Umowa dostawy (projekt)
nr sprawy: 1/2021

załącznik nr 6 do SWZ

zawarta w dniu.................................. pomiędzy:
Zakładem Usług Komunalnych sp. z o.o. w Krośniewicach, 99-340 Krośniewice, ul. Paderewskiego 3 posiadającym
NIP 775-256-80-66, REGON 100380844 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, który reprezentują:
1. Piotr Manelski

– Prezes Zarządu

a firmą:
...............................................................................................................................................................................................
NIP ................................... REGON ...................................posiadającą kapitał zakładowy w wysokości ..............................zł.
zarejestrowaną w...............................................................................................................................................................zwaną
w dalszej części umowy Wykonawcą, którą reprezentują:
1. ....................................................
2. ....................................................
Wykonawca wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez
negocjacji o jakim stanowi art. 275 pkt. 1 z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.2019).
§1
1. W oparciu o rozstrzygnięty tryb podstawowy bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych
o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej
p.z.p. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę paliw dla pojazdów użytkowanych przez
Zamawiającego za cenę i na warunkach określonych w ofercie przetargowej, oraz w asortymencie określonym
w załączniku do umowy.
2. Przedmiotem umowy jest zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego w ilości ok. 150.000 litrów o parametrach nie
gorszych niż PN-EN 590.
3. Dostawa oleju napędowego odbywać się będzie transportem samochodowym Wykonawcy wyposażonym w
przepływomierz zainstalowany na cysternie, posiadający ważną legalizację, na składowisko odpadów w miejscowości
Franki, Gm. Krośniewice.
4. Tankowanie do pojazdów Zamawiającego winno odbywać się wyłącznie do zbiornika paliwa pojazdu.
5. W celu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
1) sukcesywnego w miarę potrzeb zaopatrywania pojazdów Zamawiającego w olej napędowy
………………………………….…… co najmniej w godzinach 6.00 – 22.00 ,
2) prowadzenia ewidencji pobranego oleju napędowego ze wskazaniem osoby pobierającej, ilości, rodzaju oleju
napędowego i numeru rejestracyjnego pojazdu,
3) comiesięcznego wystawiania faktury zbiorczej dla Zamawiającego.
6. W celu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się do:
1) dostarczenia wykazu osób uprawnionych do pobierania oleju napędowego, ze wskazaniem pojazdu i rodzaju oleju
napędowego, dla którego może go pobierać,
2) odbioru zamówionego towaru, przy czym w przypadku reklamacji towaru wymiana nastąpi na koszt Wykonawcy.
§2
1. Wykonawca zapewnia, że produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają obowiązującym polskim normom
jakościowym PN-EN-590 dla ON .
2. Strony zgodnie oświadczają, iż w przypadku wątpliwości Zamawiającego co do rzeczywistych właściwości paliwa
badanie jego parametrów dokonywane będzie przez akredytowane laboratorium wskazane przez Zamawiającego.
Strony nie dopuszczają gorszych parametrów oferowanego paliwa od deklarowanych w pkt. 1.
3. Gorsze parametry zbadanego paliwa skutkować będą odstąpieniem Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy i naliczeniem kary umownej.
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4. W przypadku, gdy Zamawiający poniesie straty z tytułu niedotrzymania gwarancji jakościowej, o której mowa w pkt.1
Wykonawca zapewni ich pokrycie w całości.
5. Na Zamawiającym spoczywa obowiązek udowodnienia wysokości poniesionych strat.
§3
1. Ilości paliwa płynnego wskazane w opisie przedmiotu zamówienia są jedynie ilościami szacunkowymi określonymi dla
potrzeb przeprowadzenia niniejszego postępowania. Zakup paliw dokonywana będzie wg bieżącego zapotrzebowania.
2. Wykonawca gwarantuje utrzymanie stałego narzutu*/upustu* do*/od* cen będących przedmiotem niniejszej umowy
w całym okresie jej trwania, chyba że zajdą okoliczności techniczne lub gospodarcze których wcześniej nie można było
przewidzieć.
3. Narzut*/upust* doliczany*/odliczany* będzie każdorazowo od obowiązujących w dniu sprzedaży cen producenta
(dostawcy).
§4
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy strony ustalają na dzień zawarcia niniejszej umowy.
2. Termin zakończenia świadczenia usług strony ustalają na okres 12 m-cy od dnia zawarcia umowy tj. ………. r. nie
dłużej jednak niż do wyczerpania dostawy oleju napędowego w ilości 150 000 litrów.
§5
1. Wartość oleju napędowego, o którym mowa w § 1 ust. 1, wynosi ……………………………… zł brutto
(słownie:……………………………………………………………………………) , w tym:
• VAT: ……………. zł (słownie: …………………………………………………………..),
• cena netto oleju napędowego ………………… zł (słownie: …………………………….)
- zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ………………………r., stanowiącą załącznik
do niniejszej umowy.
2. Wysokość każdorazowego wynagrodzenia Wykonawcy, obejmującego zamówione przez Zamawiającego ilości oleju
napędowego, w danym miesiącu będzie ustalana w oparciu o aktualną cenę netto, hurtowego dostawcy Wykonawcy
powiększoną o wskazaną w ofercie marżę/pomniejszoną o wskazany w ofercie Wykonawcy upust wynoszącą
……………… zł.
W tym celu do każdej faktury Wykonawca dołączy zbiorczy wykaz cen hurtowych potwierdzający cenę producenta
(hurtownika) na dzień zakupu paliwa.
3. Wysokość marży/upustu Wykonawcy, o której mowa w ust. 1 i 2, jest stała i nie może ulec
zmianie w trakcie trwania umowy.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2191).
§6
Zamawiający zastrzega sobie prawo nabywania produktów, o których mowa w § 1 pkt.1 u innych dystrybutorów bez prawa
dochodzenia jakichkolwiek roszczeń ze strony Dostawcy.
§7
1. Wszelkie rozliczenia finansowe realizuje Zamawiający.
2. Dostawa oleju napędowego będzie opłacona według wartości partii produktu odebranej przez
Zamawiającego w układzie miesięcznym.
3. Warunkiem zapłaty za dostarczoną partię produktu jest otrzymanie przez Zamawiającego
od
Wykonawcy
oryginału
sporządzonej
przez
Wykonawcę
faktury
VAT,
zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz przedłożenia dokumentów wskazujących na cenę hurtową
1 litra oleju napędowego oraz miesięcznego zestawienia zawierającego dane, o których mowa
w § 1 ust. 5 pkt. 2 niniejszej umowy.
4. Faktura VAT musi być wystawiona za dany miesiąc kalendarzowy i zawierać dane
w jednostkach objętościowych [litr].
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§8
1. Zapłata za wykonane dostawy w okresie miesięcznym nastąpi w formie polecenia przelewu
w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania dokumentów, o których mowa w § 7
ust. 3 na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.
2. Brak dokumentów określonych w § 7 ust. 3 spowoduje wstrzymanie zapłaty do czasu uzupełnienia lub wyjaśnienia.
W takim przypadku termin płatności określony w ust. 1 liczy się od dnia dostarczenia ostatniego prawidłowego
dokumentu.
3. Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku dłużnika nastąpi najpóźniej w następnym
dniu roboczym po terminie płatności.
§9
Strony zgodnie postanawiają, że w sprawach wzajemnego współdziałania przy realizacji umowy Wykonawcę
reprezentował będzie ..............................................................., a Zamawiającego ……………..
§ 10
1.Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i dopuszczalne będą w granicach
unormowania art. 454 i 455 ustawy o zamówieniach publicznych.
2.Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w
zakresie:
 nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych,
 zmiany stron umowy tj. następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów,
 zmiany nazwy, adresu i siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego,
 zmiany stawki podatku VAT i akcyzy (w przypadku zmian ustawowych),
 ograniczenia środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia,
 w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego
wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie
zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody niewspółmiernie
większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem naruszającym dyscyplinę środków publicznych,
 zmian osobowych: wykazanych pracowników i osób upoważnionych – tylko w uzgodnieniu i po otrzymaniu
akceptacji Zamawiającego,
 zmian obligatoryjnych wynikających ze zmian przepisów prawa.
§ 11
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 5000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych). W przypadku odstąpienia od umowy przez
Wykonawcę z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5000 złotych (słownie:
pięć tysięcy złotych).
2. W przypadku naliczania kary umownej Strona występująca z żądaniem jej zapłaty wystawi na rzecz drugiej Strony notę
księgową (obciążeniową) na wartość należnej kary umownej.
§ 12
W przypadku sporu lub jakichkolwiek różnic wynikłych pomiędzy stronami w odniesieniu do niniejszej umowy po jej
podpisaniu, strony dołożą wszelkich starań dla rozwiązania kwestii spornych na drodze polubownej. W przypadku braku
porozumienia, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne według miejsca siedziby Zamawiającego.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i ustawy
o zamówieniach publicznych.
§ 14
Umowa sporządzona została w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 15
Integralną częścią niniejszej umowy są załączniki:
1. Oferta Wykonawcy (Dostawcy).
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Wykonawca:

Zamawiający:

*niepotrzebne skreślić
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