ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

UMOWA NR : ………. /2018
na dostawę
Zawarta w dniu …………… w Kawęczynie pomiędzy:
Gminą Kawęczyn
reprezentowaną przez:
Jana Nowaka – Wójta Gminy
przy kontrasygnacie Edyty Balcerzak – Skarbnika Gminy
Zwaną dalej „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………………………….
REGON ……………., NIP …………………. , reprezentowanym przez:
………………………………………………….,
Zwanym/ą dalej „Wykonawcą”
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i sukcesywna dostawa oleju opalowego lekkiego
produkowanego zgodnie z Polską Normą PN-C-96024:2011 w zakresie parametrów
kontrolowanych dla gatunku L1.
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§2
Ilości i terminy dostaw oleju opałowego PKN ORLEN/Grupy Kapitałowej LOTOS
określone będą każdorazowo przez Zamawiającego w zamówieniach składanych
telefonicznie.
Dostawy oleju opałowego lekkiego odbywać się będą na koszt i transportem
Wykonawcy oraz będą realizowane w terminie do 2 dni od daty złożenia zamówienia
telefonicznie na nr…………………………………
Przewidywane ilości dostawy opału to ok. 62 000 litrów.
Każdorazowa dostawa oleju opałowego będącego przedmiotem zamówienia musi
posiadać świadectwo jakości wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości,
potwierdzające parametry jakościowe.
Odbioru ilościowego Zamawiający dokona w dniu przyjęcia towaru.
Osobami upoważnionymi do realizacji niniejszej umowy ze strony Zamawiającego są:
- Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich –
Kolonii - Ewa Kałużna
- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. MSC w Kawęczynie – Arleta Biegańska
- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach – Ewa Wojtczak
- Dyrektora Szkoły Podstawowej im. płk pil. St. J. Skarżyńskiego w Skarżynie Beata Ryśkiewicz lub osoby upoważnione przez wskazanych dyrektorów.
§3
Strony uzgodniły następującą cenę sprzedaży oleju opałowego .................... za 1 litr
( słownie: .........................brutto) w tym VAT ...............
Strony uwzględniają zmiany cen oleju opałowego wynikające:
a) ze zmiany cen producenta ( potwierdzone oświadczeniem producenta, bądź
publikacją aktualnych cen notowań oleju opałowego na stronach
internetowych producentów na dzień dostawy) obliczona według wzoru
określonego w specyfikacji;
b) ustawowej zmiany podatku VAT;

Przy czym stała/y upust lub/i marża Wykonawcy zawarty/a w ofercie tj. ............................ za
1 litr oleju opałowego jest niezmienna przez cały okres trwania umowy.
c) Wykonawca do każdej dostawy przedstawi Zamawiającemu pisemna
kalkulację wyliczenia ceny wraz z wydrukami cen hurtowych PKN ORLEN i
Grupy Kapitałowej LOTOS , które stanowią podstawę wyliczenia ceny.
3. Zmiany ceny oleju nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
4. Podstawą wystawienia faktury jest potwierdzenie przez osobę/y upoważnioną/e
przez Zamawiającego ilości dostarczonego oleju, stanowiącego załącznik do faktury.
5. Dostarczona przez Wykonawcę zamówiona ilość oleju opałowego lekkiego winna być
zgodna ze wskaźnikami licznika urządzenia dystrybucyjnego w autocysternie,
potwierdzona stosownym dokumentem (tzw. karta wlewu) i podpisana przez
upoważnionego pracownika Zamawiającego.
6. Zapłata za każdorazową dostawę będzie następować przelewem w terminie ………..dni
od dnia wpływu faktury do siedziby Zamawiającego, na konto Wykonawcy w banku
.................................................................................................................................................
7. Faktury wystawiane będą CUW w Kawęczynie wg danych załączonych w zał. nr 1.
8. Za datę uregulowania płatności przyjmuje się datę wypływu środków na rachunku
Zamawiającego.
9. Możliwości domagania się kary i odszkodowania:
a) dla Wykonawcy od Zamawiającego:
 w przypadku opóźniania się Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia za
otrzymany towar Wykonawca będzie naliczał ustawowe odsetki.
 Wykonawca może również wstrzymać dostawy towaru do czasu potwierdzenia
przez Bank Zamawiającego uregulowania należności za poprzednie dostawy
towaru.
b) da Zamawiającego od Wykonawcy:
 w przypadku niedostarczenia zamówionego towaru przez Wykonawcę lub
innego rażącego naruszenia postanowień umowy Zamawiający ma prawo
naliczyć drugiej stronie kary umowne w wysokości 0,5 % wartości produktów,
które nie zostały dostarczone lub odebrane, według cen obowiązujących w
dniu mającej nastąpić dostawy.
 zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez uprawnioną
stronę odszkodowania przekraczającego wysokość kary umownej.
 wykonawca wyraża zgodę do potrącenia kar umownych oraz innych należności
z przysługującego mu wynagrodzenia określonego w wystawionej fakturze.
§4
1. Zamawiający może w dowolnym monecie przy dostawie oleju opałowego transportem
Wykonawcy skontrolować jakość i ilość dostarczanego paliwa. Strony ustalają, że
podstawą wszelkich reklamacji Zamawiającego będą próbki oleju pobrane z
autocysterny wyłącznie na terenie miejsca rozładunku Zamawiającego przed jej
rozładunkiem do zbiorników w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Tylko te
próbki mogą być przedmiotem analizy Instytutu, mającej na celu uzasadnienie
reklamacji. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, na podstawie analizy
Instytutu, że sprzedany olej opałowy nie odpowiada pod względem jakości z Polską
Normą, Wykonawca w terminie 48 godzin od doręczenia ekspertyzy Instytutu
stwierdzającego wady dostarczonego oleju zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt
i ryzyko olej opałowy, spełniający wymogi określone w w/w normie.
2. Decyzja Instytutu (sporządzona na piśmie z podaniem uzasadnienia) dotycząca
sporów odnośnie ilości i zgodności dostarczonych przez Wykonawcę produktów
z Polską Normą będzie ostateczna i wiążąca dla Stron. Instytut będzie miał prawo do
powołania takiego eksperta technicznego (ekspertów technicznych), jakich uzna za
niezbędnych do pomocy w rozstrzyganiu przekazanych mu spraw. Eksperci nie mogą
być pracownikami którejkolwiek ze stron.

3. Każda ze stron niniejszej umowy udzieli Instytutowi wszelkich informacji
niezbędnych do rozstrzygnięcia sporu.
4. Koszty ekspertyzy Instytutu (łącznie z kosztami każdego powołanego eksperta)
związane z rozstrzygnięciem sporów poniesie:
a) Wykonawca w przypadku, gdy ekspertyza wykaże niewłaściwą jakość tj.
niespełniającą norm przebadanego oleju opałowego lub niezgodną ilość
dostarczonego faktycznie oleju z ilością deklarowaną.
b) w pozostałych przypadkach strona wnioskująca o przeprowadzenie ekspertyzy,
c) jeśli obie strony o to wnioskują, to ponosi koszty strona dla której ekspertyza
jest niekorzystna.
5. ”Instytut” to niezależna jednostka badawcza w branży paliwowej, akceptowana przez
obie strony niniejszej umowy, której opinie będą wiążące dla obu stron.
§5
Dostawy oleju opałowego odbywać się będą w dni robocze w godzinach od 7. 00 do
15.00
2. Zamawiający jako rażące naruszenie postanowień umowy uznawał będzie min.:
- więcej niż dwukrotne wezwanie Instytutu w rozumieniu pkt. 5 § 4 umowy, do
wykonania analizy jakości dostarczonego oleju
- nierzetelne wystawianie faktur w stosunku do faktycznej ilości dostarczanego
opału;
- stwierdzony brak dołączonego do faktury potwierdzenia ilości odbioru paliwa
przez Zamawiającego;
- nieterminowe dostarczanie opału.
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§6
1. Umowę niniejszą zawiera się na czas określony od dnia podpisania umowy do
31.07.2019 r.
2. Niniejszą umowę strony mogą rozwiązać z jedno miesięcznym okresem
wypowiedzenia. Za datę rozpoczęcia okresu wypowiedzenia przyjmuje się pierwszy
dzień następnego miesiąca po miesiącu, w którym to wypowiedzenie zostało
doręczone drugiej stronie.
3. Każda ze stron będzie miała prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez
wypowiedzenia ze skutkiem na dzień doręczenia drugiej stronie jeżeli:
a) Druga strona popełni jakiekolwiek rażące naruszenie postanowień tej umowy.
b) Rozpocznie się postępowanie likwidacyjne drugiej strony.
c) Druga strona zaprzestanie działalności gospodarczej.
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§7
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące usługi:
...........................................................................................................................................
Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców,
zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub
zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy w
terminie 7 dni od sporządzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgłoszenie przez
Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian
pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za
zgodność z oryginałem umowę o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich
wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o
podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie
sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

5. Umowa na wykonawstwo dostaw z Podwykonawcą/ami musi zawierać w
szczególności:
 zakres czynności powierzony Podwykonawcy prac objętych umową,
 kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego
zakresu prac wynikająca z oferty Wykonawcy,
 termin wykonania prac lub dostaw objętych umową wraz z harmonogramem harmonogram prac musi być zgodny z harmonogramem prac Wykonawcy,
 termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy
 w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot
zamówienia Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez
Wykonawcę za wykonane prace Podwykonawcy powinien być ustalony w
taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia
należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za zakres zlecony
Podwykonawcy).
Brak któregokolwiek z tych elementów umowy z Podwykonawcami będzie traktowane
jako rażące naruszenie przepisów przez Wykonawcę i upoważnia Zamawiającego do
odstąpienia od umowy zgodnie z paragrafem 6 ust.3 niniejszej umowy.
6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dostawy zobowiązany jest
przedstawić Zamawiającemu, zawarte umowy poświadczone za zgodność z
oryginałem, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia. Obowiązek nie dotyczy umów o wartości mniejszej niż 9 000,00 zł.
7. Umowa pomiędzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawierać zapisy
określone w ust.4 niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.
8. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich
informacji dotyczących Podwykonawców.
9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełna odpowiedzialność za dostawy, które
wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
10. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku
Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany umowy.
11. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy jak za swoje
własne.
§8
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w granicach
ustawy Prawo zamówień publicznych za zgodą obu Stron i pod rygorem nieważności
wymagają formy pisemnej.
2. Na podstawie art. 144 ust. 1-7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający
przewiduje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zmieniona w
stosunku do treści złożonej oferty w sposób istotny w następujących przypadkach:
1) zmiany danych dotyczących stron umowy, jak zmiana nazwy (jeśli nie oznacza
przekształcenia podmiotowego lub przedmiotowego) siedziby, adresu, rachunku
bankowego,
2) zmiana finansowania zamówienia,
3) zmiana ilości dostarczanego przedmiotu umowy.
4. Strona wnioskująca o wprowadzenie zmiany zobowiązana jest do przedstawienia
pisemnego uzasadnienia dla jej wprowadzenia.

§9
1.
2.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mieć będą przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Strony umowy będą czynić wszystko, aby rozstrzygnąć ewentualne spory w sposób
polubowny w drodze negocjacji. W przypadku braku polubownego załatwienia, spory
wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
§ 10

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY
...........................................................

WYKONAWCA
....................................................

Załącznik nr 1 do umowy Nr ...../2018
na dostawę z dn. ……………….
Dane do Faktury
Faktury z tytułu dostawy oleju winne być wystawiane wg. wzoru:

NABYWCA:
Gmina Kawęczyn
adres: Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn
NIP 6681875486

ODBIORCA:
Centrum Usług Wspólnych w Kawęczynie
adres: Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn

Dodatkowo prosimy o informację o zakupionym oleju z podziałem na poszczególne szkoły:
a)
b)
c)
d)

Szkoła Podstawowa im. MSC w Kawęczynie
Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Kowlach Pańskich - Kolonii
Szkoła Podstawowa im. płk pil. St. J. Skarżyńskiego w Skarżynie
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych

