Załącznik nr 4 do SWZ – wzór umowy
Umowa nr ……………….
zawarta w dniu ………………….. w Brzegu Dolnym pomiędzy:
Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym,
ul. Urazka 11, 56-120 Brzeg Dolny
NIP: 988 02 87 486
reprezentowanym przez:
Arkadiusza Łuczaka – Prezesa Zarządu
zwanym dalej Zamawiającym
a
……………………………..
…………………………….
reprezentowanym przez:
……………………………
zwanym dalej Wykonawcą.
§1
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz
następstwem wyboru przez zamawiającego oferty w postępowaniu przeprowadzonym w trybie podstawowym
rozstrzygniętym w dniu …………...
§2
1.
2.
3.

Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa oleju napędowego do zbiornika magazynowego
o pojemności 5 m3 znajdującego się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Urazkiej 6c, 56-120 Brzeg Dolny.
W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć szacunkową ilość 50 m 3.
Faktyczna ilość zakupionego paliwa może odbiegać od wartości szacunkowej co nie może stanowić
podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.
§3

1. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną koncesji na obrót paliwami ciekłym nr ……………………
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
2. Umowa zostaje zawarta na okres od ……………... do ……………….
3. Wykonawca oświadcza, że paliwo będące przedmiotem zamówienia spełnia wymagania określone
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych
dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r., poz. 1680 z późn. zm.) oraz wymagania polskiej normy PN-EN590.
4. Parametry dostarczonego oleju napędowego dostosowane będą do okresu dostawy tj. pory roku
i temperatury otoczenia.
5. Wykonawca gwarantuje dostawy paliwa spełniającego normy określone w obowiązujących przepisach
i ponosi odpowiedzialność za ich niespełnienie.
6. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany w partiach po ok. 4 m 3. Zamówienie może być mniejsze
w zależności od potrzeb.
7. Zamówienia na dostawy będą składane mailowo. Termin dostawy nie może przekroczyć 24 godzin od
chwili zamówienia.
8. Dostawy dokonywane będą środkami transportu i na koszt Wykonawcy.
9. Dostawy będą następować w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30.
10. Pojazd, którym realizowane będą dostawy paliw, powinien być wyposażony w legalizowane urządzenia
pomiarowe mierzące ilość zrzutu paliwa do zbiornika magazynowego.
11. Wykonawca odpowiedzialny jest za dostarczone paliwo do chwili jego zrzutu do zbiornika
magazynowego.

12. Zamawiający wyznaczy osobą upoważnioną do odbioru oleju napędowego.
13. Wykonawca przy każdorazowej dostawie paliwa wystawi dokument wydania zewnętrznego (WZ),
potwierdzający ilość oraz wartość dostarczonego paliwa oraz będzie przedstawiał świadectwa jakości
towaru, sporządzone przez uprawnione laboratorium. Wymagane jest podpisanie dokumentu WZ przez
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Wraz z WZ dostarczany również będzie klucz
niezbędny do zgłoszenia dostawy paliwa na platformie PUESC.
14. W przypadku niewłaściwych norm jakościowych Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy.
15. W przypadku z ust. 14 Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin nowej dostawy, zachowując
jednocześnie prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 3
Umowy.
§4
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.

Dostawa paliwa odbywać się będzie w sposób bezgotówkowy.
Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy będzie wynikać z faktycznie dostarczonej ilości paliwa, cen
jednostkowych ustalonych przez jego producenta na dzień dostawy i przy zastosowaniu zaoferowanego
upustu Wykonawcy.
Strony ustalają, iż wartość niniejszej umowy netto wynosi ……………………. zł i została obliczona jako
iloczyn szacunkowej ilości (50m,3) oleju napędowego oraz różnicy ceny hurtowej paliwa opublikowanej
w dniu 28.07.2022 r. na stronie internetowej www.orlen.pl i upustu zaoferowanego przez Wykonawcę.
Strony ustalają wartość brutto niniejszej umowy na kwotę ……………………… zł, obliczoną poprzez dodanie
stawki podatku VAT do wartości umowy netto.
Cena, o której mowa w ust. 3, zawiera w sobie koszt transportu do siedziby Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenie niezmiennego upustu w wysokości ………….zł na 1m 3 netto.
Faktury będą wystawiane ze stawką podatku VAT obowiązującą w dniu sprzedaży.
Zmiana ceny nie stanowi zmiany postanowień niniejszej umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wartości umowy do wysokości
wartości faktycznie dostarczonego paliwa, w zależności od potrzeb, zgodnie z dokumentami
potwierdzającymi ich odbiór (WZ).
Producentem oleju napędowego, który jest dostawcą dla Wykonawcy jest …………………………………………..
Adres strony internetowej, z której można uzyskać informacje dot. ceny jednostkowej producenta:
……………………………………………………………………………...
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, opłaty i inne koszty
związane z realizacją przedmiotu umowy.
Zapłata będzie dokonywana w PLN.
Faktury płatne będą przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w ciągu 21 dni od daty
prawidłowo wystawionej faktury VAT na adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Urazka 11
56-120 Brzeg Dolny
NIP: 988 02 87 486
Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury za każdą wykonaną dostawę, a podstawą do
wystawienia faktur będą podpisane przez Zamawiającego dokumenty WZ.
Zamawiający jest obowiązany do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
przesłanych za pośrednictwem platformy, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do
zamawiającego za pośrednictwem platformy, o której mowa w ust. 13.
Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§5

1.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, w tym w interesie zamawiającego, a okoliczności tej nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach.

1

2.
3.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1 wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu
z tytułu wykonania części umowy.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 wymaga zachowania
formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
§6

1.

2.

3.
4.

Poza sytuacją, o której mowa w §5 ust. 1, każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze
skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia postępowań niniejszej umowy przez
drugą stronę.
Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:
1) wykonawca utraci koncesję na obrót paliwami,
2) zostanie ogłoszona upadłość, likwidacja, zakończenie działalności gospodarczej lub rozwiązanie
firmy wykonawcy.
Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić w terminie 14 dni od dnia
powzięcia przez stronę wiadomości o okolicznościach uprawniających do odstąpienia.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, wymaga zachowania
formy pisemnej, pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
§7

1.

2.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za opóźnienie w dostawie w wysokości 1% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień
zwłoki;
2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 5% licząc od wartości całego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
3) za każde stwierdzenie przez Zamawiającego uchybienia w zakresie jakości dostarczonego paliwa
w wysokości 2% wartości brutto poszczególnej dostawy, której jakość została zakwestionowana
i udowodniona.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego
w wysokości 5% licząc od wartości całego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
§8

1.
2.
3.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje
umowę w sposób nienależyty.
Prawo od odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 przysługuje Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia
bezskutecznego wezwania wykonawcy do naprawy sposobu realizacji umowy.
Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9

1.

2.
3.
4.
5.

Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów
wynikłych na tle niniejszej umowy na drodze bezpośrednich negocjacji. W przypadku braku
porozumienia każda ze stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby
Zamawiającego.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
Integralną częścią umowy stanowi oferta Wykonawcy.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
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