Załącznik nr 5 do SIWZ, kod ZP-1/2017

UMOWA
dostawy paliw nr ZP-1/2017
Dnia ……………………… 2017 roku w Szczecinku pomiędzy:
KM Usługi spółką z o.o. w Szczecinku z siedzibą przy ul. Cieślaka 4 lok. 2, 78-400 Szczecinek,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000674515,
NIP 6731902542, reprezentowaną jednoosobowo przez:
- Roberta Robaka - Prezesa Zarządu,
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………. z siedzibą w ………………………………………..,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
……………………………………. (Sąd Rejonowy …… Wydział Gospodarczy KRS w ……………………….) ,
NIP ………………………………. reprezentowaną przez:
- ………………………………… – …………………………….,
zwaną w dalszej treści umowy „Dostawcą”,
zawarta zostaje umowa dostawy o następującej treści:
I. Przedstawiciele Stron oświadczają, że ich umocowania nie wygasły ani nie zostały
ograniczone oraz, że w związku z powyższym są w pełni uprawnieni do zawarcia niniejszej
umowy.
II. Umowa niniejsza zawarta zostaje w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Sukcesywne dostawy paliw przez okres 12 miesięcy dla KM
Usługi spółki z o.o. w Szczecinku”, kod: ZP-1/2017, w trybie art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015.2164 z późn. zm.).
§1
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa przez Dostawcę na rzecz Zamawiającego,
w okresie obowiązywania umowy i na warunkach określonych w jej treści następujących
paliw ciekłych:
a) olej napędowy oznaczony kodem CN 2710 19 43, spełniający wymagania Polskiej
Normy PN-EN 590: ilość 2500 m3,
b) benzyna bezołowiowa Pb-95 oznaczona kodem CN 2710 12 45, spełniająca
wymagania Polskiej Normy PN-EN 228: ilość 300 m3.
- zwanych w dalszej treści umowy „paliwami”.
2. Paliwa powinny spełniać wymagania jakościowe, określone w rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
(Dz.U.2015.1680). Parametry techniczne i chemiczne dostarczanych paliw nie mogą być
gorsze niż określone w załącznikach do przywołanego wyżej rozporządzenia, przy czym
dostarczane paliwo musi być zgodne w dniu dostawy z aktualnie obowiązującymi przepisami
w tym zakresie.
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3. Podane w punkcie 1 ilości paliw są wartościami szacunkowymi, Zamawiający zastrzega
sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększeniu ilości dostaw paliw o 20 % (dwadzieścia
procent), w zależności od jego potrzeb.
§2
1. Dostawa realizowana będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy, w oparciu o
jednorazowe zamówienia składane faksem lub telefonicznie. Zamówienia będą składane w
dni robocze do godziny 15:00. Termin dostawy paliwa w zamówieniu będzie określony z co
najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli Zamawiający złoży zamówienie po godzinie
15:00, termin dostawy przesuwa się o jeden dzień.
2. Dostawy następować będą „loco” magazyn Zamawiającego w Szczecinku przy ulicy
Cieślaka 4, tam też będzie następował każdorazowo odbiór zamówionego paliwa.
3. Transport i wyładunek paliwa następować będzie na koszt i ryzyko Dostawcy. Dostawca
jest odpowiedzialny za dostarczane paliwo do chwili zakończenia zrzutu do zbiornika
Zamawiającego.
4. Paliwa będą dostarczane przez Dostawcę cysternami samochodowymi spełniającymi
wymagania określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów
niebezpiecznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1834 z późn. zm.).
5. Minimalna wielkość jednorazowego zamówienia paliw wynosić będzie:
- dla oleju napędowego 18 m³,
- dla benzyny bezołowiowej Pb-95 5 m³.
6. Częstotliwość dostaw paliw wynosić będzie:
- dla oleju napędowego – maksymalnie 3 razy w tygodniu,
- dla benzyny bezołowiowej Pb-95 - maksymalnie 3 razy w tygodniu.
7. Odbiór ilościowy oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb-95 będzie odbywał się
w stacji paliw Zamawiającego z zastosowaniem jednostki miary „litr” przy użyciu
automatycznych mierników do pomiaru wysokości poziomu cieczy w stałych zbiornikach
magazynowych. Zamawiający oświadcza, że stosowane przez niego urządzenia pomiarowe
odpowiadają wymaganiom Urzędu Miar i Wag i posiadają ważne cechy legalizacyjne.
8. Rozliczenie dostarczanego paliwa następować będzie każdorazowo zgodnie z Polską
Normą ISO 91-1, w temperaturze referencyjnej + 15 º C.
9. Do każdej dostawy Dostawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu świadectwo
jakości paliwa wydane przez producenta lub akredytowane laboratorium oraz dowód
wydania paliwa zgodnie z SIWZ.
10. Przy każdej dostawie, przed zrzutem paliwa do zbiorników, przedstawiciel
Zamawiającego będzie pobierał do szklanego naczynia próbkę dostarczanego paliwa.
§3
1. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na jakość dostarczanego paliwa na okres 30
( trzydzieści) dni, licząc od dnia dostawy.
2. W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego jakości paliwa, jego próbki zostaną
zbadane w niezależnym, akredytowanym laboratorium, a w przypadku potwierdzenia
niezgodności paliwa z Polską Normą oraz niniejsza umową, Dostawca poniesie koszty tego
badania oraz zwróci Zamawiającemu pełne koszty usunięcia skutków dostarczenia paliwa
złej jakości.
3. Niezgodności ilościowe paliwa zostaną odnotowane przez Strony umowy w protokole
rozbieżności, sporządzonym i podpisanym w dniu dostawy.
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§4
1. Cena jednostkowa za jeden m³ paliwa zostaje ustalona poprzez odniesienie się do ceny
hurtowej PKN ORLEN publikowanej na stronie internetowej www.orlen.pl według danych na
dzień wykonania każdej dostawy z uwzględnieniem:
a) stałego opustu/narzutu oferowanego przez Dostawcę, tj. w wysokości ……. (………) % dla
oleju napędowego,
b) stałego opustu/narzutu oferowanego przez Dostawcę, tj. w wysokości ………. (…...) % dla
benzyny bezołowiowej Pb-95.
Do tak wyliczonej ceny paliwa dodany zostanie podatek od towarów i usług VAT, według
stawki obowiązującej w dniu dostawy.
2. Jeżeli w dacie dostawy na wymienionej stronie internetowej nie będzie publikowana cena
paliwa, Dostawca przyjmie cenę hurtową tego paliwa publikowaną na stronie internetowej
w dniu poprzednim przed datą dostawy. Cena jednostkowa za jeden m³ paliwa powinna
zostać zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zapłata za dostawę paliwa następować będzie przelewem na rachunek bankowy Dostawcy
w terminie ………. (…………) dni, licząc od dnia dostawy oraz doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury. W przypadku wystąpienia błędów w fakturze, termin
zapłaty faktury przedłuża się o czas, w którym Dostawca usuwał błędy w fakturze.
4.Dostawca nie może bez zgody Zamawiającego Kupującego wyrażonej na piśmie przenieść
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
§5
1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadkach :
a) odstąpienia od umowy z przyczyn od niego zależnych - w wysokości 2% (dwa) ogólnej
wartości umowy,
b) za zwłokę w dostawie zamówionej lub reklamowanej partii paliwa – w wysokości
1% ( jeden) wartości dostawy za każdy dzień zwłoki.
2. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na
zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
§6
1.Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy
tj. do dnia …………………………….2018 roku.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w
przypadku
naruszania przez Dostawcę warunków niniejszej umowy, a zwłaszcza
dostarczania paliwa złej jakości (niezgodnego z umową i Polską Normą).
3. Umowa niniejsza wygasa w następujących przypadkach:
a) w przypadku wcześniejszego zrealizowania dostaw szacowanych łącznych ilości oleju
napędowego i benzyny bezołowiowej Pb-95 - określonych § 1.1. umowy,
b) w przypadku gdy, łączna wartość paliw dostarczonych Zamawiającemu przez
Dostawcę przekroczy kwotę stanowiącą szacunkową wartość całego zamówienia,
określoną przez Dostawcę w złożonej ofercie ( załącznik nr 1).
§7
1. Dostawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % (dwa)
wartości całkowitej dostaw podanej w ofercie (załącznik nr 1) w formie
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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2. Zabezpieczenie będzie obowiązywało od dnia podpisania umowy do 30 ( trzydziestu ) dni
po jej wykonaniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu.
§8
1. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz
wprowadzania nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, chyba że konieczność wprowadzenia takich
zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Ewentualne zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
§9
Wszelkie sporne mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą
przez sądy powszechne właściwe dla siedziby powoda.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu
cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. 2015.2164 z późn. zm. ).
§ 11
Integralną częścią niniejszej umowy stanowią Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
do przetargu nieograniczonego kod: ZP-1/2017 z dnia 18 lipca 2017 roku oraz oferta
Dostawcy z dnia ………………………. 2017 roku.
§ 12
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
DOSTAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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