Nr sprawy nadany przez Zamawiającego: PUK67/11/2018
Załącznik nr 5
UMOWA /projekt/
na „Dostawę hurtową oleju napędowego do zbiornika zlokalizowanego w
Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce”
Zawarta w dniu … ……………2018r. w Hajnówce pomiędzy:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka
NIP: 543-10-02-087 , REGON: 050332909 ,
zwanymi dalej Zamawiającym, w imieniu których działa:
1. Jarosław Kot – Prezes Zarządu ,
a
……………………………………………
……………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
§1
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na „Dostawa hurtowa oleju napędowego do zbiornika
zlokalizowanego w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce”
ogłoszonego zgodnie z zapisem art. 40. ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.2164 ze zm.), wyboru najkorzystniejszej oferty oraz
udzielonego na tej podstawie zamówienia, została zawarta umowa następującej treści.
§2
1. Zamawiający zleca Wykonawcy sukcesywne dostawy paliwa płynnego tj. oleju napędowego
do zbiornika w siedzibie Zamawiającego przy ul. Łowczej 4 w Hajnówce.
2. Zakres dostawy według oferty oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega, iż w trakcie realizacji umowy ilość dostarczonego paliwa może ulec
zmianie i nie będzie to stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek
roszczeń.
§3
1. Jakość dostarczonego oleju napędowego musi być zgodna z PN-EN 590 oraz
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r., poz. 1680).
2. Jednorazowa dostawa paliwa wynosić będzie od 4000 do 6000 litrów. Częstotliwość dostaw
2-3 razy w miesiącu w zależności od zapotrzebowania.
3. Zamawiany olej napędowy będzie wykorzystywany przez Zamawiającego wyłącznie do celów
własnych.
4. Paliwo zamawiane będzie telefonicznie. Zamówienie potwierdzone zostanie faksem lub
mailem z określeniem ilości i terminu dostawy.
5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu paliwo w terminie do 48 godzin od
chwili (data i godzina) telefonicznego złożenia zamówienia.
6. Wykonawca dostarczy zamawiany olej napędowy własnym transportem na swój koszt i
ryzyko.
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7. Olej napędowy przyjmowany będzie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach
600-1400.
8. Zamawiający w ym aga realizacji dostaw przez W ykonawcę auto c ysterna, która
powinna być wyposażona w układ dystrybucyjny z pompą załadowczą oraz legalizowanym
przepływomierzem wg. wymagań obowiązującego prawa, w szczególności Rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wymagań, którym powinny
odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych
niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej
kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2008r. Nr 4, poz. 23, z późn.
zm.). Pojazd, którym realizowane będą dostawy paliw, winien być wyposażony w
legalizowane urządzenia pomiarowe mierzące ilość zrzutu paliwa do zbiornika paliwa w
Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce.
9. Przy każdej dostawie oleju napędowego do zbiornika paliwa Wykonawca zobowiązuje się
dostarczyć Zamawiającemu dokument dotyczący jakości danej partii paliwa potwierdzające
spełnienie wymogów, w szczególności świadectwa jakości w oryginale lub potwierdzonej
kopii.
10. Dostawca realizujący dostawy zobowiązany jest dostarczyć paliwo w ilości zgodnie z
otrzymanym zamówieniem i zgodnie z procedurami.
11. Rozliczenie ilości dostarczonego paliwa powinno się odbyć na podstawie
zainstalowanego na cysternie Dostawcy licznika wyposażonego w drukarkę drukującą
dokument, który określi rzeczywistą ilość dostarczonego paliwa,
12. Wykonawca zapewni organizację i realizację bezpiecznych dostaw paliwa, poprzez
przepompowanie dostarczonego paliwa do zbiornika paliwa na terenie siedziby
Zamawiającego przy ul. Łowczej 4 w Hajnówce.
13. Wydanie paliwa nastąpi każdorazowo do zbiornika paliwa Zamawiającego w obecności
uprawnionego pracownika .
14. Wykonawca dostarczy przy każdej dostawie dowód Wz, który Zamawiający potwierdzi oraz
wydruk z drukarki,
15. Na fakturze umieszczona będzie z wydruku rzeczywista ilość dostarczonego paliwa.
§4
1. Cenę netto 1 litra paliwa ustala się w następujący sposób: cena 1 m3 oleju napędowego
ustalona przez PKN Orlen na dzień dostawy do zbiornika znajdującego się w siedzibie
Zamawiającego przy ul. Łowczej 4 w Hajnówce po przeliczeniu na cenę netto 1 litra,
pomniejszona (powiększona) o ustalony upust (marżę) Wykonawcy.
2. Do ceny wyliczonej zgodnie z pkt 1 zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązującej
stawki.
3. Upust/marża, który obowiązywać będzie przez cały okres umowy, wynosi ……zł od
ceny jednego litra paliwa płynnego (netto) oraz …… zł od ceny jednego litra paliwa
płynnego arktycznego (netto).
4. Środki zabezpieczające płatności zgodne z projektem planu finansowego na 2019 r. według
klasyfikacji budżetowej.
5. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Zamawiający dokona płatności wyłącznie za zakupione paliwo.

§5
1. Rozliczenie będzie następowało każdorazowo po dostawie zamówionej partii na podstawie
faktury VAT w oparciu o ceny paliw w rafinerii PKN Orlen na dzień dostawy do zbiornika
znajdującego się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Łowczej 4 w Hajnówce pomniejszona
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(powiększona) o ustalony upust (marżę) Wykonawcy w wysokości określonej przez
Wykonawcę w ofercie.
2. Płatność odbywać się będzie w formie bezgotówkowej na konto bankowe Wykonawcy
podane na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury
VAT.
§6
1. Termin wykonania przedmiotu umowy od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.
2. Utrata przez Wykonawcę koncesji na obrót paliwami skutkuje rozwiązaniem umowy w
trybie natychmiastowym.
§7
1. Zamawiający może nałożyć karę umowną:
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto,
2) za niezgodność dostawy w zakresie ilości (+/- 3%) w porównaniu z zamówieniem w
wysokości wartości brakującego paliwa,
3) za opóźnienie dostawy w wysokości 500,00 zł brutto za każdą godzinę zwłoki,
4) za nienależyte wykonanie umowy w zakresie opisanym w § 8 w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto.
2. Jeżeli wysokości zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą
dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
§8
1. W przypadku gdy jakość paliw płynnych dostarczonych do Zamawiającego będzie budziła
zastrzeżenia, Zamawiający może dokonać badania jego próbek w laboratorium mającym
uprawnienia do wykonywania takich badań i w przypadku potwierdzenia badań wynikiem, iż
paliwo jest niezgodne z Polską Normą, obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami
dokonanego badania oraz żądać wymiany produktu i pokrycia związanych z tym kosztów.
W sytuacji gdy Wykonawca nie wymieni paliwa nieodpowiedniej jakości bądź takie paliwo
ponownie dostarczy Zamawiający ma prawo od niniejszej umowy odstąpić z przyczyn
zawinionych przez Wykonawcę a także obciążyć go obowiązkiem zapłaty odszkodowania za
nienależyte wykonanie umowy.
Niezbędnym warunkiem uprawniającym Zamawiającego do skorzystania z prawa badania
próbek paliwa jest fakt pobrania próbki paliwa przez Wykonawcę do 2 pojemników na próbki
do badania w obecności Zamawiającego bezpośrednio z jego cysterny z jednoczesnym
opatrzeniem próbki plombą, tj. przed zlaniem z cysterny Wykonawcy paliwa do zbiornika
Zamawiającego i podpisania przez niego dokumentu dostawy (WZ). Jedna próbka
przeznaczona jest dla Wykonawcy, a druga dla Zamawiającego. Pojemniki na próbki paliwa
standardowo przy każdej dostawie ma posiadać Wykonawca.
2. W przypadku nie dotrzymania terminu dostaw, o których mowa w § 3 ust. 3 bądź
rzeczywistych dostaw przedmiotu zamówienia niezgodnych ze złożonym zamówieniem w
zakresie ilości (15 lub więcej procent) Zamawiający może odstąpić od umowy.
§9
1. Osobą koordynującą realizację zamówienia ze strony Zamawiającego jest:
Pan Kuptel Marcin, tel. 519 329 325
2. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest:
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Pan ……………………………….………, tel. ………………………
3. Zmiany osób, o których mowa w ust.1 i 2 wymagają pisemnego oświadczenia odpowiednio
Zamawiającego lub Wykonawcy pod rygorem nieważności.
§ 10
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy,
warunki takiej zmiany zostały opisane w pkt. 20 SIWZ.
2. Każda zmiana może nastąpić jedynie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie
pisemnego aneksu do umowy.
3. W razie wystąpienia powyższych przesłanek, Wykonawca jest zobowiązany do ich
udokumentowania w sposób nie budzący zastrzeżeń (protokół konieczności,
oświadczenie, dokumentacja fotograficzna, notatka itp.)

1.
2.
3.
4.

§ 11
Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu sądu właściwego
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadomienia o każdej
zmianie ich siedziby lub adresu do doręczeń korespondencji.
Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby
trzecie, bez pisemnej zgody obu stron.
W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 12
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.
§ 13
Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
§ 14
Integralną część niniejszej umowy stanowią:
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
- dokumenty ofertowe Wykonawcy złożone do postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
Wykonawca:

Zamawiający:
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