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UMOWA
Nr ZZP.I/PZP/PN/D/2017.ELC
w sprawie zamówienia publicznego pn.
„Dostawa oleju napędowego na potrzeby własne ZWiUK EKOWOD Spółka z o.o.
w Namysłowie”
Zawarta dnia .................... roku w ........................................., zwana dalej „Umową”
pomiędzy:
Zakładem Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółką z o.o., ul. Mariańska 2, 46-100
Namysłów, NIP 7521328416, REGON 531622986, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000033145 (aktualny odpis KRS przedłożono do Umowy),
reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
z siedzibą ……………………………………………………………………………………………….………………………………………………,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………, … Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………………………………….
(aktualny odpis KRS przedłożono do Umowy)/lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej

(aktualne

zaświadczenie

o

wpisie

do

CEIDG

przedłożono

do

Umowy),

NIP

…………………………………, Regon ………………………………………………,
reprezentowanym przez:
……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
zwanym dalej „Wykonawcą”.
Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164
z

późn.

zm.),

zwanej

dalej

„Ustawą

Pzp”,

na

podstawie

oferty

Wykonawcy

z

dnia

………………………………
Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:
1) Załącznik nr 1 –

Opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej „OPZ”, stanowiący część III
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”,

2) Załącznik nr 2 –

Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami;

3) Załącznik nr 3 –

Instrukcja dla Wykonawców, zwana dalej „IDW”, stanowiąca część I
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”;

W przypadku rozbieżności postanowień poszczególnych dokumentów, wymienionych powyżej,
pierwszeństwo mają postanowienia dokumentu wymienionego we wcześniejszej kolejności.
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§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest „Dostawa oleju napędowego na potrzeby własne ZWiUK
EKOWOD Spółka z o.o. w Namysłowie”, w zakresie i w sposób opisany w Załączniku nr 1 i 3
do Umowy.
§2
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1

Wykonawcy przysługuje maksymalna

wartość wynagrodzenia brutto (tj. z podatkiem VAT) ……………….. zł (słownie złotych:
…………………………………………………………………………………………………………………………/100).
2. Wynagrodzenie

za

dostawę

oleju

napędowego

zostało

obliczone

na

podstawie

jednostkowej netto, ustalonej wg ceny hurtowej jednego litra paliwa temp. 15

°

ceny

C, zgodnie

z cennikiem sprzedaży paliw płynnych PKN Orlen S.A. z dnia 14.07.2017 r. zamieszczonym
na

stronie

www.orlen.pl

oraz

stałej/ego

marży/upustu

wyrażonej/ego

w

zł/litr

przedstawionej/ego w ofercie pomnożonymi przez przewidzianą przez Zamawiającego łączną
liczbę litrów dostaw, przewidzianą w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia:
około 200.000,00 litrów po ………….. zł netto za 1 litr oleju napędowego.
3. Wynagrodzenia za dostarczony olej napędowy będą określone na podstawie ceny jednostkowej
netto, ustalonej wg ceny hurtowej jednego litra paliwa, zgodnie z cennikiem sprzedaży paliw
płynnych PKN Orlen zamieszczonym na stronie www.orlen.pl obowiązującym w dniu dostawy
oraz stałej/ego marży/upustu wyrażonej/ego w zł/litr obowiązującej/ego przez cały okres
trwania umowy i ilości dostarczonego paliwa w temperaturze 15° C.
4. Stała/y marża/upust od ceny jednostkowej netto jednego litra oleju napędowego wynosi .…… zł.
5.

Kwota wymieniona w ust. 1

zawierają wszystkie koszty

związane z realizacją zadania

niezbędne do jego wykonania, m.in.:
-

wartość dostawy określonej w przedmiocie zamówienia,

-

dowóz paliwa do zbiornika magazynowego,

-

podatek od towarów i usług,

-

wszelkie opłaty i odszkodowania za szkody, koszty oraz straty wynikłe w związku
z prowadzoną dostawą.
§3

[ Wykonawca dostawę objętą zamówieniem wykona bez udziału podwykonawców.
lub
1. Wykonawca dostawę objętą zamówieniem powierza podwykonawcy w następującym zakresie
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Wykonawca

jest

odpowiedzialny

za

działania

lub

zaniechania

podwykonawcy,

jego

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
3. Wykonawca może:
1) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie
takiej części do powierzenia podwykonawcom,
2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,
3) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w ofercie,
4) zrezygnować z podwykonawstwa.
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4. Powierzenie wykonania przedmiotu umowy podwykonawcy wymaga uprzedniej akceptacji przez
Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo i uprzedniej zgody Zamawiającego na
zawarcie umowy. Akceptacji i zgody Zamawiającego wymaga każda zmiana takiej umowy.
5. Po akceptacji przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oryginał zawartej umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, tożsamy z uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem umowy
lub projektem zmiany tej umowy.
6. Umowa o podwykonawstwo lub jakakolwiek jej zmiana nie może zawierać zapisów, które
są sprzeczne z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
7. Umowa z podwykonawcą powinna zawierać w szczególności:
1) zakres zamówienia do wykonania,
2) termin realizacji,
3) wynagrodzenie.
8. W przypadku wykonywania dostawy przy pomocy podwykonawców, Wykonawca ponosi wobec
Zamawiającego pełną odpowiedzialność za tę dostawę.] *
* (udział podwykonawców w zakresie odpowiedzialności za realizację dostawy

zostanie wpisany

zgodnie z deklaracją przedstawioną w ofercie).
§4
1. Termin realizacji zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
2. Umowę uznaje się za wykonaną w przypadku:
a) wyczerpania wartości umowy, określonej w § 2 ust. 1, przed upływem terminu
obowiązywania umowy;
b) upływu terminu obowiązywania umowy, przy niewykorzystaniu całkowitej wartości umowy
określonej w § 2 ust. 1.
§5
1. Obowiązki Koordynatora ze strony Zamawiającego pełnić będzie: ……………………………………………...
2. Obowiązki Koordynatora ze strony Wykonawcy pełnić będzie: …............................................
§6
1. Wykonawca

zobowiązuje

się

sukcesywnie

dostarczać

olej

napędowy

odpowiadający

wymaganiom jakościowym według Polskiej Normy PN-EN 590:2013-12, w ilości około 200 000
litrów w czasie trwania umowy.
2. Olej napędowy musi spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1680).
3. Parametry techniczne i chemiczne dostarczanego oleju napędowego nie mogą być gorsze niż
określone w załącznikach do przywołanego wyżej rozporządzenia.
4. Do każdej dostawy oleju napędowego, Wykonawca dostarczy dokument dotyczący jakości
danej partii paliwa, w szczególności świadectwo jakości w oryginale lub potwierdzonej kopii oraz
list przewozowy wydany przez magazyn Wykonawcy zawierający datę i godzinę załadunku,
nr rejestracyjny cysterny dostarczającej paliwo, nazwisko kierowcy dokonującego załadunku
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cysterny, numer referencyjny zgłoszenia przewozu SENT, „klucz” tj. elektroniczny kod
zabezpieczający dostęp do zgłoszenia służący Zamawiającemu do dokonania uzupełnienia
zgłoszenia lub aktualizacji danych zawartych w zgłoszeniu.
5. Każda dostawa winna być potwierdzona dokumentem WZ Wykonawcy, który powinien
zawierać następujące informacje: temperatura przy załadunku paliwa, ilość litrów w temp.
załadunku i gęstość paliwa w temp. załadunku oraz ilość litrów w temp. 15 ° C i gęstość paliwa
w temp. 15° C.
6. Zamawiający przyjmując olej napędowy do zbiornika magazynowego jest zobowiązany przyjąć
przy

każdej

dostawie

tzw.

próbkę

rozjemczą

w

1

litrowym

plastikowym

pojemniku

zaplombowanym znakami Wykonawcy i przechować ją co najmniej do następnej dostawy. Olej
napędowy przechowywany w próbce rozjemczej jest jedynym wzorcem oleju napędowego
dostarczonego Zamawiającemu do zbiornika magazynowego i rozstrzygającym o jego jakości.
7. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że olej napędowy nie spełnia właściwych
warunków jakościowych, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę faksem lub e-mailem
przesłanym na numer ………………………… lub e-mail …………………………………………
8. Wykonawca w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji, o której mowa powyżej, wyśle
do

Zamawiającego

swojego

przedstawiciela.

z przedstawicielem Zamawiającego poddadzą

Przedstawiciel

Wykonawcy

wraz

badaniu próbkę rozjemczą w autoryzowanym

laboratorium. Wyniki badania są dla stron wiążące i nie podlegają reklamacji.
9. W razie stwierdzenia przez laboratorium, o którym mowa powyżej, iż olej napędowy nie spełnia
normy jakościowej, Wykonawca odbierze wadliwy olej napędowy i pokryje koszt badania
laboratoryjnego, a także zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione przez Zamawiającego
koszty związane z nabyciem, zwrotem oraz wszelkimi następstwami użycia wadliwego oleju
napędowego.
10. W razie stwierdzenia przez laboratorium, o którym mowa powyżej, iż olej napędowy jest zgodny
z normą, koszt poniesiony przez Wykonawcę i koszt badania laboratoryjnego pokryje
Zamawiający.
11. Złożenie reklamacji przez Zamawiającego nie zwalnia go z obowiązku terminowej zapłaty
za olej napędowy podlegający reklamacji. Uznana reklamacja rozliczona zostanie fakturą
korygującą wystawioną przez Wykonawcę.
12. Załadunek

zbiornika

magazynowego

nastąpi

każdorazowo

w

obecności

uprawnionego

pracownika Zamawiającego.
13. Odbiór dostarczonego przez Wykonawcę, do zbiornika magazynowego oleju napędowego
zostanie każdorazowo potwierdzony dokumentem WZ podpisanym przez osoby uprawnione
przez Zamawiającego. Po podpisaniu dokumentu WZ olej napędowy jest własnością
Zamawiającego.
14. Wykonawca będzie realizował dostawy oleju napędowego auto cysterną wyposażoną w pompę
lub

dystrybutor,

które

będą

spełniały

wszelkie

wymagania

obowiązującego

prawa,

w szczególności Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (tekst jednolity Dz. U. z 2016
r. poz. 884 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do ustawy w zakresie auto cystern (pojazdów
do transportu paliw ciekłych). Pojazd, którym będą realizowane dostawy paliw, musi być
wyposażony w legalizowane urządzenia pomiarowe, mierzące ilość zrzutu oleju napędowego
do zbiornika magazynowego.
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15. Zamawiający zapewni organizację w celu realizacji przez Wykonawcę bezpiecznych dostaw
oleju napędowego wraz z przepompowaniem do zbiornika magazynowego zlokalizowanego
w siedzibie Zamawiającego.
16. Dostawy oleju napędowego mogą odbywać się tylko i wyłącznie w godz. 7:00 – 15:00 w dni
robocze.
17. Każdorazowo Wykonawca z wyprzedzeniem min. 1 godz. poinformuje Zamawiającego
o planowanej dostawie.
18. Przez cały okres obowiązywania umowy minimalna ilość oleju napędowego w zbiorniku
magazynowym w dni robocze od godz. 730 do 1500 musi wynosić min. 1000 litrów.
19. Na każdy przedostatni dzień roboczy miesiąca kalendarzowego Wykonawca dostarczy olej
napędowy w ilości zapewniającej pełny zbiornik magazynowy.
20. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałych dostaw, celem ciągłego zaspokojenia
potrzeb Zamawiającego na olej napędowy stanowiący przedmiot zamówienia lecz bez
odrębnego zamówienia Zamawiającego.
21. Wykonawca decyduje o terminie i ilości dostarczonego oleju napędowego do zbiornika
magazynowego przez okres obowiązywania zawartej umowy bez ingerencji Zamawiającego.
22. Zamawiający udostępni Wykonawcy dostęp do programu komputerowego dzięki któremu
Wykonawca będzie widział on-line ilość oleju napędowego w zbiorniku magazynowym.
§7
W przypadku niemożności zapewnienia dostaw paliwa przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega
sobie prawo zakupu paliw u innego Wykonawcy, a kosztami wynikłymi z różnicy ceny obciąży
Wykonawcę z wyjątkiem potwierdzonych zdarzeń losowych.
§8
1. Wykonawca zobowiązuje się wystawić fakturę w terminie do 7 dni od daty dostawy paliwa
i niezwłocznie dostarczyć ją do siedziby Zamawiającego.
2. Faktura płatna będzie w terminie do [7 dni / 10 dni / 14 dni /……………… dni] od daty otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
3. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy.
4. W przypadku zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcami, Zamawiający będzie
dokonywał

płatności

podwykonawcy

z

bezpośrednio

Wykonawcą.

dla

podwykonawcy,

Podstawą

do

zapłaty

na

podstawie

zawartej

będzie

faktura

wystawiona

umowy
przez

podwykonawcę, zaakceptowana przez Wykonawcę i Koordynatora ze strony Zamawiającego.
Faktura będzie płatna w terminie do [7 dni / 10 dni / 14 dni /……………… dni] od daty otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury za przedmiot umowy określony w § 1
w części realizowanej przez podwykonawcę
5. Fakturę należy wystawiać na Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka
z o.o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów, Nr NIP 752-13-28-416
6. Za datę zapłaty strony uważają dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego.
7. Strony postanawiają, że Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności
wynikającej z niniejszej umowy.
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§9
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania w czasie trwania umowy mniejszej ilości oleju
napędowego od określonej w § 2.
2. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu niezrealizowania maksymalnej wartości umowy
lub pobrania paliwa w ilości mniejszej niż określona w § 2.
§ 10
1.

Oprócz

wypadków

wymienionych

w

przepisach

Kodeksu

Cywilnego,

Zamawiającemu

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia
przez Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach,
2) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
albo nie kontynuuje jej - pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty, w której
bezskutecznie upłynął wyznaczony przez Zamawiającego termin do rozpoczęcia realizacji
umowy lub jej kontynuacji przez Wykonawcę;
3) w przypadku trzykrotnego nie spełnienia normy jakościowej dostarczanego paliwa (jakość
potwierdzona przez akredytowane laboratorium);
4) w przypadku zaprzestania świadczenia dostaw;
5) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego przedłużenie
terminu ważności złożonej kaucji gwarancyjnej.
6) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego posiadanie
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością na min.
sumę ubezpieczenia 1 mln PLN po upływie terminu ważności ubezpieczenia.
2.

Jeżeli Wykonawca wykonuje realizację przedmiotu umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny
z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu – zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego – Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

3.

Odstąpienie od umowy określone w ust. 1 pkt. 2 – 6 i ust. 2 nastąpi z winy Wykonawcy.

4.

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 11

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za brak utrzymania minimum 1000 litrów paliwa w zbiorniku magazynowym w dni robocze
- w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia, określonego w § 2 ust. 1, za każdy dzień
kalendarzowy braku wymaganej min. ilości paliwa,
2)

za niepełny zbiornik magazynowy na przedostatni dzień roboczy miesiąca kalendarzowego
– w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia, określonego w § 2 ust. 1, za każdy dzień
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kalendarzowy braku pełnego zbiornika liczony od dnia następnego po przedostatnim dniu
roboczym,
3) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości
5 % wartości wynagrodzenia, określonego w § 2 ust. 1,
4) w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę
obowiązków wynikających z umowy -

w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia,

określonego w § 2 ust. 1,
5) za

wykonanie

przedmiotu

umowy

przez

podwykonawcę

bez

pisemnej

zgody

Zamawiającego na zawarcie umowy Wykonawcy z podwykonawcą, w wysokości 2.000 zł
za każde stwierdzenie wykonywania przedmiotu przez takiego podwykonawcę,
6) za

nieprzedłożenie

do

zaakceptowania

przez

Zamawiającego

projektu

umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem jest dostawa, lub projektu jej zmiany, w wysokości
2.000 zł za każde zdarzenie,
7) za nieprzedłożenie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 2.000 zł za każde
zdarzenie.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez
Wykonawcę z winy Zamawiającego – w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia określonego
w § 2 ust. 1.
3. Stronom

przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z należności stwierdzonych
fakturą Wykonawcy.
§ 12
Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością na min. sumę ubezpieczenia
1 mln PLN.
§ 13
1.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów
do umowy, pod rygorem nieważności.

2.

Dopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach o których mowa w § 3 ust. 3
niniejszej umowy.

3.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 niniejszego paragrafu jest nieważna.

4.

Prawa

i

obowiązki

wynikające

z

umowy,

w

szczególności

wierzytelności

o

zapłatę

wynagrodzenia mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich, wyłącznie za uprzednią zgodą
Stron wyrażoną w formie pisemnej.
5.

Wprowadzone zmiany postanowień zawartej umowy na realizację niniejszego zamówienia
publicznego, wymagają podpisania przez strony aneksu do umowy.

„Dostawa oleju napędowego na potrzeby własne ZWiUK EKOWOD Sp. z o.o. w Namysłowie”

8

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część II– Wzór umowy

§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz właściwe przepisy szczególne.
§ 15
Spory

mogące

wyniknąć

ze

stosunku

objętego

niniejszą

umową

Strony

poddadzą

pod

rozstrzygnięcie Sądu rzeczowo i miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 16
Wszelkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
§ 17
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz. otrzymuje
Zamawiający i 1 egz. Wykonawca.

Wykonawca:

Zamawiający:
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