Numer sprawy: TT/2017/04

Załącznik nr 7 do SIWZ

Umowa dostawy - Projekt
Umowa Nr TT/2017/04
zawarta w Puławach w dniu ………………….. pomiędzy:
Miejskim Zakładem Komunikacji - Puławy Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zorganizowaną zgodnie z
prawem polskim i wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w
Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000023006, mającą siedzibę w Polsce,
Puławy, ul. Dęblińska 2A, 24-100 Puławy, o kapitale zakładowym 21 979 000 zł, o kapitale wpłaconym 21 979 000
zł, NIP 716-00-04-826, Regon 430964995, którą reprezentuje Henryk Mizak – Prezes Zarządu, zwaną dalej
„Zamawiającym”,
oraz
...................................... wpisaną do .................................. pod numerem ........................, z siedzibą w
........................................ , o kapitale zakładowym ..................................... , o kapitale wpłaconym ............................
NIP ........................., Regon ....................., którą reprezentują .......................... , zwaną dalej „Wykonawcą”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”.
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego,
numer sprawy TT/2017/04, w sposób zgodny z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r., zostaje zawarta umowa następującej treści:

1.

2.

1.
2.
3.

4.

5.

§ 1.
Przedmiot umowy.
Przedmiotem umowy jest wykonanie sukcesywnej dostawy do stacji paliw Zamawiającego w Puławach, ul.
Dęblińska 2A:
3
1.1. 2 500 m oleju napędowego posiadającego nazwę handlową ......................................................,
którego producentem jest ............................................ ;
3
1.2. 500 m benzyny bezołowiowej 95 posiadającej nazwę handlową ....................................................,
której producentem jest ............................................ .
Dostarczane paliwa muszą spełniać na dzień dostawy aktualne wymagania jakościowe określone w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i muszą być zgodne z ofertą Wykonawcy.
§ 2.
Obowiązki Stron.
Wykonawca zobowiązany jest w czasie trwania umowy do zapewnienia Zamawiającemu ciągłości i
płynności dostaw przedmiotu umowy.
W przypadku wystąpienia odchylenia na minus w ilości zakupionego paliwa w stosunku do ilości
określonych w § 1 umowy, Zamawiający nie poniesie żadnych skutków prawnych ani finansowych.
Parametry dostarczanego paliwa muszą spełniać wymagania odpowiednie do krajowych warunków
klimatycznych. W przypadku prognozowania bardzo niskich temperatur w okresie zimowym, na
dodatkowe zamówienie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek dostarczenia oleju napędowego o
polepszonych właściwościach niskotemperaturowych na warunkach określonych w niniejszej umowie.
Zamawiający będzie składał zamówienia na dostawę paliw w dni robocze od poniedziałku do piątku za
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 7:00 do 10:00. Zamawiający będzie składał
zamówienia za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez Wykonawcę adres e-mailowy.
Każdorazowe zamówienie natychmiast po otrzymaniu musi być potwierdzone zwrotnym e-mailem.
Zamawiający dopuszcza składanie zamówień za pośrednictwem faksu.
Zamawiający wymaga, aby poszczególne dostawy odbywały się:
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5.1.
5.2.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

1.
2.

od poniedziałku do soboty za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;
w terminie nie dłuższym niż w dniu następnym po złożeniu zamówienia w godzinach od 7:00 do
16:00, z tym że Zamawiający wymaga, by do godziny 16:00 paliwo zostało zlane z cysterny do
zbiorników Zamawiającego.
Ze strony Zamawiającego, osobami upoważnionymi do zamawiania dostaw są:
........................................................................................................................
numer telefonu: .......................................................................
adres e-mail: ...........................................................................
.......................................................................................................................
numer telefonu: .......................................................................
adres e-mail: ...........................................................................
Ze strony Wykonawcy, osobami upoważnionymi do przyjmowania i realizacji zamówień są:
........................................................................................................................
numer telefonu: .......................................................................
adres e-mail: ...........................................................................
........................................................................................................................
numer telefonu: .......................................................................
adres e-mail: ...........................................................................
Wykonawca zobowiązany jest realizować dostawy autocysterną przeznaczoną tylko i wyłącznie do
przewozu zamawianego paliwa.
Na czas transportu paliwa do magazynu paliw Zamawiającego pokrywy nalewowe i zawory spustowe
autocysterny winny być przez Wykonawcę zaplombowane w miejscu wydania paliwa.
Autocysterna dostarczająca paliwo musi posiadać zawór do pobierania próbek paliwa.
Do każdej dostawy paliwa Wykonawca dołączy świadectwo jego jakości i pochodzenia (w oryginale lub
kserokopii potwierdzonej za zgodność przez swojego pracownika) oraz dowód wydania do autocysterny.
Szczegółowe zasady odbioru i rozliczenia paliwa przy realizacji dostaw określa załącznik nr 9 do SIWZ –
„Instrukcja odbioru i rozliczenia dostawy paliwa”, który stanowi integralną część niniejszej umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za ilość i jakość dostarczonego w ramach
niniejszej umowy paliwa i gwarantuje, że dostarczone paliwo jest zgodne ze świadectwem jakości.
W razie dostarczenia paliwa złej jakości lub innego niż określona w niniejszej umowie, Wykonawca
zobowiązuje się do wymiany paliwa na własny koszt.
Reklamacje dotyczące jakości dostarczonego paliwa Zamawiający składał będzie Wykonawcy telefonicznie
natychmiast po ich stwierdzeniu i niezwłocznie potwierdzał pocztą elektroniczną lub faksem. Wykonawca
ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, najpóźniej w terminie trzech dni roboczych od jej
telefonicznego zgłoszenia. Brak pisemnego zajęcia stanowiska w sprawie reklamacji przez Wykonawcę,
przyjmuje się jako uznanie jej zasadności.
W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego paliwa, Zamawiający może zlecić wykonanie badań
próbki tej dostawy w laboratorium posiadającym akredytację PCA. Potwierdzona orzeczeniem
laboratorium rozbieżność polegająca na niezgodności parametrów próbki paliwa z parametrami
wynikającymi z dostarczonego świadectwa jakościowego, uważana będzie jako dostawa niezgodna z
zamówieniem. Konsekwencją uznania dostawy jako niezgodnej z zamówieniem będzie pokrycie przez
Wykonawcę wszystkich kosztów (także kosztów badania próbki paliwa) i strat poniesionych przez
Zamawiającego spowodowanych wadliwą dostawą.
§ 3.
Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy.
Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części umowy.
Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z Wykonawcą. Odmienne
postanowienia są nieważne.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym
stopniu, jak to by były jego własne.

§ 4.
Termin realizacji Umowy.
Dostawę oleju napędowego należy zrealizować sukcesywnie, w postaci pojedynczych dostaw
autocysternami wykonawcy, w okresie od dnia 2017-08-17 do dnia 2018-12-31.
Dostawę benzyny bezołowiowej 95 należy zrealizować sukcesywnie, w postaci pojedynczych dostaw
autocysternami wykonawcy, w okresie od dnia 2017-08-07 do dnia 2018-12-31.

§ 5.
Wynagrodzenie i sposób rozliczeń.
Wartość niniejszej umowy wyraża się kwotą brutto: ……………………………………………… zł (słownie złotych:
……………………………………………………………………………………………………………………… ……………..). Na wartość
umowy brutto składa się kwota netto w wysokości ........................... zł (słownie złotych:
…..........................................................................) i należny podatek VAT ........% w wysokości:
…...................... zł (słownie złotych:…..........................................................).
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu stałego opustu w wysokości ………………. zł za
3
O
dostawę 1 m oleju napędowego w temperaturze 15 C, w stosunku do hurtowej ceny netto oleju
napędowego Ekodiesel, publikowanej w dniu dostawy na stronie
www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/default.aspx.
3
Strony uzgadniają, że cena bez podatku VAT (netto) za dostawę 1 m oleju napędowego w temperaturze
O
15 C będzie zmienna zależnie od warunków rynkowych i ustalana będzie każdorazowo w dniu dostawy na
O
podstawie ceny hurtowej w temperaturze 15 C standardowego oleju napędowego PKN Orlen S.A. o
nazwie handlowej Ekodiesel, publikowanej w dniu dostawy na stronie
www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/default.aspx, pomniejszonej o stały opust
Wykonawcy udzielony Zamawiającemu, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu.
W przypadku dostarczenia oleju napędowego o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych,
3
strony uzgadniają, że cena bez podatku VAT (netto) za dostawę 1 m oleju napędowego o polepszonych
O
właściwościach niskotemperaturowych w temperaturze 15 C będzie zmienna zależnie od warunków
rynkowych i ustalana będzie każdorazowo w dniu dostawy na podstawie ceny hurtowej w temperaturze
O
15 C oleju napędowego PKN Orlen S.A. o nazwie handlowej Arktyczny 2, publikowanej w dniu dostawy na
stronie www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/default.aspx, pomniejszonej o stały opust
Wykonawcy udzielony Zamawiającemu, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu.
Wartość bez podatku VAT (netto) dostawy oleju napędowego zostanie wyliczona jako iloczyn ceny bez
3
3
podatku VAT (netto) za dostawę 1 m i objętości w m dostarczonego oleju napędowego w temperaturze
O
O
referencyjnej 15 C, obliczonej jako skorygowaną do temperatury 15 C objętość przyjętą w temperaturze
rzeczywistej do magazynu Stacji Paliw Zamawiającego, zgodnie z „Protokołem przyjęcia dostawy paliwa”.
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu stałego opustu w wysokości ………………. zł za
3
O
dostawę 1 m benzyny bezołowiowej 95 w temperaturze 15 C, w stosunku do hurtowej ceny netto
benzyny bezołowiowej Eurosuper 95, publikowanej w dniu dostawy na stronie
www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/default.aspx.
3
Strony uzgadniają, że cena bez podatku VAT (netto) za dostawę 1 m benzyny bezołowiowej 95 w
O
temperaturze 15 C będzie zmienna zależnie od warunków rynkowych i ustalana będzie każdorazowo w
O
dniu dostawy na podstawie ceny hurtowej w temperaturze 15 C benzyny bezołowiowej PKN Orlen S.A. o
nazwie handlowej Eurosuper 95, publikowanej w dniu dostawy na stronie
www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/default.aspx, pomniejszonej o stały opust
Wykonawcy udzielony Zamawiającemu, o którym mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu.
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8.

Wartość bez podatku VAT (netto) dostawy benzyny bezołowiowej 95 zostanie wyliczona jako iloczyn ceny
3
3
bez podatku VAT (netto) za dostawę 1 m i objętości w m dostarczonej benzyny bezołowiowej 95 w
O
O
temperaturze referencyjnej 15 C, obliczonej jako skorygowaną do temperatury 15 C objętość przyjętą w
temperaturze rzeczywistej do magazynu Stacji Paliw Zamawiającego, zgodnie z „Protokołem przyjęcia
dostawy paliwa”.
9. Zamawiający dokonywał będzie zapłaty przelewem w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo
wystawionej faktury VAT dla całej realizowanej jednorazowo dostawy. Jako dzień dokonania płatności
przyjmuje się dzień obciążenia konta Zamawiającego.
10. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy,
numer konta: ............................... .
11. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej do ich
odbioru.

1.

2.
3.

1.

2.

3.

§ 6.
Odstąpienie od umowy.
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 Wykonawca może jedynie żądać
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
Poza przypadkiem, o którym mowa w pkt. 1, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w
następujących sytuacjach:
3.1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, gdy:
3.1.1. Wykonawca nie zachowa ciągłości dostaw rażąco naruszając ustalone terminy,
3.1.2. dostarczane paliwo nie odpowiada jakością świadectwu jakościowemu, co zostanie
potwierdzone badaniem laboratoryjnym,
3.1.3. Wykonawca dostarcza bez zgody Zamawiającego paliwo inne niż określone w § 1 niniejszej
umowy;
3.2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, gdy Zamawiający nie
przystąpi do odbioru, odmawia bez przyczyny odbioru przedmiotu umowy.
§ 7.
Kary umowne.
W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu i nie zlaniu zamówionego paliwa do zbiorników
Zamawiającego do godz. 16:00, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 100,00 zł
netto za każdą godzinę opóźnienia.
W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu zamówionego paliwa poza termin określony w § 2
pkt 5.2 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości
brutto niedostarczonego paliwa, za każdy dzień opóźnienia.
W przypadku zawinionego przez Wykonawcę opóźnienia w dostawie przekraczającego 48 godzin,
Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną, o której mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu lub
też odstąpić od umowy z winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku odstąpienia od
umowy ze skutkiem natychmiastowym, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
10% wartości netto niezrealizowanej części umowy, licząc wg ceny jednostkowej obowiązującej w dniu, w
którym dostawa miała nastąpić.
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W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy z powodu okoliczności opisanych w § 10 pkt. 1 i
2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej
części umowy, licząc wg ceny jednostkowej obowiązującej w dniu odstąpienia od umowy.
W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.
Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania
uzupełniającego.
Zamawiający może dokonywać potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 8.
Siła wyższa.
Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek
siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest
powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.
Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

§ 9.
Zmiana umowy.
Strony zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszej umowy w sytuacji:
1. zmiany obowiązującej stawki podatku VAT;
2. konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych zmianami w przepisach prawa, normach i
standardach lub zmianami w wiedzy technicznej;
3. zmiany nazwy handlowej oferowanego paliwa,
4. zawieszenia notowań cen hurtowych standardowego oleju napędowego PKN Orlen S.A. o nazwie
handlowej Ekodiesel, publikowanych na stronie
www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/default.aspx;
5. zawieszenia notowań cen hurtowych benzyny bezołowiowej PKN Orlen S.A. o nazwie handlowej
Eurosuper 95, publikowanych na stronie
www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/default.aspx
6. jeśli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których przy dołożeniu należytej
staranności nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy lub zmiany te są korzystne dla
Zamawiającego bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia;
7. w innych przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie.

1.
2.

3.

§ 10.
Postanowienia końcowe.
Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi. Brak koncesji spowoduje
natychmiastowe odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy.
Wykonawca musi znajdować się w wykazie zaufanych dostawców na stronie internetowej Ministerstwa
Finansów: http://kaucja-gwarancyjna.mofnet.gov.pl. Kwota gwarancji musi być nie mniejsza niż
3.000.000,00 zł (słownie złotych: trzy miliony + 00/100) – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług, Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.. Brak Wykonawcy na tej liście lub mniejsza
kwota gwarancji, spowoduje natychmiastowe odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy. Wykonawca
musi znajdować się na tej liście przez cały czas trwania umowy. W przypadku zmiany zapisów przywołanej
ustawy, wysokość kwoty gwarancyjnej będzie zgodna z aktualnie obowiązującą ustawą. Weryfikacji
dokona Zamawiający.
Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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4.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego,
jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu
realizacji Umowy na osoby trzecie.
6. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej
zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia. Każda ze Stron
zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku
braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane
za skuteczne.
7. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.
8. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:
6.1. Oferta Wykonawcy;
6.2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami.
9. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania
umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli
rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni
od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd
właściwy dla Zamawiającego.
10. Umowa została zawarta na czas określony od dnia ................ do dnia ....................
11. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej
ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:
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