ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Mając na uwadze obowiązkową centralizacje rozliczeń podatku od towarów i usług, która nastąpiła
w Gminie Wołomin od 1 stycznia 2017r., Zamawiający informuje, że:
- Nabywcą/ Odbiorcą przedmiotu umowy jest: Gmina Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin,
NIP: 1251333722
- Jednostką realizującą/ płatnikiem jest: Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05- 200
Wołomin
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług bezgotówkowego zakupu paliwa, akcesoriów
i kosmetyków, butli z gazem propan butan oraz usług myjni bezdotykowej na potrzeby Urzędu
Miejskiego w Wołominie w 2021r.
2. Na paliwa obowiązywać będą aktualne ceny detaliczne sprzedaży paliw na stacjach paliw.
3. Przewiduje się tankowanie samochodów służbowych bezpośrednio do zbiornika samochodu oraz
sprzętów (tankowanie do kanistrów) dysponowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej oraz
Wydział Administracji (wg załącznika).
4. Pozostałe towary będą zakupowane wg. bieżących potrzeb po aktualnych cenach detalicznych
sprzedaży na stacjach paliw.
5. Wymagany będzie pełny monitoring transakcji: data, miejsce, ilość i wartość zakupu towarów,
z wyszczególnieniem numeru rejestracyjnego pojazdu oraz stanu licznika pojazdu.
6. Wartość poszczególnych zakupów będzie rejestrowana przez Wykonawcę w formie dokumentu
przekazanego podczas zakupu, potwierdzonego przez pracownika Zamawiającego, wg cen
stosowanych przez Wykonawcę w dniu zakupu.
7. Strony dopuszczają możliwość rezygnacji z niektórych pozycji zamówienia.
§2
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021r. lub
do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 4 ust 1.
§3
1. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy:
a. Zamawiającego będzie reprezentować:
- Pan Marcin Gałkowski (Wydział Administracji) tel. 22 763 30 02,
e-mail: marcin.galkowski@wolomin.org.pl
- Pan Wojciech Różański (Wydział Gospodarki Komunalnej) tel. 22 763 30 97,
e-mail: wojciech.rozanski@wolomin.org.pl
b. Wykonawcę będzie reprezentować: ………………………..., tel. ……………….
e-mail: ……………..
2. Do odbioru paliw i usług pozostałych Zamawiający upoważnia osoby wskazane w załączniku do
umowy.

1/3

§4
1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty netto
………………. zł + podatku VAT, tj. kwoty brutto ……………….. zł (słownie: ………….)
z czego w 2021r. - …………….. zł, a w 2022r. - ……………….. zł zgodnie ze złożoną oferta
stanowiącą załącznik do umowy.
2. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy, w terminie 21 dni od daty dostarczenia do
siedziby Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury w oparciu o dokumenty wydania
potwierdzające zrealizowanie zakupu z danego okresu rozliczeniowego. Faktury będą wystawiane
na koniec miesiąca rozliczeniowego lub dwóch faktur w miesiącu (za okres od 1 do 15 każdego
miesiąca i od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca).
3. Zapłata zostanie wykonana z wykorzystaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności, o którym
mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U.
z 2018r., poz. 2142 z późn. zm.), tj. na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie
oszczędnościowo – kredytowej Wykonawcy o numerze …………………………………………….
w ramach którego został aktywowany Rachunek VAT, przeznaczony do przyjmowania
i dokonywania płatności kwot należności wynikających z faktur z wykazaną kwotą podatku.
4. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień wydania dyspozycji dokonania przelewu bankowi
prowadzącemu rachunek Zamawiającego.
5. Faktury zakupu pomiędzy Stronami będą wystawiane z następującymi danymi:
- Nabywca/Odbiorca: Gmina Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin,
NIP:1251333722
-Jednostka realizująca/Płatnik: Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200
Wołomin.
6. Do faktury będzie dołączony dokument zawierający 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 (w przypadku sprzętu – nazwę sprzętu) oraz
zestawienie pozostałych zakupów bezgotówkowych.
§5
1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczany olej napędowy i benzyna bezołowiowa Pb 95 są zgodne
z aktualnym świadectwem kontroli jakości producenta, przedstawianym Zamawiającemu na
żądanie.
2. Zamawiający ma prawo do pobierania próbek dostarczanego oleju napędowego i benzyny
bezołowiowej Pb 95 oraz przeprowadzania badań jakościowych.
3. W przypadku, kiedy dostarczony olej napędowy i benzyna bezołowiowa Pb 95 nie odpowiada
jakościowo odpowiednio wymaganiom technicznym PN-EN 590:2010 i PN-EN 228:2010, koszt
badań pokrywa Wykonawca.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kosztów powstałych
z powodu złej jakości oferowanego paliwa.
5. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone towary będą wolne od wad i będą odpowiadały Polskim
Normom i Certyfikatom.
6. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa.
W celu naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez
Zamawiającego o podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne.
W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji Wykonawcy wyda decyzję o uznaniu lub
odrzuceniu zgłoszonej reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania
dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania od Zamawiającego lub Operatora stacji paliw,
Wykonawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji.
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W przypadku uznania roszczenia Zamawiającego Wykonawca naprawi szkodę do wysokości
udokumentowanej
odpowiednimi
rachunkami/fakturami.
Zakończenie
postępowania
reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej
§6
1. Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonywane, za zgodą stron, wyłącznie w formie
pisemnego aneksu do umowy, z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 i § 3.
2. Dla ważności zmian, o których mowa w § 1 ust. 3 i § 3 wystarczające jest pisemne oświadczenie
jednej ze stron.
§7
1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
z winy Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych z tego tytułu, a jeżeli
z powodu opóźnienia wykonanie umowy utraciło dla Zamawiającego całkowicie lub
w przeważającym stopniu znaczenie, Zamawiający może od umowy odstąpić, bez wyznaczenia
Wykonawcy dodatkowego terminu jej wykonania.
2. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 4 ust. 1.
3. Zapłacenie przez Wykonawcę kar umownych nie wyklucza prawa Zamawiającego do żądania
odszkodowania na zasadach ogólnych.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z kwoty należnego wynagrodzenia.
5. Za przyczyny za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca nie uważa się remontu stacji,
dostaw paliwa na stację, awarii. W przypadku wystąpienia wymienionych sytuacji Wykonawca daje
możliwość zatankowania na kolejnej stacji znajdującej się najbliżej siedziby Zamawiającego
niezależnie od zakresu km. Wykonawca nie będzie ponosił z tego tytułu kar finansowych
§8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, jak również ze szkody wynikłe z niewykonania
oraz nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca odpowiadać będzie wobec
Zamawiającego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
2. Spory mogące powstać w związku z wykonaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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