Kunów, dnia 22.12.2020 r
Gmina Kunów – Zakład Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej
ul. Partyzantów 47, 27 - 415 Kunów
NIP: 661-21-59-982
REGON: 290615060
Tel.: 41 261-31-55
Fax: 41 261-31-55
e-mail: zgkmkunow@wp.pl

Znak sprawy: ZO 3/2020

Z A P Y TA N I E O F E R T O W E
ZAPRASZAMY DOSKŁADANIA OFERT
NA:

BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIWA DO POJAZDÓW I URZĄDZEŃ
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNO - MIESZKANIOWEJ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie
art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
tj. zamówienie o wartości poniżej 30.000 euro.

Kierownik Zakładu
Tomasz Mazan

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Gmina Kunów - Zakład Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej
ul. Partyzantów 47, 27 - 415 Kunów
NIP: 661-21-59-982
REGON: 290615060
Tel.: 41 261-31-55
Fax: 41 261-31-55
e-mail: zgkmkunow@wp.pl
zaprasza do złożenia ofert cenowych na: „Bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów
i urządzeń Zakładu Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej”, zgodnie z niniejszym
Zapytaniem ofertowym.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny, w miarę pojawiających się potrzeb, bezgotówkowy
zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 oktanowej do pojazdów, maszyn i urządzeń
Zakładu Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej oraz materiałów eksploatacyjnych przez okres 12
miesięcy.
2. Rodzaje paliwa i szacunkowe ilości objęte przedmiotem zamówienia:
- benzyna bezołowiowa E-95: 2 500 litrów
- olej napędowy: 30 000 litrów.
Wskazane ilości są przewidywanym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie realizacji
umowy, oszacowanym na podstawie zapotrzebowania z roku ubiegłego, przyjętego w celu
porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zakupu mniejszej ilości paliwa i z tego powodu Wykonawcy nie przysługują żadne dodatkowe
roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za paliwo
faktycznie pobrane.
3. Paliwa płynne powinny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015
r. poz. 1680 z późn. zm.). Paliwa płynne muszą być zdatne do użytku zarówno w warunkach
letnich, przejściowych jak i zimowych oraz spełniać obowiązujące normy.
Benzyna bezołowiowa E-95 powinna spełniać wszystkie wymagania normy PN EN 228.
Olej napędowy powinien spełniać wszystkie wymagania normy PN EN 590.
Na potwierdzenie powyższego, Zamawiający w trakcie trwania umowy może żądać od Wykonawcy
dokumentów i świadectw jakościowych paliw. Wykonawca odpowiada za szkody powstałe
w wyniku sprzedaży Zamawiającemu paliw złej jakości. W przypadku stwierdzenia paliwa
niespełniającego obowiązujących norm Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wybranego
Wykonawcy jego wymiany na właściwe. W przypadku powstałego udokumentowanego
uszkodzenia pojazdu od używania niewłaściwego paliwa Zamawiający zastrzega sobie prawo
żądania od wybranego Wykonawcy pokrycia kosztów jego naprawy.
4. Zakup paliwa będzie się odbywał w formie bezgotówkowej.
5. Paliwo wydawane będzie osobom upoważnionym przez Zamawiającego za pisemnym
pokwitowaniem (w formie dokumentu WZ), którego jeden egzemplarz otrzyma osoba pobierająca
paliwo. Pokwitowania te będą zawierały co najmniej: nazwę nabywcy, datę, ilość i rodzaj
pobranego paliwa, nr rejestracyjny pojazdu lub imię i nazwisko osoby upoważnionej/jednostki do
której pobierane jest paliwo.
6. Rozliczenie zawartych transakcji odbywać się będzie na podstawie faktur VAT wystawionych
dwa razy w miesiącu – pierwsza w połowie miesiąca oraz druga w ostatni dzień miesiąca.

Za datę sprzedaży uznaje się dzień wystawienia faktury. Każda faktura wystawiona przez
Wykonawcę winna zawierać co najmniej: nazwę nabywcy (Gmina Kunów) oraz odbiorcy (Zakład
Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej), numer rejestracyjny pojazdu lub nazwisko osoby
pobierającej paliwo, daty tankowania, ilość i rodzaj zakupionego paliwa, cenę jednostkową za 1 litr
paliwa, wartość zakupionego paliwa bez upustu, kwotę przyznanego rabatu, wartość zakupionego
paliwa z upustem albo dołączyć do faktury w/w informacje.
7. Zakup paliwa dokonywany będzie po cenie brutto za 1 litr, aktualnie obowiązującej na stacji
paliw Wykonawcy w momencie zakupu (cena z dystrybutora), pomniejszonej o stały upust
udzielony przez Wykonawcę w ofercie, niezmienny w całym okresie obowiązywania umowy, przy
czym upust nie może wynosić zero.
8. Zamawiający dokonywać będzie zapłaty za zakupione w ramach zawartej umowy paliwo
przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionej
faktury do siedziby Zamawiającego. Podstawą do wyliczenia kwoty faktury jest cena obowiązująca
w dniu zakupu na stacji (cena z dystrybutora), pomniejszona o stały rabat wskazany w ofercie
przetargowej.
9. Wykaz pojazdów należących do Zamawiającego i osób/jednostek upoważnionych do tankowania
będzie zawarty w załączniku do umowy w dniu jej podpisania. Zmiana powyższego nie będzie
powodowała konieczności sporządzania aneksów do umowy, a o każdej zmianie wykazu pojazdów
lub osób Wykonawca będzie poinformowany w formie pisemnej. Osoby wymienione w wykazie
uprawnione są do tankowania paliwa do pojazdów i kanistrów.
10. Wykonawca na dzień podpisania umowy będzie miał obowiązek zapewnienia możliwości
korzystania z co najmniej jednej stacji paliw znajdującej się w odległości nie większej niż 5 km od
siedziby Zamawiającego - ul. Partyzantów 47, 27 - 415 Kunów. Odległość ta mierzona jest po
drogach publicznych umożliwiających poruszanie się pojazdów samochodowych osobowych,
ciężarowych, a dojazd do stacji paliw i powrót do siedziby Zamawiającego nie może przekroczyć
łącznie 5 km.
11. Stacja paliw wskazana przez Wykonawcę musi być czynna całodobowo, przez wszystkie dni
tygodnia i posiadać w ciągłej sprzedaży benzynę bezołowiową E-95 oraz olej napędowy.
12. Tankowanie odbywać się będzie na stacji paliw Wykonawcy wskazanej w ofercie do
zbiorników pojazdów samochodowych lub pojemników (kanistrów) dostarczanych przez
Zamawiającego (w przypadku tankowania urządzeń lub maszyn).
13. Stacja paliw na której tankowane będą pojazdy musi umożliwiać wjazd i bezpośrednie
tankowanie do zbiornika dla wszystkich pojazdów objętych zamówieniem.
14. Na wyposażeniu Zakładu Gospodarki Komunalno Mieszkaniowej znajduje się na dzień
01.11.20 r. 14 pojazdów tankujących paliwa, których wykaz zostanie przedłożony Wykonawcy w
chwili podpisania umowy.
15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupu paliw
stosownie do faktycznych potrzeb przy zachowaniu stałej wartości upustu do paliw zgodnie z
ofertą.
III. DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA POWINIEN ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY.
Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg. załączonego
wzoru formularza ofertowego (załącznik nr 1).
2. Aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi w zakresie przedmiotu zamówienia
wydaną na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z
2020 r. poz. 833).
3. Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa - załącznik nr 2.
4. Parafowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania

ofertowego
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji.
Wszystkie w/w dokumenty winny być dostarczone w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione.
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
Zamówienie realizowane będzie w terminie: od 01.02.2021 r. do 31.12.2021 r.
V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Ofertę na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) należy złożyć w formie
pisemnej, osobiście lub listownie do Biura Zakładu Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej
w Kunowie, ul. Warszawska 45B, pok. 113, 27 - 415 Kunów, w godzinach 7:30 - 15:30, od
poniedziałku do piątku.
Termin złożenia oferty: do dnia 08.01.2021 r. do godziny 10:00.
Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą brane pod uwagę.
VI. TERMIN OTWARCIA OFERT.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.01.2020 r. o godzinie 10:30 w Biurze Zakładu Gospodarki
Komunalno - Mieszkaniowej, ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, pokój nr 113.
VII. WARUNKI PŁATNOŚCI.
Szczegółowe zasady rozliczenia zawarto we wzorze umowy.
VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.
1. Cenę oferty należy określić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania
ofertowego. W formularzu oferty Wykonawca podaje cenę całkowitą brutto, za którą
podejmuje się zrealizowania całości zamówienia. Całkowita cena oferty brutto musi być
podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po uprzednim zaokrągleniu do
pełnych groszy oraz upust. Co sumarycznie, daje cenę do oceny oferty.
2. Ceny jednostkowe brutto (przed upustem) powinny być podane według średnich stawek
obowiązujących na 53 tydzień 2020 r. podanych na stronie http://www.epetrol.pl/notowania/rynek-krajowy/ceny-stacje-paliw. Wykonawca poda wysokość upustu
złotych polskich dla każdego rodzaju paliwa. Wykonawca wyliczy cenę każdego paliwa
pomniejszoną o wartość proponowanego upustu.
3. Upust określony w formularzu oferty będzie obowiązywał przez cały okres realizacji
umowy.
4. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone
w zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania
przedmiotu zamówienia.

IX. SPOSÓB OCENY OFERT.
1. Cena - waga kryterium - 100%, najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która przedstawi
najniższą całkowitą cenę realizacji niniejszego zamówienia.
2. Oferta, która spełniać będzie wszystkie warunki niniejszego zapytania ofertowego oraz
zawierać będzie najniższą cenę zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
3. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się
z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
X. OSOBY
PO
STRONIE
ZAMAWIAJĄCEGO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

UPRAWNIONE

DO

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia. Osobami wskazanymi do kontaktu
są:
1)w sprawach merytorycznych: Tomasz Mazan - tel. +48 570 989 893
2)w sprawach proceduralnych (dot. treści zapytania ofertowego): Lidia Laszczyk - tel. (41) 261-31-55
w godzinach pracy Biura Zakładu, tj. poniedziałek - piątek w godzinach 7:30 - 15:30.
XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane (czytelnie lub z pieczątką
imienną) przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/
CEIDG lub/ oraz pełnomocnictwo). Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być
naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną.
3. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno
ponumerowane; uzyskaną liczbę stron należy wpisać do formularza oferty - załącznik nr 1.
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący
zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu
otwarcia ofert.
6. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje: nazwę i adres Wykonawcy
oraz oznaczenie:
OFERTA
Zapytanie ofertowe nr ZO 3/2020
Bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów i urządzeń Zakładu Gospodarki Komunalno –
Mieszkaniowej w Kunowie
Nie otwierać przed godziną 10:30 dnia 08.01.2021 r.

Tak opisaną kopertę należy złożyć w miejscu wskazanym powyżej przez Zamawiającego.
7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania
ofertowego.
8. Oferta Wykonawcy niezgodna z Zapytaniem ofertowym zostanie odrzucona przez
Zamawiającego.
XII.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi pisemnie
wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o: wyborze
najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres
zamieszkania Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
2. Zamawiający zawrze umowę (której wzór stanowi załącznik nr 3) z wybranym Wykonawcą
po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie
związania ofertą.
3. Projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 nie podlega negocjacjom, złożenie oferty jest
równoznaczne z akceptacją postanowień umowy.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
XIII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA I INFORMACJE.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami, którzy złożyli
oferty, przed ostatecznym wyborem oferty i podpisaniem umowy poprzez zaproszenie do
bezpośredniej rozmowy w siedzibie Zamawiającego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość nie wyłonienia Wykonawcy lub możliwość odstąpienia od
wyboru Wykonawcy w przypadku braku środków na realizację zamówienia.
3. Wykonawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym
Zapytaniu ofertowym.
XIV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW.
1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 - oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa
3. Załącznik nr 3 - wzór umowy

Zatwierdzam
Kierownik Zakładu
Tomasz Mazan

Załącznik nr 1
Znak sprawy: ZO 3/2020

………………………………. ……………………
pieczęć firmowa oferenta miejscowość i data

FORMULARZ OFERTOWY
Bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów i urządzeń Zakładu Gospodarki Komunalno –
Mieszkaniowej w Kunowie
I. Zamawiający:
Gmina Kunów – Zakład Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej
ul. Partyzantów 47, 27 - 415 Kunów
NIP: 661-21-59-982, REGON: 290615060
Tel.: 41 261-31-55
Fax: 41 261-31-55
mail: zgkmkunow@wp.pl
II.

Wykonawca:

NAZWA WYKONAWCY:
ADRES:
NIP:
REGON:
KRS:
NUMER TELEFONU:
NUMER FAKSU:
ADRES E-MAIL:

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY
UPOWAŻNIONEJ DO
KONTAKTÓW / TEL.:
NR KONTA BANKOWEGO

III. W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe poniżej 30.000 euro pn.: Bezgotówkowy zakup paliwa
do pojazdów i urządzeń Zakładu Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej oferuję wykonanie
przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w przedmiotowym Zapytaniu
ofertowym, za cenę:
1. Cena oferty:
Rodzaj paliwa Szacunkowa ilość Cena brutto
Oferowany Oferowany
Cena brutto Łączna wartość
paliwa
średnia polska ze stały upust za stały upust za na 53 tydzień
brutto
strony www.e- 1 litr paliwa
w litrach w
1 litr
2020 r. za
z upustem
petrol.pl na 53
okresie
w%
paliwa w zł
1 litr po
(poz. 1 x 5)
obowiązywania tydzień 2020r.
uwzględnieniu
umowy
za 1 litr
upustu
(poz. 2-4)
1
2
3
4
5
6
benzyna
bezołowiowa
2 500 l
E-95
olej napędowy
ON

30 000 l

Cena przedmiotu zamówienia ogółem:

Cena netto: …………………………………………….. zł
Do niniejszej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości: …………. %
co stanowi kwotę: …………………………………….. zł.
Cena brutto: …………………………………………… zł
Słownie: ………………………………………………………………………………………. zł
2. Oświadczam, że:
1)jesteśmy w stanie zrealizować zamówienie zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu
ofertowym,
2)posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
3)w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia
i nie ulegnie ona zmianie przez cały czas jego realizacji,
4)zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia,
zamieszczonymi w Zapytaniu ofertowym oraz akceptujemy je i nie wnosimy do nich żadnych

zastrzeżeń,
5)stacja paliw Wykonawcy zlokalizowana jest: ……………………………………………………,
tj. w odległości ………… km od siedziby Zamawiającego (ul. Partyzantów 47, 27 - 415
Kunów),
6)w
okresie
realizacji
zamówienia
udzielamy
Zamawiającemu
stałego
upustu
w wysokości: ………. od każdego litra zakupionego paliwa;
7)paliwa będą sprzedawane Zamawiającemu w cenach jednostkowych obowiązujących w dniu
tankowania na dystrybutorze, pomniejszonych następnie o upust,
8)wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
niżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
9)zdobyliśmy wszelkie informacje, które były konieczne do przygotowania oferty oraz
wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy,
10) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie
zamówienia,
11) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, dotychczasowe zamówienia na rzecz odbiorców
zrealizowaliśmy z należytą starannością,
12) dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
13) zobowiązujemy się zrealizować umowę w terminie określonym we wzorze umowy do
niniejszego Zapytania ofertowego,
14) na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty
potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje
są zgodne z prawdą,
15) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu ofertowym,
16) oferta wraz z załącznikami została złożona na ………. kolejno ponumerowanych stronach,
17) załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1) …………………………………………………….
2) …………………………………………………….
3) …………………………………………………….
4) …………………………………………………….

..................................................................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania oferenta na
podstawie wpisu do rejestru lub ewidencji albo na podstawie udzielonego
pełnomocnictwa)

Załącznik nr 2
…………………………. ……………………………
(miejscowość i data, pieczęć firmowa oferenta)

Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
zapytania ofertowego na Zakup paliwa do pojazdów i urządzeń Zakładu Gospodarki Komunalno
Mieszkaniowej w Kunowie znak sprawy ZO 3/2020, oświadczam, że oferowane paliwo spełnia
wymagania określone w Polskich Normach dla paliw płynnych.

..................................................................................................
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania oferenta
na podstawie wpisu do rejestru lub ewidencji albo na podstawie
udzielonego pełnomocnictwa)

Załącznik nr 3

UMOWA nr ………./2021/ wzór/
zawarta w dniu .................. 2021 r. w Kunowie pomiędzy:
Gminą Kunów – Zakładem Gospodarki Komunalno Mieszkaniowej w Kunowie, mającym
siedzibę przy ul. Partyzantów 47, 27 - 415 Kunów, NIP 661-21-59-982, REGON 290615060, w
imieniu której działa:
Kierownik Zakładu – Tomasz Mazan
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Lidia Laszczyk
zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM
a
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.
zm.) została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest: Bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów i urządzeń Zakładu
Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej w Kunowie obejmujący dostawę benzyny
bezołowiowej E95 w ilości około 2 500 litrów, oleju napędowego ON w ilości około 30 000 litrów
oraz materiałów eksploatacyjnych.
2. Wskazane powyżej wartości są prognozowanym szacunkowym zapotrzebowaniem
Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. Rozliczanie będzie dokonywane na podstawie
faktycznie zakupionych ilości.
3. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie sukcesywnie, w miejscu lokalizacji stacji
paliw płynnych Wykonawcy: .................................................................................
Przynajmniej jedna ze stacji Wykonawcy nie może być oddalona od siedziby Zamawiającego
o więcej niż 5 km. Odległość ta jest mierzona po drogach publicznych umożliwiających poruszanie
się pojazdów samochodowych osobowych i ciężarowych.
4. Strony ustalają, że sprzedaż paliwa odbywać się będzie bezpośrednio do pojazdów,
a w przypadku tankowania urządzeń i maszyn niebędących pojazdami możliwe jest tankowanie do
kanistrów.
5. Wykaz pojazdów, osób, jednostek, upoważnionych do tankowania paliwa stanowi załącznik nr 1
do niniejszej umowy.
6. O ewentualnej zmianie wykazu pojazdów, jednostek i osób upoważnionych do tankowania
Zamawiający jest zobowiązany poinformować Wykonawcę na piśmie, bez konieczności
sporządzania aneksu do umowy.
§2
1. Wynagrodzenie szacunkowe Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia strony ustalają
do kwoty:
netto: ........................................................... zł

brutto .......................................................... zł
(słownie:...................................................................................... zł)
w tym stawka podatku VAT w wysokości ............... %. ............................................. zł
2. Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie za faktyczną ilość sprzedanego paliwa, które
zostanie zatankowane przez Zamawiającego. Wynagrodzenie to ustala się na kwotę stanowiącą
iloczyn ilości litrów zatankowanego paliwa i ceny jednostkowej brutto obowiązującej w dniu
tankowania pomniejszonej o stały upust w wysokości:
............... % do oleju napędowego,
............... % do benzyny bezołowiowej.
3. Upust w wysokości, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, naliczany będzie do każdej
faktury VAT wystawionej dla Zamawiającego za każdy okres rozliczeniowy.
4. Ustala się następujące okresy rozliczeniowe dla transakcji bezgotówkowych 2 faktury – pierwsza
w połowie miesiąca, a druga w ostatni dzień miesiąca.
5. Ceny jednostkowe w dniu tankowania za jeden litr paliwa mogą ulegać zmianom w zależności
od cen producenta, zmiany podatku VAT i podatku akcyzowego. Zmiana ceny jednostkowej nie
wymaga sporządzania aneksu do umowy.
6. Płatność dokonana będzie na podstawie faktur VAT wystawionych w sposób prawidłowy
i zgodny z umową, przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy,
w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury VAT, przy czym Wykonawca
dostarczy fakturę Zamawiającemu najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystawienia.
7. W przypadku stwierdzenia w fakturze VAT niezgodności ceny paliwa z ceną ustaloną
w umowie, Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia skorygowanej faktury VAT.
8. Każda faktura wystawiona przez Wykonawcę winna zawierać co najmniej: nazwę nabywcy
(Gmina Kunów, ul Warszawska 45B, 27-415 Kunów, NIP 6612159982), nazwę odbiorcy (Zakład
Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej, ul. Partyzantów 47, 27-415 Kunów), numer rejestracyjny
pojazdu lub nazwisko osoby pobierającej paliwo, daty tankowania, ilość i rodzaj zakupionego
paliwa, cenę jednostkową za 1 litr paliwa, wartość zakupionego paliwa bez upustu, kwota
przyznanego rabatu, wartości zakupionego paliwa z upustem lub dołączyć do faktury ww.
informacje.
9. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy.
§3
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje przez okres 11 miesięcy od dnia jej
podpisania.
2. Datę rozpoczęcia obowiązywania umowy ustala się na dzień: 01.02.2021 r.
3. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niedokonania zakupu paliwa przez
Zamawiającego, odpowiadającego pełnej kwocie, o której mowa w § 2 ust. 1, w okresie
obowiązywania umowy.
§4
1. Zakupy paliwa realizowane będą w formie bezgotówkowej.
2. Wykonawca prowadził będzie ewidencję paliwa sprzedanego Zamawiającemu z podaniem
numeru rejestracyjnego pojazdu, nazwiska osoby upoważnionej lub nazwy sprzętu bądź urządzenia,
daty tankowania, cen jednostkowych, ilości zakupionego paliwa i wartości sprzedanego paliwa.
3. Każde tankowanie będzie dokumentowane przez Wykonawcę wystawieniem i wydaniem osobie
nabywającej paliwo „potwierdzenia zakupu” w formie dokumentu WZ potwierdzone podpisem
osoby nabywającej. Potwierdzenia te będą zawierały co najmniej: nazwę nabywcy, datę, ilość
i rodzaj pobranego paliwa, nr rejestracyjny pojazdu lub imię i nazwisko osoby
upoważnionej/jednostki do której pobierane jest paliwo.
4. Wykonawca zapewni możliwość dokonywania zakupu paliw 24 godziny na dobę, przez 7 dni
w tygodniu.
5. Dostarczone przez Wykonawcę paliwo musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu

Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla
paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680) oraz być zgodne z odpowiednimi normami.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania ważnego świadectwa jakości paliw.
7. W przypadku sprzedaży paliwa o jakości niezgodnej z obowiązującą w tym zakresie normą lub
przepisami prawa, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia Zamawiającemu powstałej z tego
tytułu szkody.
§5
Osobami odpowiedzialnymi za wykonywanie obowiązków wynikających z realizacji umowy,
a także upoważnionymi do kontaktów są ze strony:
Zamawiającego : Małgorzata Rowińska,
nr tel: +48 504 054 948
Wykonawcy:..........................................................., nr tel: .............................................
Strony mogą zmienić ww. osoby w każdym czasie trwania umowy, informując o tym drugą stronę
bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.
§6
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy wykonawca może zapłacić Zamawiającemu
kary umowne:
- za sprzedaż paliwa o jakości niezgodnej z obowiązującą w tym zakresie normą lub przepisami
prawa - kara w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1;
- za brak możliwości zatankowania pojazdu z winy Wykonawcy - kara w wysokości 1%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1;
- za brak pełnego asortymentu paliw wymaganych przez Zamawiającego - kara w wysokości 1%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1;
- za źle naliczony upust - kara w wysokości 10% wartości faktury do której naliczony został upust.
2. Strony zgodnie ustalają, iż naliczona przez Zamawiającego kara umowna może zostać przez
niego potrącona z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, na co
niniejszym Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. Niezależnie od formy rozliczenia - potrącenie
z faktury lub przelew bankowy, Zamawiający wystawi notę księgową na wysokość kar umownych.
3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od
Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej
szkody przekroczy wysokość kar umownych.
4. Zamawiający odstąpi od naliczenia kar, jeżeli nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy
będzie spowodowane czynnikami obiektywnymi nieleżącymi po stronie Wykonawcy.
5. Jeżeli Zamawiający opóźni termin dokonania zapłaty za fakturę, zapłaci Wykonawcy odsetki
ustawowe od kwoty niezapłaconej w terminie, za każdy dzień zwłoki, na podstawie noty
obciążającej wystawionej przez Wykonawcę, na kwotę zgodną z warunkami niniejszej umowy.
§7
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. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku ustawowej zmiany stawki
podatku VAT, w zakresie wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą podatku.
§8
1. Strony umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej
umowy poddają się rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały w szczególności

odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
§9
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony.
2. Przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią (przelew)
może nastąpić za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną pod rygorem nieważności - na piśmie.
3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Doręczeń pism wynikających z niniejszej umowy strony zobowiązują się dokonywać pod adres
wskazany w tej umowie. Niepoinformowanie na piśmie o zmianie wskazanego w umowie adresu
spowoduje, iż pisma wysłane pod ten adres będą uznane za skutecznie doręczone.
5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 2 egzemplarze dla
Zamawiającego i 1dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

