Załącznik nr 4 do SIWZ
UMOWA …………….
Zawarta w dniu ……………… roku, w Drawnie pomiędzy Drawieńskim Parkiem
Narodowym, 73 – 220 Drawno, ul. Leśników 2
NIP: ………………, REGON …………….., EKD (KRS)………………… zwanym dalej
Odbiorcą, reprezentowanym przez:
1………………………………………
2. ……………………………………..
a ………………………………………………………………………………………………..
NIP
……………………………,
REGON
……………………….,
EKD
(KRS)
…………………………..,
zwanym
dalej
Dostawcą,
reprezentowanym
przez ………………………………………………….
Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków EF LIFE +.
projektu „Polskie Ostoje Ptaków”. Nr umowy LIFE09/NAT/PL/000263

Tytuł

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr.113, poz. 759 z późn. zm.) została zawarta umowa
następującej treści:
§1
1. Odbiorca zleca, a Dostawca przyjmuje do realizacji zakup paliw do pojazdów
mechanicznych:
1) benzyny bezołowiowej E 95 wg PN – EN 228:2005 w ilości: 7 520 l,
2) olej napędowy ON wg PN _ EN 589 : 2004
w ilości: 11 720 l,
3) gaz płynny LPG wg PN – EN 590 : 2005
w ilości:5 950,
2. Miejsce odbioru dystrybutor stacji paliw Dostawcy w odległości nie większej jak 10km od
siedziby Odbiorcy w miejscowości Drawno .
3. Paliwa tankowane będą w stacji paliwowej Dostawcy bezpośrednio do pojazdów
samochodowych wg sporządzonego przez Odbiorcy wykazu pojazdów, a w przypadku
paliwa do łodzi i innego sprzętu – do zbiorników przenośnych. Odbiorca dostarczy wykaz
samochodów wraz z ich numerami rejestracyjnymi oraz upoważnionymi osobami do
pobierania materiałów pędnych (załącznik nr 1 do umowy).
4. Odbiorca w uzasadnionych przypadkach może dokonywać zakupów przedmiotu
zamówienia w stacjach nienależących do Dostwcy.
5. Umowa obowiązuje od 01.01.2013 do 31.12.2013r.
§2
1. Ceny jednostkowe Dostawcy paliw zgodnie ze złożoną ofertą wynoszą na dzień
17.12.2012r.
1) 1 litr benzyny bezołowiowej E 95 - ……… zł brutto,
2) 1 litr oleju napędowego ON - …….. zł brutto,

3) 1 litr gazu płynnego LPG - ……. zł brutto,
Łączna wartość zamówienia wynosi ……………. zł brutto
2. Dopuszcza się możliwość zakupu paliw w ilości mniejszej niż określono w § 1
w zależności od potrzeb Odbiorcy.
3. Strony ustalają, iż cena jednostkowa będzie zmieniana jedynie w przypadku zmian cen
produktów paliwowych u Dostawcy. Cena jednostkowa sprzedaży będzie ceną dnia,
pomniejszą o przyznany w ofercie przetargowej rabat.
§3
1. Płatności za zrealizowane dostawy będą realizowane bezgotówkowo w okresach
miesięcznych w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury. Do każdej faktury Dostawca
dołączy wykaz z miesięcznym zestawieniem pojazdów i ilości zatankowanych litrów
paliwa. Wystawione przez Dostawcę faktury VAT. Odbiorca będzie opłacał przelewem na
rachunek Dostawcy wskazany na fakturze.
§4
1. Dostawca zapłaci odbiorcy kary umowne w razie: odstąpienia od umowy z przyczyn
leżących po stronie Dostawcy w wysokości 100% wartości brutto dostaw w ostatnim
miesiącu.
2. Dostawca obciąży Odbiorcę ustawowymi odsetkami za każdy dzień zwłoki
w regulowaniu płatności po terminie określonym w § 3 ust.1.
3. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość
kar umownych w ust.1.
§5
Dostawca gwarantuje stałą, dobrą jakość paliwa o parametrach zgodnych z normami. Jakość
paliwa na żądanie Odbiorcy będzie potwierdzona przez Dostawcę kopią certyfikatu jakości
wystawionego przez producenta.
§6
W przypadku stwierdzenia wad jakościowych paliwa Odbiorca jest zobowiązany do
niezwłocznego powiadomienia Dostawcy i sporządzenia protokołu reklamacyjnego.
§7
Spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przed sądem
właściwym dla siedziby Odbiorcy

§8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
§9
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron, pod rygorem
nieważności.
§10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Dostawca:

Odbiorca:

Załącznik nr 1 do umowy
Wykaz pojazdów i silników przewidzianych do tankowania oraz osób upoważnionych
Lp.

Nazwa pojazdu

Nr.rej.

1

Suzuki Vitara

ZCHP756

Rodzaj
paliwa
BS

2
3
4

Niva Lada
Nissan piccap
Suzuki SX-4

ZCHU199
SML0255
ZCH11366

BS,LPG
ON
ON

5
6

Niva Lada
Mitsubishi L200

ZCHU198
ZCH05500

BS,LPG
ON

7
8

Suzuki Jimny
Suzuki Vitara

ZCH07817
ZCH07818

BS
ON

9
10
11
12
13

Suzuki Jimny
Suzuki Jimny
Suzuki Vitara
Mitsubishi Otlan.
Volkswagen bus

ZCH05702
ZCH07819
ZCH07820
ZCH02801
ZCH08007

BS
BS
ON
ON
ON

14

Iveko

ZCH10907

ON

15
16
17

Agregat prądo.
Silnik zaburtowy
Silnik zaburtowy

O.O.Szuwary
O.O.Szuwary
Straż Parku

BS
BS
BS

18

Suzuki samuraj
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BS,LPG

Osoba upoważniona
Domagała Bogdan
Dziemianko Stanisław
Witczak Marcin
Gancarczyk Jarosław
Domagała Bogdan
Lewandowski Janusz
Kuc Albert
Borsuk Józef
Dziemianko Andrzej
Gizicki Jarosław
Kinert Bogumił
Ziółkowski Mirosław
Kowalski Piotr
Domagała Lech
Gdaniec Monika
Bilski Paweł
Domagała Bogdan
Dziemianko Stanisław
Domagała Bogdan
Dziemianko Stanisław
Gancarczyk Jarosław
Gancarczyk Jarosław
Borsuk Józef
Dziemianko Andrzej
Domagała Małgorzata

