UMOWA NR ………/2018
Zawarta w dniu ………………….. 2018 r. pomiędzy:
KOMENDĄ POWIATOWĄ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LIDZBARKU
WARMIŃSKIM
reprezentowaną przez:
bryg. mgr inż. Rafała Szymukowicza
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a:

– reprezentowaną przez

zwanym/ ą dalej „Wykonawcą”.
Umowa zostaje zawarta z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu nie podlegającym przepisom
Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16) ze względu na wartość zamówienia
oszacowaną poniżej 30.000 euro.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.Wykonawca przyjmuje do wykonania bieżącą dostawę, tankowanie paliwa, tj. benzyny
bezołowiowej 95/Pb/, oleju napędowego /ON/ przeznaczonego do pojazdów i sprzętu silnikowego
w ilościach niezbędnych do zabezpieczenia potrzeb w planowanym okresie zaopatrzeniowym
od 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r. wg. przewidywanych szacunkowych ilościach:
Benzyny bezołowiowej 95/Pb/ - około 700 litrów
Olej napędowy /ON/ - około 9 000 litrów
2. Dostawca zapewnia:
2.1.Możliwość całodobowego zaopatrywania w paliwo na stacji paliwowej zlokalizowanej
w mieście lub obrębia miasta Lidzbarka Warmińskiego.

2.2. Stałe utrzymanie zapasu 2.000 litrów oleju napędowego i 200 litrów benzyny bezołowiowej do
użycia w sytuacjach krytycznych na wyłączność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Lidzbarku Warmińskim.
3. Paliwo tankowane będzie bezpośrednio do pojazdów pożarniczych wg. wykazu stanowiącego
integralną część umowy, przedłożonego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej
w Lidzbarku Warmińskim.
3.1. Paliwo może być pobierane do pojazdów z poza wykazu na podstawie pisemnego zlecenia.
3.2. Paliwo może być pobierane do kanistrów celem uzupełnienia zapasu paliwa do urządzeń
silnikowych znajdujących się na samochodzie oraz sprzętu znajdującego się w komendzie.
3.3. Dostawca zapewnia dojazd cysterny na miejsce działań w razie zaistnienia konieczności
tankowania pojazdów w sytuacji nadzwyczajnej wymagającej tankowania pojazdów PSP

§2
CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Strony ustalają cenę paliwa z przyjętą ofertą, tj.:
Cena detaliczna 1 litra paliwa na dystrybutorze w dniu tankowania pomniejszona o ustalony stały
upust (kwotowy):
-Benzyna bezołowiowa Pb95-………..... zł/ litr, (słownie: …………………………………………)
-Olej napędowy - ………… zł/ litr, (słownie: …………………………………………)
Strony ustalają, że rozliczenie za pobrane paliwo nastąpi w miesięcznych okresach, na podstawie
faktur potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego.
Podstawą do wystawienia faktury będzie dowód WZ poszczególnych partii paliwa.
Termin płatności wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury.
§3
ODBIÓR TECHNICZNO-JAKOŚCIOWY
1. Dostawca zobowiązuje się do okazania świadectwa jakości dostarczonego towaru na każde
żądanie Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość pobrania próbki paliwa podczas tankowania w celu
sprawdzenia jego jakości w laboratorium specjalistycznym. W przypadku dostarczenia paliwa
odbiegającego od normy jakościowej, koszt badań laboratoryjnych pokrywa dostawca paliwa.
3. Ilość prowadzonych badań jakości paliwa w okresie obowiązywania umowy nie może być
większe niż dwa.

§4
OGRANICZENIE DOSTAW
1.W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym /Zamawiającego/, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy lub szacunkowa wartość realizacji zamówienia w okresie zaopatrzeniowym przekroczy
możliwości finansowa Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia dostaw.
W takim przypadku Dostawca może jedynie żądać należnego wynagrodzenia za faktycznie
realizowaną część dostaw.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia decyzji o powyższych
okolicznościach lub krótszym uzgodnionym polubownie z Dostawcą.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§5
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Poza przypadkiem, o którym mowa w § 4, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy
w następujących sytuacjach.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Dostawcy;
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy;
c) Dostawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
d) Dostawca dostarcza paliwo o parametrach niezgodnych z normami jakości oraz ofertą, co
potwierdzają wyniki badań laboratoryjnych.
2. Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie 21 dni od upływu terminu
zapłaty faktur określonego w niniejszej umowie;
b) Zamawiający nie przystąpi do odbioru, odmawia odbioru paliw, chyba że odmowa odbioru
następuje z przyczyn, o których mowa w § 4;
c) Zamawiający zawiadomi Dostawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umowy wobec Dostawcy.
3. Postanowienia § 4 stosuje się odpowiednio.

§6
TERMIN DOSTAWY
1. Umowa obowiązuje od dnia 01-01-2019 r. do dnia 31-12-2019 r.

§7
ZMIANA UMOWY
1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności.
2. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania
nowych ustaleń niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby
zmienić treść oferty, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla
Zamawiającego.
§8
WARUNKI OGÓLNE
1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać
będą polubownie. Wszelkie ewentualne spory rozstrzygnięte będą przez właściwy sąd ze względu
na miejsce położenia siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
3. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron .
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