		                                                                      Załącznik nr 3
PROJEKT UMOWY     

Zawarta w dniu ………………………………………… roku w Platerowie pomiędzy:
Gminą Platerów, 08-210 Platerów, ul. 3 Maja 5
reprezentowaną przez: 
Jerzego Garuckiego – Wójta Gminy Platerów,
przy kontrasygnacie:
Bożeny Bartoszewskiej – Skarbnika Gminy Platerów
zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”,
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….z siedzibą w ………………………………………………………………………………………………. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd …………………………………………………, …………………………………………………………………………………… pod numerem KRS: ………………………………. lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: ……………………………., NIP: …………………………………………, 
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 
reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………………………….., 
zwanymi także w Umowie stronami, 
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5 186 000,- EURO opublikowanym w BZP oraz stronie internetowej Zamawiającego. 

§ 1

DEFINICJE związane z przedmiotem umowy, użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:
1)	Umowa - oznacza umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, na warunkach zapisanych w niniejszym dokumencie i związanych z nim załącznikach, stanowiących jej integralną część. 
2)	Przedmiot umowy - zakres rzeczowy objęty przedmiotem umowy.
3)	Odbiór - protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie dostaw bez zastrzeżeń.
4)	Wada - cecha zmniejszająca wartość przedmiotu dostawy lub wykonanych niezgodne z ustaleniami Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie normami, lub innymi wskazaniami wymaganymi przepisami prawa.
5)	Gwarancja, gwarancja jakości - dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot dostawy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta, co do rzeczy sprzedanej.
6)	Siła wyższa - przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. 

§ 2


1.	Umowa jest następstwem wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o oznaczeniu Nr INR.ZP.ONB.ZP.271.01.2015.
Przedmiot umowy dotyczy: Sukcesywny zakup  paliw płynnych do samochodów i pojazdów służbowych oraz urządzeń mechanicznych stanowiących własność Gminy Platerów  i jej jednostek organizacyjnych.



§ 3

Strony postanawiają, że uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za realizację postanowień umowy są:
z ramienia Wykonawcy: …………………………………..;  nr telefonu: …………………………………….
z ramienia Zamawiającego: 

1. Łucja  Nazarewicz           -                               tel: 83 / 357 84 47  - Urząd Gminy
2. Tomasz Kasprowicz       -                                       83 / 357 84 26  - Urząd  Gminy


Dostawy realizowane będą z należytą starannością, sukcesywnie zgodnie z potrzebami zamawiającego do wyczerpania przedmiotu umowy.
Reklamacje załatwiane będą w terminie : 1  dni.

§ 4

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia:  01.01.2016 r.   do   31  grudnia  2016 r.

§ 5

1.	Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania przedmiotu zamówienia odpowiadającego wymaganiom Zamawiającego, co do jakości oraz w ilościach określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
2.	2.	Dostawy realizowane będą bezpośrednio  -  Tankowania  bezpośrednie na stacji paliw.
3.	Ewidencja rozliczeń:  Karta    WZ.  

§ 6

1.	Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy. 
2.	W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swe roszczenia do Zamawiającego.
3.	Niedopuszczalne jest pod rygorem nieważności wprowadzanie zmian i postanowień, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 7

1.	Wykonawcy przysługuje za realizację przedmiotu umowy wynagrodzenie brutto w wysokości : ……………….. zł,  w tym  VAT:  23 %: ………………..zł obejmujące:
a)dostawa oleju napędowego 33 000 l  w wysokości: ……………….. zł brutto, w tym podatek VAT 23 % ……………….. zł, słownie kwota: ………………..
b)dostawa  benzyny 95 bezołowiowej 5 000 l  w wysokości: ……………….. zł brutto, w tym podatek V 23  % : ……………….. zł, słownie kwota: ……………….. .
2.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:
2.1.	Wysokość udzielonego stałego rabatu  w wysokości za ON  - ……………….. zł , benzynę – ……………….. zł , za 1 litr paliwa ,  stanowiącego każdorazowo podstawę odliczenia od  ceny brutto na dystrybutorze w dniu tankowania  i przyjęty zostaje na czas trwania umowy.
3.	Oferowana w dniu składania ofert wysokość rabatu zostanie utrzymana na tym samym poziomie przez cały okres obowiązywania umowy.
4.	Rabat odliczany będzie każdorazowo od obowiązującej w dniu sprzedaży ceny brutto za  
      1litr tankowanego paliwa okazywanej na dystrybutorze.
5.	Do faktur muszą być dołączone dokumenty rozliczeniowe potwierdzone przez upoważnioną  
       przez Zamawiającego osobę.
6.	Faktury będą wystawiane ze stawką podatku VAT obowiązującą w dniu sprzedaży.
7.	Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.
8.	Termin zapłaty w ciągu  ………………..  dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.
9.	Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił faktury VAT bez jego podpisu na  
       fakturze.
10.	Cena jednostkowa za 1 litr dostawy  przedmiotowego rodzaju paliwa  może podlegać zmianom o uzasadnione i niezależne od Wykonawcy przesłanki mające wpływ na jej wysokości i obowiązywać będzie jako podstawa obliczenia w dniu sprzedaży z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 2. 

§ 8

Strony ustalają następujące kary umowne:
1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada karę w wysokości  10  % wartości przedmiotu umowy.
2.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu w przypadku dostawy nie odpowiadającej normom co do jakości karę w wysokości 10 % wartości dostawy objętej reklamacją.
3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z powodów  złej i nie odpowiadającej normom jakości zatankowanego paliwa  . 
4.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe w przypadku zwłoki w zapłacie faktur. 
W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy.
§ 9

1.	Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.	We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej.
3.	Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.
4.	Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.
§ 10

Strony postanawiają, że mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne.

§ 11

Umowę sporządzono w  3 jednobrzmiących egzemplarzach,  2  dla Zamawiającego i  1  dla Wykonawcy.


§ 12

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

1.Oferta wykonawcy i formularz cenowy.





                ZAMAWIAJĄCY	                                  WYKONAWCA





