ZAŁĄCZNIK NR 5 - ZUK.26.1299.2017

Wzór Umowy
zawarta w Sędziszowie w dniu .............................. roku, pomiędzy:
Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie Sp. z o.o. w organizacji, ul. Dworcowa 19, 28-340
Sędziszów, NIP 656 233 49 27, REGON 368906340, reprezentowanym przez :
1. Prezesa- mgr inż. Wiesława Jarzyńskiego
zwanym dalej Zamawiającym,
a
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................,
NIP ........................................, REGON ..........................................., zwaną dalej w niniejszej Umowie
„Wykonawcą” , reprezentowaną przez:
1.
2.

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

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w art.11 ust.8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz.2164 ze zm.) na
„Bezgotówkowy zakup paliw płynnych i gazu (ON, Pb 98, LPG) na lata 2018/2019”
(ZUK.26.1299.2017) zostanie zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków sukcesywnej dostawy przez Wykonawcę
na rzecz Zamawiającego paliw płynnych poprzez tankowanie pojazdów, oraz uzupełnianie beczek i
kanistrów będących w dyspozycji przedstawicieli Zamawiającego na stacjach paliw Wykonawcy z
zapewnieniem bezgotówkowego rozliczania transakcji. Szczegółowe warunki realizacji
zamówienia określa dokumentacja przeprowadzonego postępowania w sprawie zamówienia
publicznego.
2. Strony ustalają iż, szacunkowa ilości i asortyment paliw objętych dostawą na podstawie niniejszej
umowy wyniesie:
• Olej napędowy ON- około 88000 litrów,
• Benzyna PB-98 – około 10000 litrów,
• Gaz LPG – około 8000 litra.
3. Ilości o których mowa w ust.2 mają charakter orientacyjny i Zamawiający nie jest zobowiązany do
zakupu w pełnej wysokości. Ilość zakupionego paliwa zależeć będzie od faktycznych potrzeb
Zamawiającego i Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w razie zakupu mniejszej lub
większej ilości.
4. Dopuszcza się możliwość zwiększenia zakupu przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami art.144
ust.1 ustawy pzp.
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§2
1. Sprzedaż paliw następować będzie na stacji paliw w ..................................................................
Zakup paliwa przez Zamawiającego następuje w momencie wydania produktu przez Wykonawcę.
2. Zakup w/w paliw będzie następował doraźnie według potrzeb Zamawiającego.
§3
1. Oferowane paliwa muszą odpowiadać wymogom jakościowym Polskich Norm dla oleju
napędowego ON, benzyny PB 98, oraz gazu LPG.
2. Przez cały okres realizacji umowy Wykonawca gwarantuje prawidłową jakość produktów. Paliwa
muszą spełniać normy określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października
2015 roku (Dz. U. z 2015r, poz.1680) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.
§4
Wykonawca wyraża zgodę na możliwość kontroli dostarczonych paliw w niezależnym od Wykonawcy
i Zamawiającego laboratorium. Jeżeli kontrola pobranej do badania próbki paliwa wykaże rozbieżność
jakościową w stosunku do wymogów przedmiotu zamówienia i wymogów określonych przepisami
prawa, to cała dostawa, z której będzie pochodziła badana próbka, zostanie uznana za dostawę
niezgodna z przedmiotem zamówienia i nienależyte wykonanie umowy. Koszty badania ponosił
będzie w takim wypadku Wykonawca. Jeżeli badania kontroli potwierdzą zgodność z wymogami
określonymi w § 3 to koszt badan pokrywa Zamawiający.
§5
1. W razie stwierdzenia wad jakościowych produktów, Zamawiający zgłosi niezwłocznie reklamację
do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację i zawiadomić Zamawiającego
o jej uznaniu lub odrzuceniu. Załatwienie reklamacji następować będzie poprzez wymianę
produktu wadliwego na nowy wolny od wad, na koszt Wykonawcy, w którym uznana została
reklamacja.
2. W przypadku dostarczenia paliwa gorszej jakości Wykonawca zobowiązuje się do wymiany paliwa
na paliwo spełniające wymogi § 3.
§6
Zamawiający dokonuje zakupu paliwa od Wykonawcy, po cenie obowiązującej w chwili zakupu
z uwzględnieniem udzielonego rabatu.
§7
1. Zapłata należności z tytułu sprzedaży paliw będzie dokonywana przez Zamawiającego
w oparciu o ilość, cenę i rabat zakupionego paliwa na podstawie dokumentów WZ, lub dowodów
wydania i faktur VAT.
2. Zbiorcze faktury za bezgotówkowe transakcje dokonane przez Zamawiającego będą wystawione
przez Wykonawcę dwa razy w miesiącu po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego – od dnia
1 do 15 dnia miesiąca i od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca i obejmują należność z tytułu
sprzedaży paliw dokonanych w tym okresie na rzecz Zamawiającego.
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3. Płatności należności z tytułu sprzedaży paliw dokonywane będą przez Zamawiającego w formie
przelewu w ciągu ................... dni od daty wystawienia faktury, na konto Wykonawcy według
wskazania na fakturze.
4. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i nadany ma nr NIP
...............................................
5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i nadany ma nr NIP: 656 233 49 27.
§8
Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego zmniejszenia lub zwiększenia podanych w SIWZ
ilości paliwa.
§9
Integralną częścią umowy są postanowienia SIWZ.
§ 10
1. Niniejsza umowa zawarta jest na okres od ................ do 31.12.2019r.
2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu Wypowiedzenia.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić w trybie i na zasadach określonych w art.145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywiązuje się należycie z niniejszej umowy, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do jednostronnego rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
§ 11
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość i niezawodność dostaw paliwa przez 7 dni w
tygodniu 24 h na dobę. Za brak zatankowania paliwa nie uznaje się: awarii sytemu
obsługi, modernizacji stacji paliw oraz przyjęcia paliwa na stację paliw
§ 12
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań w formie
kar umownych:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 500,00 zł za każdy dzień
zwłoki; za brak możliwości zrealizowania dostawy nie uznaje się awarii systemu obsługi,
modernizacji stacji paliw oraz przyjęcia paliwa na stacje paliw;
b) za zwłokę w nieterminowym załatwieniu reklamacji – w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień
zwłoki;
c) z tytułu odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15
% wartości umownej.
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2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) 15 % wartości umownej w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu
okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający z zastrzeżeniem, o którym
mowa w § 8,
b) odsetki ustawowe z tytułu niezapłacenia faktur w terminie określonym w umowie.
3. Zamawiający nie dokonuje zapłaty za realizację zamówienia w przypadku, gdy paliwa płynne, nie
odpowiadają ustalonym parametrom, a Wykonawca nie uwzględnił reklamacji.
4. W przypadku naruszenia zobowiązania (brak paliwa) Zamawiający uprawniony jest do naliczania
kar umownych w wysokości 10% przeciętnej wartości dostaw z ostatnich 3-miesiecy - kara
umowna naliczana będzie we wskazanej wysokości za każdy jednorazowy brak zatankowania.
Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych Zamawiający wystawi Wykonawcy notę
księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych.
5. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.
§ 13
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego i będące bezpośrednim
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, na zasadach ogólnych określonych
w Kodeksie cywilnym.
§ 14
Wszelkie spory pozostające w związku z niniejszą umową rozstrzygnięte będą przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych
§ 15
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego
i jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca:

Zamawiający:

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

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