Załącznik nr 5 do SIWZ
UMOWA SPRZEDAŻY NR ..................... / 2011
zawarta w dniu ....................................... w Szczecinie pomiędzy:
Gminą Miasto Szczecin zastąpioną przez Straż Miejską ul. Felczaka 9, 71 –417 Szczecin,
reprezentowanym przez:
1. p. Leona Gajewskiego
2. p. Małgorzatę Bargiel

- Komendanta Straży Miejskiej w Szczecinie
- Główną Księgową

zwanym dalej Zamawiającym,
oraz
.......................................................................................................................................................
z siedzibą w ...................................................................................................................................
NIP .......................................... REGON .......................................... KRS ...................................
reprezentowanym przez:
- ......................................................................................................................................................
zwanym dalej SPRZEDAWCĄ
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty
Wykonawcy w przetargu nieograniczonym rozstrzygniętym w dniu ........................ 2011r.
§1
1. Przedmiotem umowy jest bezgotówkowa sprzedaż paliw płynnych do pojazdów Zamawiającego,
tj. benzyny bezołowiowej 95 PN-EN 228:2010 (kod CPV 09132100-4) i oleju napędowego PNEN 590:2010 (kod CPV 09134100-8) w przewidywanej ilości do 63 000 litrów benzyny i 42 000
litrów oleju napędowego w okresie realizacji umowy, na stacjach paliw Sprzedawcy.
§2
1. Wartość umowna według oferty Sprzedawcy określona jest na kwotę brutto do wysokości
.................................. zł, słownie złotych: ............................................................................., w tym
podatek VAT wg obowiązującej stawki ......... %
2. Cena netto za benzynę bezołowiową 95 – loco stacja paliw, za jeden litr wynosi: ................... zł,
słownie złotych: ............................................................................................
Cena netto za olej napędowy – loco stacja paliw, za jeden litr wynosi ...................................... zł,
słownie złotych: ............................................................................
3. Cena określona w ust. 2 zawiera upust na zakup paliw udzielony przez Sprzedawcę w wysokości
........... % (słownie procent: ..................................................). Upust w tej wysokości naliczany
będzie na każdej fakturze wystawionej za okres rozliczeniowy dla Zamawiającego.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany (zmniejszenie lub zwiększenie) cen benzyny
bezołowiowej 95 i oleju napędowego w przypadku zmiany cen paliw na rynkach światowych,
zmiany wysokości podatku akcyzowego lub innego obciążenia podatkowego dotyczącego paliw
i wyrobów petrochemicznych obligatoryjnie ustalonego przez Rząd RP lub zmiany cen paliw
u krajowych producentów paliw płynnych. Podstawą do rozliczeń jest ilość zakupionego paliwa
zgodnie z cenami obowiązującymi na danej stacji paliw w dniu dokonania transakcji.

§3
1. Rozliczenie finansowe na pobrane paliwo będzie następowało na podstawie faktur, które zawierać
będą cenę za benzynę i olej napędowy nabyty w danym okresie rozliczeniowym, uwzględniającą
upust jak w § 2 ust. 3, wystawianych przez Sprzedawcę 2 razy w miesiącu, po zakończeniu
każdego okresu rozliczeniowego obejmującego dni miesiąca: od 1 do 15, od 16 do ostatniego dnia
miesiąca.
2. Faktury będą wystawiane za pełny okres rozliczeniowy i będą obejmowały należności z tytułu
tankowania paliw w tym okresie. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu
rozliczeniowego.
3. Do faktury Sprzedawca każdorazowo dołączy:
a) komputerowy szczegółowy wykaz transakcji bezgotówkowych dokonanych w danym
okresie rozliczeniowym z wyszczególnieniem paliw, dat zakupu, nr rejestracyjnych
pojazdów oraz ceny i wartości.
4. Zapłata należności za pobrane paliwo nastąpi w trybie polecenia przelewu bankowego na
rachunek Sprzedawcy w banku ............................................................. na postawie faktury
w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.
5. Zamawiający upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur bez składania podpisu osoby
uprawnionej ze strony Zamawiającego. Nr NIP 851-23-95-017.
§4
1. Wykonawca zobowiązany jest do uznawania składanych przez Zamawiającego drogą
telefoniczną, faksową, elektroniczną reklamacji w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili
jej zgłoszenia w ten sposób, że:
1) stwierdzenie złej jakości dostarczonego paliwa Wykonawca usunie wadliwe paliwo,
oczyści zbiornik w pojeździe i dostarczy paliwo zgodne z normą wskazaną w § 1 ust. 1
2) stwierdzenie szkód w pojazdach służbowych, które nastąpiły na skutek zatankowania
wadliwego jakościowo paliwa dostarczonego przez Wykonawcę, Wykonawca zwróci
koszty napraw zgodnie z przedstawioną kalkulacją cenową.
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) traktowania wszelkich informacji uzyskanych w wyniku realizacji umowy jako poufne,
2) posiadania przez okres trwania umowy aktualnej koncesji na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi,
3) utrzymania stałej rezerwy paliwowej na potrzeby Zamawiającego w ilości:
 500 litrów benzyny bezołowiowej 95,
 600 litrów oleju napędowego,
4) realizowania umowy z należytą starannością
§6
Umowa została zawarta na okres 24 m-cy:
a) termin rozpoczęcia realizacji umowy: 1.01.2012 r.
b) termin zakończenia realizacji umowy: 31.12.2013 r.
§7
Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie przez Sprzedawcę praw i obowiązków wynikających
z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§8
1. W razie zaistnienia 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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Sprzedawca może w takim przypadku żądać wyłącznie wynagrodzenia za faktycznie pobrane
paliwo.
§9
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej -aneksu – pod rygorem
nieważności.
2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na postawie której dokonano wyboru Sprzedawcy, chyba że konieczność
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
§ 10
Ewentualne sprawy wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez
właściwy Sąd Powszechny w Szczecinie.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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