Załącznik nr 8 do SIWZ
UMOWA nr ………………….
W dniu ………………2021 r. w Węgrowie, pomiędzy:
Powiatem Węgrowskim/Zarządem Dróg Powiatowych w Węgrowie,
z siedzibą: ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów, reprezentowanym przez Pana Marcina
Gąsiorka – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie, przy kontrasygnacie
Głównej Księgowej – Pauliny Roguskiej, zwanym w dalszej części umowy
„ZAMAWIAJĄCYM”,
a
firmą: ……………………………………………. z siedzibą w …………………… wpisaną
do rejestru …...………………………… pod nr ……….…………………………,
prowadzonego przez ………………………………………, zwaną dalej „WYKONAWCĄ”,
reprezentowaną przez: Pana/Panią …………………………………….,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) została zawarta umowa o następującej treści:

Przedmiot umowy
§1
1. Przedmiotem niniejszej Umowy, zgodnie z wynikiem przetargu w trybie podstawowym,
nr sprawy: ZDP.272.8.2021, jest wykonanie następującego zadania pn. „Zakup paliwa
płynnego oraz gazu w butlach 11 kg dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych
w Węgrowie. Część II - paliwa płynne oraz gaz w butlach 11 kg dla potrzeb Obwodu
Drogowego Nr II w Łochowie w 2022 roku”.
2. Wykonawca zobowiązuje się do tankowania pojazdów i sprzętu Zamawiającego
wymienionych w Załączniku nr 9 do SIWZ.
3. Pojazdy i sprzęt tankowane będą sukcesywnie w zależności od potrzeb i bieżącego zużycia
na całodobowej stacji paliw Wykonawcy zlokalizowanej …………………………………..
4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 odpowiada
odpowiednim specyfikacjom technicznym, przyjętym normom jakościowym oraz ustawie
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U.
z 2021 r. poz. 133).
Termin realizacji umowy
§2
1. Termin realizacji zamówienia wynosi: od 01.01.2022r. do 31.12.2022 r.
2. Wykonawca jest obowiązany do mailowego (sekretariat@zdp.wegrow.pl) informowania
Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności mających wpływ na przerwy lub utrudnienia
w realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku wystąpienia awarii
systemu obsługi stacji do 30 minut po wystąpieniu przyczyny.
3. Umowa ulega rozwiązaniu przed upływem terminu określonego w ust. 1 w przypadku
zrealizowania przed tym terminem usług stanowiących przedmiot umowy o wartości
ustalonej w §3 ust. 1, bez obowiązku składania dodatkowych oświadczeń w tym zakresie.

Wynagrodzenie Wykonawcy
§3
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynikającą z przemnożenia ceny jednostkowej
brutto i ilości faktycznie zakupionego paliwa jednak nie więcej niż ………………. brutto
(słownie: ………………….. 00/100)
2. Rozliczenie odbywać się będzie według cen obowiązujących na stacji paliw Wykonawcy
w dniu tankowania z uwzględnieniem stałych upustów od cen jednostkowych
zaoferowanych przez Wykonawcę.
3. Upusty wynoszą odpowiednio:
- dla 1 l oleju napędowego: …… gr
- dla 1 l benzyny bezołowiowej: …….gr,
- dla 1 szt. butli z gazem propan – butan 11 kg: …….zł.
4. Zmniejszenie wynagrodzenia umownego określonego w ust. 1 nie będzie wymagało
odrębnego aneksu na piśmie.
§2 Prawo opcji
1. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji zgodnie z art. 441 PZP.
2. Prawem opcji jest możliwość rozszerzenia zamówienia podstawowego, na warunkach
niniejszej umowy o dodatkowy zakres za dodatkowym wynagrodzeniem wg zasad dla
zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem, że zakres opcji nie może przekroczyć
50% wartości zamówienia podstawowego tj. kwoty ………………….. (wskazać
z oferty) i 50 % zakresu rzeczowego zamówienia podstawowego.
3. Prawem opcji objęta jest możliwość uzupełniającego zwiększenia dostaw paliw,
których dostawa stanowi przedmiot Umowy.
4. Zamawiający zastrzega, iż dostawy objęte prawem opcji mają być realizowane na
warunkach określonych dla zamówienia podstawowego.
5. Zakres zamówień, które mogą zostać udzielone w ramach prawa opcji Zamawiający
określa na maksymalnym poziomie obejmującym dostawę maksymalnie
1) …. litów ON
2) …. litrów Pb95
4) …. szt. butli Propan-Butan
spełniających warunki i parametry określone w SWZ.
6. W ramach prawa opcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość pełnego albo
wyłącznie częściowego wykorzystania zamówień objętych prawem opcji, co
każdorazowo zostanie sprecyzowane w oświadczeniu o udzieleniu zamówienia
składanym w ramach prawa opcji.
7. Zamawiający wymaga, aby wartość upustu udzielonego w ramach oferty była
jednakowa w odniesieniu do zamówienia podstawowego oraz zamówień udzielanych
w ramach prawa opcji.
8. Prawo opcji stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale nie musi
skorzystać w ramach realizacji Umowy.
9. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z przysługującego mu prawa
opcji albo skorzystania z prawa opcji w niepełnym zakresie, niewykorzystującym
maksymalnego poziomu prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

10. Każdorazowo warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli
Zamawiającego zobowiązujące Wykonawcę do wykonania uzupełniającego
zamówienia w ramach prawa opcji, z określeniem zakresu – ilości i rodzaju paliwa
i terminu realizacji zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji.
11. Zamawiający jest uprawniony według własnego wyboru do składania oświadczenia
w przedmiocie zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji kilkakrotnie albo
jednokrotnie.
12. Zamawiający najpóźniej w terminie do 20 grudnia 2022 roku złoży Wykonawcy
ostatnie pisemne oświadczenie w przedmiocie zamówienia udzielanego w ramach
prawa opcji, na podstawie którego może udzielić zamówienia obejmującego
maksymalny poziom prawa opcji.
13. W przypadku udzielenia przez Zamawiającego zamówienia w ramach prawa opcji nie
obejmującego maksymalnego poziomu, przed zakończeniem realizacji dostaw
objętych zamówieniem złożonym w ramach prawa opcji, Zamawiający jest
uprawniony do złożenia, kolejnych oświadczeń w przedmiocie dostaw objętych
prawem opcji do wyczerpania maksymalnego poziomu określonego dla prawa opcji.
14. Niezłożenie przez Zamawiającego pierwszego oświadczenia w przedmiocie
skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu do dnia
20 grudnia 2022 r , oznacza rezygnację z udzielenia zamówienia w ramach prawa
opcji. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie z tytułu
dostaw zrealizowanych w ramach zamówienia podstawowego.
15. Bez względu na to, na jakim poziomie zostaną Wykonawcy udzielone zamówienia
w ramach prawa opcji, Wykonawcy zawsze przysługiwało będzie wyłącznie
wynagrodzenie z tytułu zrealizowanych dostaw.
16. Wykonawca oświadcza, że zgadza się na przewidziane niniejszą umową prawo opcji
i nie przysługuje mu żadne roszczenie z tytułu nie udzielenia przez Zamawiającego
realizacji prac objętych tym prawem.
17. Zamawiający wezwie Wykonawcę do realizacji prawa opcji odrębnym pismem po
wcześniejszym zabezpieczeniu środków w budżecie.
18. Wykonawca nie może uchylić się od realizacji zamówienia z prawa opcji.

Zasady płatności wynagrodzenia
§4
1. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będą dowody wydania paliwa
przygotowane przez Wykonawcę i potwierdzone przez Zamawiającego. Dowody
muszą zawierać co najmniej informacje dotyczące miejsca tankowania, daty
tankowania, rodzaju tankowanego pojazdu lub sprzętu, rodzaj, ilość i cenę paliwa oraz
podpis osoby tankującej.
2. Faktury należy wystawiać w następujący sposób:
Nabywca: Powiat Węgrowski
ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów,
NIP 8241765263
Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie
ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów
3. Należności wynikające z faktury płatne będą przelewem z konta Zamawiającego
w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury.

4. Za datę dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
5. Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
6. Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o podwyższenie wynagrodzenia
wynikającego z niniejszej umowy w przypadku zmian
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie
zdrowotne
d) zsad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych
planach kapitałowych (DZ.U. z 2020 r. poz. 1342) jeżeli zmiany te będą miały
wpływ na koszty wykonania umowy przez wykonawcę oraz jeśli wykonawca
wykaże tenże wpływ, przy czym zmiana wynagrodzenia nie może być wyższa
od udokumentowanego podwyższenia kosztów po stronie Wykonawcy
spowodowanego zmianami określonymi w p a) – D) powyżej.
Kary umowne i odstąpienie od Umowy
§5
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) w wysokości 10% wartości Umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy za
odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności leżących po
stronie Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne
roszczenia odszkodowawcze,
2) za brak możliwości zatankowania przez Zamawiającego paliwa na stacji
Wykonawcy, z wyjątkiem udokumentowanej awarii systemu obsługi stacji –
w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu Umowy o której mowa w § 3 ust. 1
umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
2. Kary umowne będą potrącone z należnego Wykonawcy wynagrodzenia brutto, na co
Wykonawca wyraża zgodę, a w przypadku braku możliwości potrącenia będą płatne
przelewem na konto bankowe Zamawiającego wskazane w nocie obciążeniowej,
w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę noty.
3. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy powstanie
szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną, bądź szkoda powstanie z innych
przyczyn niż te, ze względu, na które zastrzeżono karę, Zamawiającemu przysługuje
prawo do dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
4. Suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć kwoty brutto wskazanej
w § 3 ust. 1 umowy.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy:
1) Zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy
Wykonawcy.
2) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie
uniemożliwiającym wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy.
3) Wykonawca realizuje usługi przewidziane niniejszą Umową w sposób różny od
opisanego w Umowie
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4) Wykonawca utraci wymagane uprawnienia do wykonywania dostaw lub
działalności gospodarczej w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn określonych
w ust. 5, Wykonawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia za należycie wykonane
usługi do dnia odstąpienia od Umowy.
Zamawiający może odstąpić od Umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu,
jeżeli:
1) Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania
umowne.
2) Za nienależycie wykonane usługi wynagrodzenie nie przysługuje.
Zamawiający ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy, w razie
udokumentowanych przypadków sprzedaży paliw złej jakości, nieodpowiadających
wymaganym normom. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia
pojazdów lub sprzętu Zamawiającego spowodowanych zatankowaniem paliwa nie
spełniającego wymogów przewidzianych w normie, w tym za wszystkie koszty
towarzyszące naprawie pojazdu.
Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od
umowy wywiera skutki na przyszłość.

Postanowienia końcowe
§6
1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej Umowy, Strony
zobowiązane są kierować swoje roszczenia na piśmie w ciągu 3 dni od chwili
zgłoszenia roszczenia.
2. Jeżeli którakolwiek ze Stron odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na
otrzymane roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może
zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do Sądu Powszechnego, właściwego ze względu
na siedzibę Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają dla swej ważności formy
pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obydwie Strony.
1) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej
Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności:
a) zmiana danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby,
adresu, nazwy),
b) zmiana numeru konta,
c) ustawowa zmiana stawki podatku VAT.
4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy stosuje się
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.
5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym: dwa
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY
*) wypełnić zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie
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