Znak sprawy: DPS/DG/ZP/26/6/ZO/2021

załącznik nr 3

UMOWA – projekt
na zakup paliw płynnych na potrzeby DPS Brańszczyk w okresie od 01.01.2022r do 31.12.2022r.
zawarta w dniu: ...................... pomiędzy:
Zamawiającym: Domem Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk
tel/fax: (29)742 14 14, adres e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl
działającym w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków,
NIP: 762-18-86-920,
reprezentowanym przez:
Pana Jana Mroczkowskiego - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, działającego na
podstawie Pełnomocnictwa nr 110/2019r. z dnia 12 sierpnia 2019r. Zarządu Powiatu w Wyszkowie.
a firmą: .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
NIP:............................................, adres e-mail...........................................tel/fax..............................
reprezentowaną przez : ..........................................................................................
zwanym w treści umowy Wykonawcą
§1
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na zakup paliw
płynnych do DPS Brańszczyk w 2022r., na zasadach określonych przez Zamawiającego w treści zapytania
ofertowego.
§2
Umowa dotyczy zakupów – tankowania oleju napędowego w szacowanej ilości ok. 5000 litrów i benzyny
bezołowiowej w ilości ok. 450 litrów.
§3
Wykonawca udziela rabatu w wysokości .........zł/gr od ceny zakupu brutto na olej napędowy w dniu
tankowania - na stacji Wykonawcy.
Wykonawca udziela rabatu w wysokości .........zł/gr od ceny zakupu brutto na benzynę Pb 95 w dniu
tankowania - na stacji Wykonawcy..
Udzielony rabat kwotowy jest stały przez cały okres obowiązywania umowy.
§4
1. Sukcesywny zakup paliw płynnych dokonywany będzie w systemie sprzedaży bezgotówkowej za pomocą
dokumentu WZ, odbieranego przez kierowcę po każdym tankowaniu . Faktura zbiorcza wystawiana będzie
na podstawie dokumentów WZ za okresy 10 dniowe.
2. Oferowane przez naszą firmę paliwo, będzie spełniać obowiązujące wymagania jakościowe, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680), zgodnie z normą PN-EN 590.
§5
1. Całkowita wartość umowy nie jest przewidziana ze względu na zmienność cen zamawianych paliw.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy, kwoty za faktycznie zakupione ilości paliw. Należność za zakupione
ilości paliw Wykonawca ustalał będzie w oparciu o potwierdzone wielkości tankowań wg jednostkowych
cen paliwa brutto w dniu tankowania, pomniejszone o wartość upustu cenowego, zaproponowanego przez
Wykonawcę.
3. Wykonawca nie będzie dochodził żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego z tytułu zakupu
mniejszej ilości paliwa płynnego, niż określone w umowie.
§6
Umowa zawarta jest na okres od daty 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
§7
Zamawiającym i płatnikiem faktur jest Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku. Faktury należy wystawić
na:
NABYWCA: Powiat Wyszkowski, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków
NIP: 762-18-86-920
ODBIORCA: Dom Pomocy Społecznej, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk
§8
2.Płatność za każdą dostawę realizowana będzie przez Zamawiającego w formie przelewu na nr konta

Wykonawcy:……………………………………………………... w terminie do 30 dni, od dnia otrzymania i
przyjęcia do realizacji faktury VAT.
3. ,,Numer rachunku bankowego wskazany na fakturze powinien być numerem właściwym do dokonywania
rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment)" – Ustawa z dnia 11 marca 2004r. O podatku od
towarów i usług zmieniona ustawą z dnia 15 grudnia 2017r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r poz.
4. Wszystkie rozliczenia będą w PLN.
§9
Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadkach:
a) zmiany danych Wykonawcy ( np. zmiana adresu, nazwy) lub zmiany wynikającej z przekształcenia
podmiotowego po stronie Wykonawcy,
b) nastąpi ustawowa zmiana wysokości podatku od towarów i usług VAT
§ 10
Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z 30- dniowym okresem wypowiedzenia.
§ 11
Strony ustalają, że w razie niewykonania, lub nienależytego wykonania umowy, obowiązującą formę
odszkodowania stanowić będą kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach:
1.)W przypadku braku możliwości zakupu paliw na stacji Wykonawcy, wynikającą z winy Wykonawcy,
Wykonawca zobowiązuje się pokryć ewentualną różnicę w cenie zakupu , związaną z koniecznością
dokonania zakupu paliwa u innego Wykonawcy.
§ 12
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 7 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takich
przypadkach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części
umowy.
§ 13
1.)Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, zawierającej akceptację
obydwu stron pod rygorem nieważności.
2.)W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
3.) Wszelkie spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przed sądem
właściwym dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej
ze stron.
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