawiającemu  w  terminie

najpóźniej do 15. dnia roboczego od dnia złożenia przez Zamawiającego Wykonawcy pisemnych

wniosków  o  wydanie  kart  lub  poprzez  interaktywny  serwis  internetowy  dedykowany

Zamawiającemu.

3. Za wydanie kart, o których mowa w ust. 1 i kolejnych Wykonawca nie pobiera opłaty.

4. Karty muszą zawierać numer rejestracyjny samochodu służbowego Zamawiającego oraz mogą

zawierać nazwę Zamawiającego.                                                                   

5. Karta na okaziciela musi zawierać nazwę Zamawiającego.

6. Wraz z kartami Zamawiający otrzyma od Wykonawcy, w oddzielnej zamkniętej kopercie numery

PIN  przyporządkowane  do  każdej  karty  i  umożliwiające  potwierdzenie  dokonywania  zakupów.

7.  Zamawiający  powiadomi  Wykonawcę o konieczności  blokady kart  z tytułu kradzieży,  utraty,

zniszczenia lub wyczerpania realizacji przedmiotu umowy, a Wykonawca zapewni natychmiastową

blokadę  karty  w  sieci  stacji  paliw  należących  do  Wykonawcy.                 

8. Zamawiający będzie posługiwał się „Kartami Paliwowymi Klienta” / „Kartami Flotowymi” zgodnie

z  regulaminem  Wykonawcy,  stanowiącym  załącznik  nr  2  do  niniejszej  umowy  -  regulamin

Wykonawcy  dotyczący  posługiwania  się  „Kartami  Paliwowymi  Klienta”  /  ”Kartami  Flotowymi”.

9. Regulamin Wykonawcy obowiązuje w zakresie w jakim nie jest sprzeczny z postanowieniami

umowy.

                                                                  § 7

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za pobrane paliwo wg ceny brutto w chwili zakupu,

tj.  ceny brutto obowiązującej w chwili  zakupu na danej stacji  paliw, pomniejszonej o oferowany

stały rabat na każdy rodzaj paliwa (taki sam dla benzyny bezołowiowej i oleju napędowego) od

każdego litra zakupionego po cenie brutto obowiązującej  w chwili  zakupu  wynoszący ..........zł

lub ..........%, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy.

2. Strony ustalają dwa okresy rozliczeniowe:
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1) pierwszy okres rozliczeniowy od 1. do 15. dnia miesiąca kalendarzowego;

2) drugi okres rozliczeniowy od 16. dnia miesiąca kalendarzowego do ostatniego dnia miesiąca

kalendarzowego. 

lub

2. Strony ustalają dwa okresy rozliczeniowe:

1)  pierwszy  okres  rozliczeniowy  od  1.  dnia  danego  miesiąca  do  niedzieli  najbliższej  połowie

danego miesiąca;

2) drugi okres rozliczeniowy do poniedziałku następującym po niedzieli najbliższej połowie danego

miesiąca do ostatniego dnia danego miesiąca.

lub                                

2.  Strony  ustalają  dwa  okresy  rozliczeniowe:                     

1) pierwszy okres rozliczeniowy od 1. dnia do 14. dnia miesiąca kalendarzowego;                    

2) drugi okres rozliczeniowy od 15. dnia miesiąca kalendarzowego do ostatniego dnia miesiąca

kalendarzowego.  

3.  Strony  ustalają  datę  sprzedaży  na  ostatni  dzień  okresu  rozliczeniowego.  

4. Strony ustalają, iż płatność za zakupione paliwo zostanie uregulowana w terminie 14 dni od daty

otrzymania  przez  Zamawiającego  prawidłowo  wystawionej  faktury  VAT,  za  każdy  okres

rozliczeniowy.

5.  Z tytułu realizacji  zamówienia  Wykonawca oświadcza,  iż  wyśle/nie  wyśle*  ustrukturyzowaną

fakturę elektroniczną w sposób, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.

o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub

usługi  oraz  partnerstwie  publiczno-prywatnym (Dz.  U.  z  2018 r.  poz.  2191)  z  uwzględnieniem

właściwego numeru GLN 5907653870019 Zamawiającego.                                         
* niewłaściwe skreślić

  6.  Do  każdej  zbiorczej  faktury  VAT  Wykonawca  musi  dołączyć  informacje  zawierające

   w  szczególności:  rodzaj  i  ilość  zakupionego  paliwa,  numer  rejestracyjny  pojazdu,  cenę  brutto

     w chwili zakupu i rabat, datę zakupu oraz numer i miejscowość stacji paliw lub adres stacji paliw,  

      na której dokonano transakcji.

7. Dane do wystawienia faktury: Gmina Lublin, plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin,

NIP:  9462575811  (fakturę  należy  dostarczyć/przesłać  do:  Urząd  Miasta  Lublin,  Wydział

Organizacji  Urzędu, 20-079 Lublin,  ul. Dolna 3 – go Maja 5).                                  

8.  Wynagrodzenie  za  wykonywanie  przedmiotu  umowy  nie  może  przekroczyć

kwoty....................................................................................................................................  zł brutto

(słownie brutto:......................................................................................................) - kwota obejmuje

należny podatek VAT - 23%.                                            

9.  Wynagrodzenie  płatne  będzie:  dział  750,  rozdział  75023,  §  4210,  zadanie  budżetowe:

„funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin”;  dział 754, rozdział  75412 § 4210, zadanie budżetowe:

„utrzymanie  Ochotniczych  Straży  Pożarnych”;  dział  754,  rozdział  75421,  §  4210,  zadanie
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budżetowe:  „wydatki  bieżące  związane  z  Zarządzaniem  Kryzysowym”.                    

                                                                     § 8

1.  Wykonawca może powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  będącej  przedmiotem niniejszej

umowy Podwykonawcom.                                                                   

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje przy

pomocy  Podwykonawców.                                                           

4.  Wykonawca  na  dzień  zawarcia  niniejszej  umowy  zgodnie  z  oświadczeniem  złożonym

w  trakcie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  zamierza  powierzyć  niżej  wskazanym

Podwykonawcom  następujący  zakres  zamówienia:                             

1...........................................................................................................................................................

2. .........................................................................................................................................................

                                                                     § 9

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej za odstąpienie od

umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym

mowa  § 7 ust. 8 niniejszej umowy.

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia Wykonawcy kary umownej w razie odstąpienia od

umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność  Zamawiający w wysokości 10 %

wynagrodzenia  brutto,  o którym mowa § 7  ust.  8  niniejszej  umowy,  z  zastrzeżeniem art.  145

ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3. Strony mogą odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach

uzasadniających  odstąpienie.                                                              

4.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  odstąpienia  od  umowy  w  przypadku  zaprzestania

sprzedaży paliwa, niedostarczenia kart paliwowych w ilości określonej w umowie, zamknięcia stacji

określonych  w  załączniku  nr  1  do  umowy,  braku  posiadania  świadectwa  jakości  paliwa  –

w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.

W takim przypadku Zamawiający ma prawo naliczyć wykonawcy karę umowną  w wysokości 10 %

wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 7 ust. 8 niniejszej umowy.                                    

5.  Niezależnie  od  sposobu  rozliczania  kar  umownych,  Strona  umowy  występująca

z żądaniem zapłaty kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową)

na kwotę należnych kar umownych.

6.  Stronom  umowy  przysługuje  prawo  dochodzenia  do  odszkodowania  przewyższającego

wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

7.  Odstąpienie  od  umowy  będzie  wywierało  skutek  pomiędzy  stronami  umowy

z momentem doręczenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na
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przyszłość,  przy  zachowaniu  w  pełni  przez  Zamawiającego  wszystkich  uprawnień,  które

zamawiający  nabył  przed  datą  złożenia  oświadczenia  o  odstąpieniu,  w  tym  w  szczególności

uprawnień umownych, odszkodowania.

                                                                  § 10

Zmiana postanowień zawartej  umowy może nastąpić  wyłącznie  za zgodą obu stron wyrażoną

w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

                                                                § 11

1. Strony umowy przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:

1) zmiana lokalizacji stacji Wykonawcy określonych w załączniku nr 1 do umowy, z zastrzeżeniem

§ 3 ust. 3-5;

2) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonych w § 7 ust. 8.

2. Zmiana umowy przewidziana w ust. 1 dopuszczalna jest w przypadku:

ad  pkt  1)  –  stałego  lub  czasowego  zaprzestania  prowadzenia  działalności  stacji  Wykonawcy

wskazanych w załączniku do umowy skutkujące niespełnieniem wymagań określonych w § 3 ust.

3-5.

ad pkt  2)  –  stawka podatku VAT oraz  wynagrodzenie  brutto,  ulegną zmianie  odpowiednio  do

przepisów prawa wprowadzających zmianę.

                                                                § 11

Spory,  jakie  mogą  wyniknąć  z  realizacji  niniejszej  umowy,  strony  poddają  rozstrzygnięciu

właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu w Lublinie.

                                                 

      § 12 

W sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  obowiązującego

prawa m. in.: Kodeks cywilny i ustawa Prawo zamówień publicznych.

                                                                § 13   

Umowę  niniejszą  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  jedną  dla

Zamawiającego i jedną dla Wykonawcy.

                 Zamawiający:                                                                                   Wykonawca:

                                                          Kontrasygnata Skarbnika
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Załączniki:

1. Wykaz stacji paliw

2. Regulamin  Wykonawcy  dotyczący  posługiwania  się  „Kartami   Paliwowymi  Klienta”/  /  „Kartami

Flotowymi”
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