Załącznik nr 6 do SIWZ

/Projekt umowy/
UMOWA

DOSTAWY

w dniu …………………………. r. pomiędzy:
Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Spokojna 10, 62-561 Ślesin,
reprezentowanym przez:
1.

Prezes Zarządu - Krzysztof Kocaj

zwany w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a
……………………………………………………..
…………………………………………………….
…………………………………………………….
reprezentowanym przez:
1. ……………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, została zawarta umowa o treści
następującej:
zakup i dostawa oleju napędowego
§ 1.
1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
nieograniczonym Zamawiający zobowiązuje się do zakupu i sukcesywnego odbioru wg
potrzeb około 110 000 litrów oleju napędowego, w cyklach po około 9000 litrów oleju
napędowego miesięcznie do zbiornika o pojemności 4000-6000 l. Olej napędowy powinien
spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008 r. w
sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1058 ze zm.) oraz
wymogi określone w normie PN-EN 590:2013-12.
2. Zamawiający zastrzega, iż w trakcie realizacji umowy ilość dostarczonego paliwa może ulec
zmniejszeniu lub zwiększeniu i nie będzie to stanowić podstawy do wnoszenia przez
Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.
§ 2.
1. Zamawiający będzie miał prawo do kontroli jakości kupowanego oleju napędowego w razie
podejrzenia, że olej nie spełnia wszystkich standardów jakościowych.
2. Do każdej dostawy paliwa, stanowiącego przedmiot zamówienia, Wykonawca na żądanie
Zamawiającego dostarczy dokument dotyczący jakości danej partii paliwa, w szczególności
świadectwa jakości w oryginale lub potwierdzonej kopii.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności przedmiotu z parametrami, o których mowa w § 1 pkt.
1 Wykonawca zobowiązany jest w terminie 2 dni od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego
o stwierdzonych niezgodnościach do dostarczenia przedmiotu umowy odpowiadającego
wymaganym parametrom.
4. W przypadku dwukrotnego stwierdzenia niezgodności, o których mowa w ust. 3 Zamawiający
ma prawo do odstąpienia od umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. Odstąpienie
wymaga zachowania formy pisemnej.
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§ 3.
1. Wydanie oleju napędowego, stanowiącego przedmiot zamówienia, nastąpi do zbiornika
o pojemności 4000-6000 l, który Wykonawca zainstaluje i uruchomi na placu wskazanym
przez Zamawiającego. Plac zostanie wyłożony płytami drogowymi betonowymi. Zbiornik wraz z
dystrybutorem musi posiadać atest/homologację. Wstawiony zbiornik z dystrybutorem
pozostaną własnością Wykonawcy, którego obowiązkiem będzie zapewnienie serwisu oraz
dokonywanie okresowych przeglądów technicznych. Zamawiający zapewni swobodny dojazd
do zbiornika na olej napędowy.
2. Zasilanie zbiornika w olej napędowy powinno odbywać się za pomocą cystern samochodowych
lub innych środków transportu, przeznaczonych do przewozu materiałów niebezpiecznych
klasy III. Pojazd, którym realizowane będą dostawy paliw, winien być wyposażony w
legalizowane urządzenie pomiarowe mierzące ilość zrzutu paliwa do zbiornika u
Zamawiającego. Zarówno zbiornik jak i urządzenie pomiarowe (w auto cysternie i zbiornik)
winny posiadać ważne cechy legalizacji oraz komplet nieuszkodzonych plomb, nałożonych
przez uprawniony organ.
3. Dowóz i napełnienie zbiornika Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić na swój koszt,
swoim staraniem i swoim transportem.
4. Odbiór danej partii oleju napędowego zostanie każdorazowo potwierdzony podpisem osoby
uprawnionej przez Zamawiającego.
§ 4.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw oleju napędowego do siedziby
Zamawiającego w ilościach podanych powyżej i do realizowania tych dostaw w czasie nie
dłuższym niż 2 dni robocze od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego za pomocą
listu, faksu lub telefonicznie.
§ 5.
Przyjmuje się, że średnio w miesiącu nastąpi jedna dostawa oleju napędowego w ilości około
9 000 litrów.
§ 6.
1. Zainstalowanie zbiornika nastąpi w terminie 2 tygodni od daty podpisania umowy dostawy.
2. Do czasu zainstalowania zbiornika, Wykonawca zapewni zakup (tankowania) oleju napędowego
we własnej Stacji Paliw na warunkach zgodnych wynikających z rozstrzygniętego przetargu.
§ 7.
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w szczególności w przypadku:

1. dwukrotnej, uzasadnionej, pisemnej reklamacji jakości dostarczonego paliwa;
2. opóźnienia w dostawie powyżej 5 dni;
3. zaprzestania świadczenia dostaw.
§ 8.
Płatność za dostarczony do zbiornika Zamawiającego olej napędowy będzie następować w
terminie ……… dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego.
Płatność będzie dokonywana przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT. Za datę
zapłaty uznaje się obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Zamawiający wyraża zgodę, aby wykonawca wystawił fakturę VAT bez podpisu Zamawiającego na
fakturze.
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2.
3.
4.

§ 9.
Zamawiający zapłaci Wykonawca za każdą dostarczoną partię oleju napędowego cenę
stanowiącą iloczyn ilości dostarczonego oleju i ceny jednostkowej oleju sprzedaży hurtowej,
ogłaszanej przez producenta paliwa wskazanego w treści oferty Wykonawcy, obowiązującej w
dniu złożenia zlecenia przez Zamawiającego, z uwzględnieniem stałego wskaźnika
marży/upustu* w wysokości …………….. zł./litr.
Wskaźnik marży/upustu będzie niezmienny w okresie obowiązywania umowy, zgodnie ze
złożoną ofertą Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu informacji dotyczącej ceny
paliwa, która obowiązuje w danym dniu dostawy.
Rozliczenie za realizację przedmiotu umowy następować będzie w oparciu o faktyczną
dostawę oleju napędowego na podstawie protokołu odbioru.

§ 10.
Umowa zostaje zawarta na okres: od dnia zawarcia umowy na okres 12 miesięcy.
§ 11.
1. Wykonawca będzie wykonywał dostawę objętą zamówieniem osobiście /z udziałem
podwykonawców]*
[Następujące

elementy

dostawy

Wykonawca

wykona

przy

udziale

podwykonawców]:*

(jeżeli

dotyczy)

......................................................................................................... /nazwa i adres podwykonawców
i zakres zleconych dostaw/ ….............................................................................................................
2. Dostawca w ciągu 3 dni od zawarcia umów z podwykonawcami, przedłoży Zamawiającemu po 1
egz. każdej umowy.
3. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części dostaw podwykonawcy, Wykonawca
zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy z
zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.
4. Zapłata wynagrodzenia za okres dostaw realizowany przez podwykonawcę wynikający
z oferty Wykonawcy następować będzie po przedłożeniu kopii faktury wystawionej
przez podwykonawcę wraz z dowodem jej zapłaty dokonanej przez Wykonawcę z
zastrzeżeniem ust. 7.
5. Kopie faktury podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest złożyć jednocześnie z fakturą
własną.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców, którym powierzył
wykonywanie elementów zadania objętego niniejszą umową, jak za działania własne.
7. W przypadku wykonywania dostawy osobiście (bez udziału podwykonawców) § 11 zostanie
usunięty.
§ 12.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 13.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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