
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ - WZÓR UMOWY

                                                UMOWA Nr 272 .............2014

zawarta w dniu …………2014 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Komunalnym Nadarzyn Sp. z o.o., z

siedzibą w Nadarzynie, kod 05-830, przy ul. Granicznej 4, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod

numerem  0000434750,  kapitał  zakładowy  90  467  300,00  zł,  NIP  534-24-88-237,  REGON

146319317, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu – Piotra Kozłowskiego

a  ..................................  z/s  ................................,  zarejestrowanym  w  ...............................,  pod

numerem ..............., NIP ........., REGON ................, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym

przez: 

.............................................

w wyniku wyboru ofert w przetargu nieograniczonym (art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

została zawarta niniejsza umowa o następującej treści: 

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej  umowy jest  HURTOWA DOSTAWA 70 000 LITRÓW OLEJU

NAPĘDOWEGO  DO  SIEDZIBY  ZAMAWIAJĄCEGO  W  NADARZYNIE,  UL.

GRANICZNA 4.

2. Dostawy będą realizowane po telefonicznym zamówieniu, do zbiornika paliwa o pojemności

2500  litrów  znajdującego  się  na  terenie  siedziby  zamawiającego  w  Nadarzynie  przy  ul.

Granicznej 4 w terminie do 2 dni od zgłoszenia.

3. Dostawy będą realizowane w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015 r. lub do wcześniejszego

wyczerpania łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust.3 umowy.

4. Ilość podana w ust.1 stanowi ilość nieprzekraczalną, jaką Zamawiający może zakupić w okresie

obowiązywania niniejszej umowy.

5. Dostawy będą rozliczane w temperaturze otoczenia (rzeczywistej w chwili dostawy).

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo dostarczać zamówioną ilość oleju napędowego do
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siedziby Zamawiającego w sposób określony w § 1 ust.2 niniejszej umowy.

2. Odbiór  przedmiotu  każdej  dostawy nastąpi  protokołem zdawczo-odbiorczym,  zawierającym

zestawienie ilości dostarczonego paliwa i datę dostawy, podpisanym przez strony.

3. Za datę wykonania umowy uważa się datę przekazania całego przedmiotu umowy tj. 70 000

litrów paliwa lub datę wcześniejszego wyczerpania wartości zamówienia.

§ 3

1. Wykonawca udziela stałego rabatu (upustu) wyrażonego w złotych od dziennej hurtowej ceny

brutto  zakupu  1  litra  oleju  napędowego,  zgodnie  z  ofertą  stanowiącą  załącznik  nr  1  do

niniejszej umowy, w wysokości ............ zł (słownie: ................).

2. Zamawiający zobowiązuje  się  zapłacić  Wykonawcy wynagrodzenie,  obliczone  za  faktyczną

ilość dostarczonego oleju napędowego wg dziennej hurtowej ceny sprzedaży 1 litra paliwa z

dnia dostawy, pomniejszonej o stały rabat, o którym mowa w ust.1.

3. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy, liczone wg cen w ofercie wynosi

brutto ....................... zł (słownie: złotych), w tym podatek VAT w wysokości ......%.

§ 4

1.  Strony  dopuszczają  zmianę  ceny  jednostkowej  paliwa,  określonej  w  §  3  ust.  2  umowy,

spowodowaną zmianą ceny przez producenta paliw, bez konieczności wypowiedzenia umowy pod

rygorem zachowania poniższych warunków.

2.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  dostarczania  wraz  z  każdą  dostawą  częściową  pisemnego

potwierdzenia,  z  którego  będzie  wynikała  ilość,  rodzaj,  dzienna  cena  jednostkowa  i  wartość

dostarczonego paliwa. Potwierdzenie to będzie stanowić informację dla Zamawiającego o zmianie

cen sprzedaży paliwa i będzie załącznikiem do protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w

§ 2 umowy. 

3. Akceptacją zmiany ceny dziennej sprzedaży paliwa przez Zamawiającego będzie zatwierdzenie

faktury do zapłaty.

§ 5

1. Rozliczenia  za  dostarczony  olej  napędowy  będą  dokonywane  na  podstawie  faktur  VAT

z  załączonym protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w § 2 ust.2 niniejszej umowy,

wystawionych przez Wykonawcę  po każdej dostawie.

2. Zapłata za w/w faktury uiszczana będzie przez Zamawiającego przelewem w terminie 14 dni od

daty doręczenia  Zamawiającemu faktury z  załączonym protokołem zdawczo-odbiorczym na

konto podane w fakturze.
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3. Za  datę  realizacji  płatności  uważa  się  datę  obciążenia  przez  bank  należnością  konta

Zamawiającego.

4. Dokonanie  przelewu  wierzytelności  wynikającej  z  niniejszej  umowy  wymaga  zgody

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. W przypadku zwłoki w dokonywaniu płatności przez Zamawiającego dłuższej niż 30 dni od

daty doręczenia faktury, Wykonawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wstrzymania

dostaw paliwa.

6. W  przypadku  nieterminowego  regulowania  przez  Zamawiającego  płatności,  Wykonawcy

przysługują ustawowe odsetki od nieuregulowanych w terminie kwot.

§ 6

1. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu i wysyłania

na adres: 05-830 Nadarzyn, ul. Graniczna 4.

2. Za realizację umowy odpowiada:

a) ze strony Zamawiającego …………………………………………. (telefon, fax., e-mail)

b) ze strony Wykonawcy ……………………………………….……. (telefon, fax., e-mail)

§ 7

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  wyrywkowego  żądania  od  Wykonawcy  orzeczeń  jakości

określających wyniki laboratoryjne badania dostarczanego paliwa.

§ 8

1. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  za  opóźnienia  w  stosunku  do  terminu

ustalonego w zamówieniu – w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §

3 ust.3 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od daty wystąpienia

z  żądaniem  zapłaty.  Zamawiający  może  potrącić  karę  umowną  z  dowolnej  należności

Wykonawcy.

3. Zamawiający  w  razie  zwłoki  w  zapłacie  kary  potrąci  należną  mu  karę  z  wynagrodzenia

przysługującego Wykonawcy.

4. Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przewyższy kwotę kar umownych,

będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych

k.c.

§ 9

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bezzwłocznie w przypadku:
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a) nie  rozpoczęcia  przez  Wykonawcę  realizacji  przedmiotu  umowy  w  terminie  5  dni  od

terminu rozpoczęcia określonego w § 1 ust.2 niniejszej umowy,

b) jeżeli  dwukrotne  badania  jakości  paliwa,  wykonane  przez  niezależne  laboratorium,

potwierdzą jego złą jakość.

2.  Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o

przyczynie odstąpienia, o której mowa w §9 ust. 1 pkt a lub pkt b

3.  Zamawiający  ma  prawo  rozwiązać  umowę z  zachowaniem  1-miesięcznego  terminu

wypowiedzenia w przypadku:

a) jeżeli Wykonawca dwukrotnie nie dostarczy paliwa w terminie określonym w zamówieniu,

b) przerwania realizacji umowy na okres dłuższy niż 10 dni.

4.  W przypadkach określonych w ust.1 i 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w

wysokości 20% wynagrodzenia wstępnego brutto określonego w § 3 ust.3  niniejszej umowy.

§ 10

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustaw: Prawo

zamówień publicznych, Kodeks Cywilny, i inne właściwe dla przedmiotu umowy.

2. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  treści  niniejszej  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod

rygorem nieważności.

4. Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość

wprowadzenia  istotnej  zmiany  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty,  na  podstawie  której

dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:

1) zmiany wysokości podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana

przepisów podatkowych, 

2) zaistnienia okoliczności, o której mowa w § 4 umowy,

3) jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można

było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ.

5. Integralnymi częściami niniejszej umowy jest załącznik nr 1 – oferta.

6. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej

ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                           WYKONAWCA
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