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UMOWA PN 10/D/WIK/2013

NAZWA I NUMER ZAMÓWIENIA:

„DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH”

PN 10/D/WIK/2013

Zawarta w dniu …………………… w Zdzieszowicach

pomiędzy

„Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice, NIP 199-00-66-
693, REGON 160156583 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Opolu, pod numerem KRS
0000293893, Kapitał zakładowy w wysokości 26 378 000 zł,

reprezentowaną przez:

1/ Prezesa Zarządu - Izabelę Bielka

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

zarejestrowaną w …………………………..…………………….. KRS …………………………………….,

NIP ……………………………, Regon ……………………., kapitał zakładowy ……………………… PLN

reprezentowanym przez:

1/ ………………………………………………..

2/ ………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”

W wyniku zakończonego postępowania przetargowego nr PN 10/D/WIK/2013 toczącego się w

trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień

publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i dokonanego przez
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Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, Strony zawierają umowę o

następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiot umowy obejmuje dostawę następujących paliw płynnych:

a/ etyliny bezołowiowej Pb95 spełniającej wymagania normy zgodnie z SIWZ w ilości  szacunkowej
1000 litrów

b/ oleju napędowego ON spełniającej wymagania normy zgodnie z SIWZ w ilości szacunkowej 22000
litrów

na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofercie Wykonawcy z
dnia .................., stanowiących integralną część niniejszej umowy.

2/ Podana w ust. 1 b ilość będzie obejmowała dostawę oleju napędowego standardowego oleju o
polepszonych właściwościach niskotemperaturowych. Dostawy oleju o polepszonych właściwościach
niskotemperaturowych odbywać się będą w miesiącach: od .........................do końca .......................na
żądanie Zamawiającego.

4. Podane  w ust. 1 ilości  mogą ulec zmianie w zakresie  w zależności  od rzeczywistych potrzeb
Zamawiającego.

5. Zamawiający  zastrzega sobie prawo opcji zakupu większej ilości paliwa po zaoferowanej cenie.

6. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposób zgodny z opisem przedmiotu
zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego przetargu
oraz ofertą Dostawcy z dnia ………………. stanowiącej załącznik do umowy.

7.Dostawa będzie realizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 2

Termin realizacji

1. Umowa zostaje zawarta na czas okreslony tj . od....................................do dnia 31.05.2014r.

2. Dostawa paliw realizowana będzie na stacjach Wykonawcy w miejscowości ……………………… we

wszystkie dni tygodnia w formie polegającej na tankowaniu pojazdów służbowych Zamawiającego

stosownie do jego potrzeb w zakresie prowadzonej przez niego działalności.

§ 3

Wynagrodzenie i sposób płatności

1. Całkowite wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszej umowy, ustala się wysokości:

a) netto: ………………………. PLN, słownie: …………………………………………………………. PLN,

b) podatek VAT w wysokości …… %, tj. ………….. PLN, słownie:

…………………………………………………………………….. PLN,
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c) brutto: …………………….. PLN, słownie: …………………………………………………………….

PLN.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostało ustalone zgodnie z ofertą z dnia ...........................

stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.

3. Wykonawca oświadcza, iż w cenie jednostkowej oferowanej etyliny bezołowiowej PB-95, oleju

napędowego zawarty jest upust, który jest wartością stałą przez cały okres realizacji umowy i wynosi :

a/  etylina bezołowiowa PB 95 - N = ..... zł,

b/ olej napędowy - N = ..... zł.

4. Cena jednostkowa towaru będzie mogła ulec zwiększeniu wyłącznie w przypadku wzrostu cen u ich

producenta. W przypadku obniżenia ceny towaru u producenta Wykonawca zobowiązany jest

odpowiednio obniżyć cenę, za którą dostarcza towar Zamawiającemu..

6. Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać Zamawiającemu towar po cenach jednostkowych paliwa

obowiązującą w dniu dostawy na dystrybutorze pomniejszoną o stały upust, o którym mowa w ust. 3

niniejszego paragrafu.

7.Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, w

terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu, na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy, po

dostarczeniu (tankowaniu) każdej kolejnej partii przedmiotu zamówienia.

8. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

9.Wykonawca zobowiązuje się zamieszczając na fakturze lub załączniku do faktury, stanowiącym

integralną cześć faktury informację o:

a) dacie i miejscu tankowania, rodzaju, ilości i wartości każdego zatankowanego paliwa z

wyszczególnieniem numeru rejestracyjnego samochodu, czytelnym potwierdzeniem tankowania przez

kierowcę.

b) powszechnie stosowanej cenie 1 litra paliwa na stacji benzynowej obowiązującej w dniu tankowania.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony oraz posiada niezbędne zezwolenia i kwalifikacje do

pełnej realizacji przedmiotu umowy, w tym koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w

zakresie przedmiotu zamówienia (obrót paliwami płynnymi) oraz, że dostarczane Zamawiającemu

paliwo odpowiada parametrom aktualnie obowiązujących norm: PN EN-228:2006 i PN EN-590:2006

oraz spełnia wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19

października 2005r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych Dz. U. nr 216, poz. 1825).

2. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych, Zamawiający sporządzi w ciągu 7 dni od daty pobrania

paliwa, protokół reklamacyjny, w wyniku którego Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego

dostosowania jakości paliwa do parametrów zgodnych z obowiązującymi normami.

3. Wykonawca jest obowiązany do dołączenia do dostawy na żądanie Zamawiającego stosownego

świadectwa jakości, dostarczonego paliwa w oryginale lub kserokopii. Badania dostarczonego paliwa

winny być przeprowadzone nie wcześniej niż 7 dni przed dostawą.
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4. W przypadku niepewności co do jakości dostarczonego paliwa, podczas pobierania próbek lub gdy w

trakcie eksploatacji pojazdów nastąpią awarie układu zasilania (szczególnie w okresie zimy),

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli jakości dostarczonego paliwa poprzez

wykonanie, na koszt i po uprzednim zawiadomieniu Wykonawca, badań w niezależnym laboratorium

akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji.

5. W przypadku stwierdzenia w badaniach laboratoryjnych rozbieżności między parametrami

dostarczonego paliwa a przedstawionymi w ofercie wzorcowymi parametrami obowiązującymi dla

każdej dostawy:

a/ cała dostawa paliwa, z której pochodziła zbadana próbka, zostanie uznana za niezgodną z

zamówieniem, o czym Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę,

b/ w przypadku gdy kara umowna nie pokryje kosztów związanych ze złą jakością paliwa ( w tym,

wymiana paliwa w zbiornikach pojazdów, wymiana filtrów paliwowych, koszty przestoju pojazdów

Zamawiającego, inne koszty wynikające ze złego paliwa) pozostałe koszty pokrywa Wykonawca,

6.  W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń w dostarczanym paliwie w trakcie przyjmowania dostawy:

a/ pracownik stacji paliw natychmiast wstrzyma czynność tankowania

b/ pracownik stacji paliw i przedstawiciel Wykonawcy zamieszczą informacje o tym fakcie  w protokole

komisyjnego pobrania próbek, którego kopie natychmiast przekażą Wykonawcy faksem,

c/ za dostawę zanieczyszczonego paliwa faktura VAT nie zostanie wystawiona,

d/ w terminie 24 godzin od przekazania kopii protokołu, o którym mowa wyżej, Wykonawca dostarczy

paliwo o właściwych parametrach i we właściwej ilości.

7. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienie szkody wynikłej z naruszenia obowiązków wynikających

z  postanowień niniejszego paragrafu.

§ 5

Prawo odstąpienia od umowy

1. Zamawiający ma prawo w trybie natychmiastowym odstąpić od umowy w przypadku nie

przystąpienia przez Wykonawcę do wykonania lub nie wykonania przedmiotu umowy oraz niespełniania

przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków umowy.

3. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia, bez wskazania

uzasadnionej przyczyny, odbioru przedmiotu Umowy.

4. W przypadkach odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia

należnego z tytułu faktycznego wykonania części umowy.

5. Realizacja prawa odstąpienia od umowy wymaga oświadczenia w formie pisemnej, w terminie do 14

dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny odstąpienia od umowy wraz z podaniem

uzasadnienia pod rygorem nieważności.

6. W przypadku, gdy łączna suma kar umownych osiągnie wartość 10% ceny netto przedmiotu

zamówienia wskazanej w Formularzu ofertowym, Zamawiającemu przysługuje prawo, niezależnie od

kar określonych w § 6, do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
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7. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć

w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 6

Kary umowne i zakaz cesji

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary

umowne w następujących wysokościach:

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn pozostających po stronie

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty

wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy

b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn pozostających po stronie

Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% kwoty

wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy z wyłączeniem sytuacji określonej w art. 145

ustawy Prawo zamówień publicznych.

c) w przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy , Wykonawca zapłaci

Zamawiającemu karę w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy za

każdy dzień opóźnienia,

d) w przypadku każdego innego naruszenia postanowień niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci karę

umowną w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy

3. Każda ze stron ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego w

przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kar umownych.

4. Prawa do wynagrodzenia nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody

Zamawiającego.

5. W przypadkach powstania jednoczesnego zobowiązania do naliczania kar za opóźnienie lub zwłokę

oraz kar za odstąpienie od umowy - będą one naliczane łącznie.

6. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 7

Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest zobowiązany w toku realizacji umowy posiadać polisy lub inne dokumenty

ubezpieczenia, potwierdzające zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę nie

mniejszą niż cena ofertowa. Wykonawca obowiązany jest do przedłożenia dokumentów

potwierdzających posiadanie powyższego ubezpieczenia na każde żądanie Zamawiającego.

2. Ubezpieczeniem powinna być objęta odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu szkód powstałych w

związku z realizowaną umową.
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§ 8

Zmiana treści umowy

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania

formy pisemnej w postaci aneksu.

2. Zmiany danych teleadresowych Stron oraz danych osób uprawnionych do ich reprezentacji lub

upełnomocnionych w umowie do dokonywania czynności, nie stanowią zmiany umowy, o ile informacja

o dokonania zmiany została skutecznie doręczona drugiej Stronie na piśmie wraz z odpisem aktualnego

odpisu z właściwego rejestru.

3. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany

zawartej Umowy w formie aneksu, w szczególności w przypadku zaistnienia następujących

okoliczności:

a) wystąpienia zaakceptowanej przez Zamawiającego uzasadnionej zmiany któregokolwiek terminów

wskazanych w umowie, w tym w szczególności terminu realizacji zamówienia spowodowanej

zaistnieniem okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację umowy w wyznaczonym terminie,

na które strony niniejszej umowy nie miały wpływu;

b) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć;

c) działania siły wyższej;

d) gdy powstała możliwość dokonania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań

technologicznych i technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy nie prowadzące do zmiany

przedmiotu zamówienia;

e) dokonanie zmiany umowy jest korzystne dla Zamawiającego , a w szczególności :

 może obniżyć koszt realizacji przedmiotu umowy może przyczynić się do podniesienia

bezpieczeństwa wykonania przedmiotu umowy,

 może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania przedmiotu umowy,

 może przyczynić się do usprawnienia, podniesienia efektywności korzystnego dla Zamawiającego

skrócenia terminu realizacji wykonania przedmiotu umowy ;

f) zmiany dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych , zmiany

układu graficznego umowy, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących

zmiany celu i istoty umowy;

g) w trakcie wykonania przedmiotu umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia lub

doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy , nie powodujących zmiany celu lub istoty umowy

h) jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów umowy ;

i) w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okoliczności powodującej ,że wykonanie przedmiotu

umowy bez dokonania jej zmian nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć na

etapie jej zawierania w trybie art. 145 ustawy PZP .
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§ 9

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie

obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie rzeczowo właściwy, Sąd

powszechny.

§ 10

Integralną część niniejszej umowy stanowią :

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2. Oferta Wykonawcy z dnia …………………………

 § 11

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

Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

…………………….………………… …………………….…………………


