
     Załącznik nr 5 do SIWZ

                                                Umowa nr …..... / …... / …….. / 2018 - Wzór

zawarta w dniu …………………………w Dębnicy Kaszubskiej 

w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości nie przekraczającej kwot

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

2004r. Prawo zamówień publicznych, pomiędzy:

Zakładem Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o. o. 

z siedzibą w Dębnicy Kaszubskiej przy ul. Przemysłowej 1

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000332067,

NIP 839 308 76 10 

reprezentowaną przez :

mgr Annę Kurzawa-Gerczak - Prezesa Zarządu

zwaną dalej Zamawiającym 

a

…………………………………………………………………………………….

z siedzibą przy ………………, …………………………………………………

wpisaną do CEIDG pod nazwą…………………………………………………

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ………………………….

NIP ……………………………., Regon…………………………………………

reprezentowana przez :

1. ………………………………………….

2. ………………………………………….

zwanym dalej Dostawcą 

§ 1

1. Przedmiot  zamówienia  obejmuje  sukcesywne  zaopatrywanie  w  olej  napędowy  dla

pojazdów Zakładu do zbiornika umiejscowionego na terenie Zakładu w ilości łącznej do

60  000  litrów  o  parametrach  zgodnych  z  przepisami  prawa  i  normami,  zgodnie  ze

złożoną  ofertą.  Przedmiot  umowy  dostarczany  będzie  partiami  do  5000  litrów  na

każdorazowe wezwanie.  Zamawiający określa  szacunkową  ilość  zapotrzebowania  na

olej  napędowy,  która  może  się  różnić  od  rzeczywistej.  Wykonawcy  nie  będzie

przysługiwało  żadne  roszczenie  z  tytułu  niezamówienia  pełnej  ilości.  Wykonawca

zobowiązany jest realizować zamówienie zgodnie z zasadami Ustawy z dnia 9 marca

2017 roku O systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

2. Ilość oleju napędowego zamawiana będzie każdorazowo pocztą elektroniczną na adres:
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e-mail Dostawcy…………………………

3. Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostawy oleju napędowego celem

zapewnienia prawidłowego działania Zamawiającego oraz do przestrzegania terminów i

wielkości dostaw według bieżących potrzeb.

4. Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia jakości dostarczonego produktu nie gorszej

niż obowiązująca według rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  z  dnia  9  października

2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. Z 2015, poz. 1680)

oraz normy  PN-EN 590+A1:2017-06P i zgodnie z ofertą. Każdorazowo przy dostawie

partii oleju Dostawca przekaże świadectwo jakości na dostarczony olej napędowy. Na

świadectwie  jakości  paliwa  powinno  być  oświadczenie  Wykonawcy,  że  świadectwo

dotyczy partii paliwa z dnia dostawy. 

5. Dostawca będzie uzupełniał posiadany przez Zamawiającego zbiornik zamówionym i

dostarczonym paliwem w oparciu o własny transport, na własne ryzyko i koszt.

Zamówienia będą składane w formie pisemnej, mailem na wskazany przez Wykonawcę

adres. Zasilanie zbiornika w olej napędowy powinno odbywać się za pomocą środków

transportu  przeznaczonych  do  przewozu  materiałów  niebezpiecznych  klasy  III,

posiadających  zalegalizowany  system  pomiaru  paliwa  zamontowany  na  cysternie,

informujący o ilości wypompowanego paliwa. 

6. Dostawy   realizowane  będą  od  poniedziałku  do  piątku,  w  terminie  2  dni  od  daty

zgłoszenia zapotrzebowania.

7. Podstawą odbioru zamówionej partii oleju napędowego przez Zamawiającego będą

wskazania  legalizowanego  licznika  autocysterny  w  temperaturze  rzeczywistej. Fakt

dostarczenia paliwa musi być udokumentowany poprzez podpisanie przez uprawnioną

osobę ze strony Zamawiającego oraz kierowcę dostarczającego paliwo. 

8. W razie stwierdzenia wad jakościowych produktów Zamawiający zgłosi niezwłocznie

pisemną reklamację do Dostawcy. Dostawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w

terminie  5 dni od daty jej otrzymania i zawiadomić pisemnie Zamawiającego o jej

uznaniu lub odrzuceniu. Nie udzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 5

dni, licząc od daty jej zgłoszenia, uważane będzie przez Zamawiającego za uznanie

reklamacji przez Dostawcę. Za termin zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień

wprowadzenia informacji pisemnej o reklamacji do środka komunikacji elektronicznej –

urządzenia faksującego w taki sposób, aby adresat mógł zapoznać się z jego treścią.

9. W przypadku dostarczenia oleju o parametrach niezgodnych z zaoferowanymi w ofercie,

Wykonawca wymieni olej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, a w przypadku

wystąpienia  uszkodzeń  urządzeń  Zamawiającego  związanych  z  użyciem  wadliwego

oleju pokryje wszelkie koszty ich napraw.

§ 2
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 1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie

umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie zamówienia, w tym osób od-

powiedzialnych za obsługę niezbędnego sprzętu i urządzeń, w trakcie realizacji zamó-

wienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób okre-

ślony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.

 2. W przypadku wykonywania prac przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

Wykonawca w terminie 5 dni od podpisania umowy,  złoży pisemne oświadczenie o spełnieniu

wymogu, o którym mowa w ust. 1 lub niepodleganiu temu obowiązkowi. W przypadku zwłoki w

dostarczeniu oświadczenia przekraczającej 10 dni Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie spełnia

warunku, o którym mowa w ust. 1 i naliczy kary umowne.

 3. Zamawiający zastrzega prawo kontroli spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę

lub  dalszego  Podwykonawcę  wymogu,  o  którym  mowa  w  ust.1 poprzez  możliwość

żądania  przedstawienia  dokumentów i  oświadczeń  potwierdzających  zatrudnienie  na

umowę o pracę, w szczególności:

 a) żądania  oświadczeń  i  dokumentów  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania  ww.

wymogów i dokonywania ich oceny, w tym do wglądu umów o pracę,

 b) żądania  wyjaśnień  w przypadku wątpliwości  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania

ww. wymogów,

 c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia

§ 3

1. Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotu umowy kwotę  netto

……………..................................................................................dla ilości 60m3 (słownie:

…………………………………………………………......................……..),  powiększone  o

należny  podatek  VAT  ……..%  w  kwocie  …………………………….  zł,  razem  brutto

…………..zł.

2. Cena jednostkowa netto za  1 m3 oleju napędowego, określona w formularzu ofertowym,

stanowiącym załącznik  do niniejszej  umowy,  ustalona na dzień  16.07.2018r.,  wynosi

netto ……………….zł (słownie: ……………………………………………………..…zł). 

3. Dostawca zobowiązuje się, że cena jednostkowa netto w okresie obowiązywania umowy

na dzień dostawy, będzie wyliczona na podstawie średniej arytmetycznej aktualnych w

dniu  dostawy  cen hurtowych paliw obowiązujących u dwóch podstawowych

producentów paliw na rynku krajowym, tj. PKN ORLEN S.A. i Grupy LOTOS S.A.,

publikowanych na stronach internetowych www.orlen.pl i www.lotos.pl

zwiększonej/zmniejszonej  o wartość  marży/upustu określonej w formularzu cenowym.

Wartość marży/upustu jest stała w okresie obowiązywania umowy.

4. Potwierdzeniem odbioru paliwa oraz podstawą do zapłaty wynagrodzenia za

poszczególne dostawy będzie faktura podpisana przez osobę upoważnioną dostarczona
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w dniu dostawy, wskazująca ilość dostarczonego oleju napędowego.

5. Wykonawca nie może cedować wierzytelności z tytułu umowy na rzecz osób trzecich.

§ 4

1. Dostawy realizowane będą przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do

wyczerpania kwoty, określonej w § 3 ust. 1 umowy lub ilości litrów, wskazanych w § 1

ust. 1 umowy, będących wartością umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania,

w zależności od tego, która z przesłanek wystąpi wcześniej.   

2. Zamawiający  poinformuje  pisemnie  Wykonawcę  o  wystąpieniu  przesłanek,  o których

mowa   w ust.  1 tj. o wyczerpaniu kwoty przeznaczonej  na dostawy lub limitu ilości

przewidzianej umową dostawy oleju napędowego, która to informacja oznaczać będzie

zakończenie realizacji umowy. 

§ 5

 1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadkach:

 a) nieterminowego wykonania przedmiotu umowy lub poszczególnych jego części - w

wysokości 0,3% wartości brutto niedostarczonego paliwa za każdy rozpoczęty dzień

opóźnienia, według iloczynu ilości dostarczonego paliwa w m3 i ceny jednostkowej

określonej w § 3 ust. 2 lub odpowiednio ust. 3 niniejszej umowy,

 b) dostawy przedmiotu umowy nie odpowiadającej co do jakości normom określonym

w §1 ust. 4 - karę w wysokości 10% wartości brutto dostawy objętej reklamacją,

 c) zwłoki w dostarczeniu oświadczenia o zatrudnieniu osób, o którym mowa w § 2 ust.2

umowy –  w wysokości 0,2% za każdy dzień zwłoki,

 d) niewywiązania się z obowiązku wykonania prac osobami zatrudnionymi na umowę

o pracę, o których mowa w § 2 ust.1 i 2 umowy – w wysokości 0,2%  za każdy

stwierdzony przypadek,

 e) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy - w wysokości 20%

wartości netto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

 2. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  odszkodowania  uzupełniającego,

przekraczającego  wysokość  kar  umownych,  do  wysokości  rzeczywiście  poniesionej

szkody.

 3. W  przypadku  nieterminowej  płatności  Wykonawca  przysługuje  prawo  naliczenia

ustawowych odsetek za opóźnienie.

 4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Dostawcy w szczególności w

przypadku:

 a) dwukrotnej, uzasadnionej, pisemnej reklamacji jakości dostarczonego paliwa,

 b) dwukrotnego opóźnienia w dostawie powyżej 2 dni,

4



 c) pisemnej informacji o zaprzestaniu świadczenia dostaw przez Dostawcę.

Zamawiający  może  złożyć  oświadczenie  o  odstąpieniu  od  umowy  w  terminie  30  dni  od

zaistnienia powyższych zdarzeń.

 5. W razie zaistnienia istotnej zmiany 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.

 6. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary

umowne.

§ 6

 1. Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru  Wykonawcy,  chyba  że  zachodzi  co  najmniej  jedna  z  okoliczności

wymieniona w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w

formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej  zmiany. Zmiany nie mogą

naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 3. Zamawiający dopuszcza  możliwość  zmian  wysokości  wynagrodzenia należnego

Wykonawcy, w przypadku zmiany:

 a) przepisów dot. stawki podatku od towarów i usług,

 b) przepisów dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości mi-

nimalnej stawki godzinowej, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10

października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

 c) przepisów dot.  zasad  podlegania  ubezpieczeniom społecznym lub  ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowot-

ne;

- jeżeli te zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,  

W przypadku, o których mowa w ppkt.a  Zamawiający korygując wynagrodzenie Wykonawcy

jako podstawę  do wyliczeń  przyjmie wynagrodzenie netto i  przeliczy odpowiednio  wysokość

wynagrodzenia brutto.

W przypadkach,  o których mowa w ppkt. b-c  na  Wykonawcy będzie  spoczywał  obowiązek

wykazania  (wyliczenia  oraz  udokumentowania)  wpływu  wymienionych  okoliczności  na

wysokość  wynagrodzenia.  Zamawiający zweryfikuje złożone  dokumenty i  w terminie  10 dni

roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany,  powiadomi Wykonawcę  o akceptacji żądania

zmiany wynagrodzenia lub jej braku.

§ 7
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1. Wykonawca zobowiązany  jest  realizować  zamówienie  zgodnie z  zasadami  Ustawy z

dnia 9 marca 2017 roku o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać umowę przez podmioty wskazane w ofercie

i  spełniające wymogi SIWZ w zakresie części przedmiotu zamówienia realizowanego

przez te podmioty. 

3. W sytuacji naruszenia postanowień ust.1 Zamawiający jest uprawniony do żądania od

Wykonawcy  zastąpienia  tych  podmiotów  innymi,  które  spełniają  warunki  opisane  w

SIWZ i ofercie.

4. Naruszenie zapisu postanowienia ust.1 lub ust.2 upoważnia Zamawiającego do rozwią-

zania umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca lub naliczenia kar umownych

zgodnie z postanowieniami umowy. 

5. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie

zwartych umów z podmiotami o podwykonawstwo wraz z listą osób reprezentujących

podwykonawców i ich numerami telefonów i opcjonalnie adresami email w terminie 7 dni

od dnia ich zawarcia. 

6. Umowy zawierane z podwykonawcami muszą  określać zobowiązania podmiotów oraz

wysokość należnego im wynagrodzenia oraz zasady płatności w sposób spójny i zgodny

z warunkami określonymi w niniejszej umowie. Wykonawca w terminie nie późniejszym

niż 2 dni od zawarcia umowy z podwykonawcą składa Zamawiającemu pisemne oświad-

czenia, w których on i podwykonawca zobowiązują się wobec Zamawiającego, że naj-

później w terminie 2 dni od dnia powstania zaległości w wypłacie wynagrodzenia przy-

sługującego danemu podwykonawcy, poinformują pisemnie o tym fakcie Zamawiające-

go. 

7. W przypadku ujawnienia takiej zaległości, Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodze-

nia należnego Wykonawcy w kwocie równej powyższej zaległości i niezwłocznie pisem-

nie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę. 

8. W przypadku, gdy zaległość nie zostanie uregulowana w terminie 7 dni od dnia otrzyma-

nia przez Zamawiającego pisemnej informacji o zaległości, a wyjaśnienia Wykonawcy w

dostateczny sposób nie uzasadnią powstania tej zaległości, Zamawiający będzie upraw-

niony do niezwłocznego uregulowania powstałej zaległości i potrącenia powyższej kwoty

z należnego Wykonawcy wynagrodzenia a także do rozwiązania umowy z winy Wyko-

nawcy. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień doty-

czących umów z podmiotami o podwykonawstwo, w tym związanych z prawidłowością

ich realizacji oraz płatnościami, w tym także płatnościami niewymagalnymi nie później

niż 3 dni od złożenia żądania przez Zamawiającego. 
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10. Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy podmiotom w ramach podwykonaw-

stwa nie wyłącza obowiązku spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów okre-

ślonych postanowieniami Umowy. 

§ 8

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy

Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa.

2. Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz

z złącznikami oraz oferta Dostawcy.

§ 9

Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej  aneksu pod rygorem nieważności.

Przedmiotem rokowań i negocjacji dotyczących przyszłych zmian umowy nie mogą być

postanowienia, których dokonania stanowiłoby zmianę treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru Dostawcy.

§ 10

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych z niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy

miejscowo dla Zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

D O S T A W C A                                                    Z A M A W I A J Ą C Y
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