
                U M O W A    D O S T A W Y Nr 1/2016

                                         
Zawarta w dniu  02.01.2016r.  w  Lubrzy  pomiędzy Gminą Lubrza reprezentowana przez:
Wójta Gminy Lubrza – Mariusza Kozaczek
zwaną dalej Zamawiającym
a  
………………

………………………

……………………….

…………………………

reprezentowanym przez:
………………………………………..
zwanych dalej Dostawcą 

                § 1
1. Zamawiający zleca a Dostawca zobowiązuje  się do realizacji  dostaw paliw płynnych na    
    zasadach doraźnych bezgotówkowych tankowań pojazdów do zbiornika na stacji  
    paliwowej Dostawcy usytuowanej w  Prudniku przy ul. ……………………
2. Na paliwa obowiązywać będą ceny zgodnie z ofertą cenową przedłożoną w ofercie   
    przetargowej :

Benzyna bezołowiowa 95             ……… - zł brutto za 1 litr
 Olej napędowy                     ………. - zł brutto za 1 litr

   Stały  upust  procentowy w wysokości  ……….. %  przyjęty zostaje na czas trwania  
   umowy.
3. Maksymalna wartość zamówienia: 
    olej napędowy
    - netto      ……………zł,   VAT  …………… zł,  brutto ……………… zł
    benzyna bezołowiowa
    - netto      …………..zł  VAT  ……………. zł,  brutto …………………  zł

4.  Cena jednostkowa za litr dostawy paliw i olejów wymienionych w pkt 2 może podlegać
zmianom  o  uzasadnione  i  niezależne  od  Dostawcy  przesłanki  mające  wpływ  na  jej
wysokości  i  obowiązywać  będzie  jako  podstawa  obliczenia  w  dniu  sprzedaży,
pomniejszona  o  upust  wskazany  w  pkt.  2,  bez  konieczności  dokonywania  zmian
w umowie. 

5. Dostawca oświadcza, że parametry paliwa będą spełniały obowiązujące Polskie Normy.

6. Dostawca pokryje wszelkie koszty powstałe z powodu złej jakości  oferowanego paliwa   
   (niezgodności z normami).

7. Dostawca zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentów i świadectw jakościowych  
    paliw, na życzenie Zamawiającego.

      § 2



 Zakupione paliwo będzie rozliczane na podstawie wystawionych przez  Dostawcę faktur 
    w dwutygodniowych okresach rozliczeniowych. 
2. Do faktury będzie dołączona wz zawierająca zestawienie tankowań tj jednostkowe ceny   
   dnia paliw pomniejszone o udzielony upust cenowy na dzień dokonania zakupu, ilość   
   pobranego paliwa i nr rejestracyjny pojazdu pobierającego paliwo. Cena dnia nie może być
   wyższa od cen na  innych stacjach paliw w m. Prudnik w okresie obowiązywania umowy.
3. Faktury będą wystawione na: Gmina Lubrza, ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza
4. Należność za paliwo będzie uregulowana przelewem w terminie  14 dni od  daty  
    otrzymania faktury VAT .    
5. Dostawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej:
    …………………. oraz jest upoważniony do wystawienia faktury VAT. 
6. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT i otrzymał Nr identyfikacji podatkowej:
    755-190-87-27  oraz jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT.
Zamawiający  upoważnia  dostawcę  do  wystawiania  faktur  VAT  bez  podpisu  osoby
upoważnionej do ich otrzymywania.

      §  3
Umowa zostaje zawarta na czas od  02.01.2016 r. do 31.12.2016 r.  i może być rozwiązana
przez  każdą  ze  stron  z  jednomiesięcznym  wypowiedzeniem  przypadającym  na  koniec
miesiąca kalendarzowego.

       §  4
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

                                                            §  5
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  miesiąca  od powzięcia  wiadomości  o
powyższych  okolicznościach.  W  takim  przypadku  Dostawca  może  żądać  jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

                                                                  § 6
Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  trybie  natychmiastowym,  w  przypadku
nieprzestrzegania przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków niniejszej umowy. 
                                                      
                                                                  § 7
1. W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  obowiązują  przepisy  kodeksu

cywilnego.
2. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem przedmiotu umowy, każdej ze stron

przysługuje prawo ich rozstrzygnięcia przez właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego. 
3. Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden

egzemplarz otrzymuje  Dostawca a dwa egzemplarze Zamawiający.
   

             Zamawiający                                                                          Dostawca


