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Znak sprawy: ZP-4/11/2018
UMOWA DOSTAWY – projekt
Na Sukcesywne dostawy oleju napędowego (ON właściwy do warunków klimatycznych) na
okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
zawarta dnia …………..……. 2018 r. pomiędzy:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Leśna 1, 39-460
Nowa Dęba, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer
0000171618, NIP 8670003134. Wysokość kapitału zakładowego 9 281 500 zł,
zwaną w treści umowy Zamawiającym, którą reprezentują:
1.
– Prezes Zarządu
2.
– Zastępca Prezesa Zarządu
a
……………………………………………………………………………………………………………………….
1. ……………………………………………………
2. ……………………………………………………
o następującej treści:
§1
Umowa niniejsza została zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o ustawę Prawo zamówień
publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.
§2
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu oleju napędowego (ON)
w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w ilości ok. 56 000 litrów, do zbiornika typu
Fuelmaster o pojemności 5000 litrów, zlokalizowanego w bazie Przedsiębiorstwa w Nowej
Dębie ul. Leśna 1, zgodnie z przedstawioną ofertą cenową oraz zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a Zamawiający
zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury.
§3
Wykonawca oświadcz, że znane mu są postanowienia Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
Energetyczne z dnia 4 czerwca 1997r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.), a w szczególności zapis
dotyczący uzyskania koncesji. O zmianie sytuacji prawnej w tym przedmiocie Wykonawca
powiadomi Zamawiającego i prześle aktualne dokumenty w terminie do 7 dni od zaistniałej
zmiany.

2

§4
1. Realizacja dostawy odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy, odpowiedzialność za
jakość i ilość przechodzi na Zamawiającego z chwilą przepompowania paliwa do zbiornika
Zamawiającego.
2. Dostawa będzie realizowana sukcesywnie od dnia podpisania umowy, na telefoniczne
zgłoszenie (zamówienie), ok. 4000 litrów jednorazowo.
3. Wykonawca gwarantuje, że towar będzie zgodny z obowiązującymi certyfikatami
jakościowymi. Do wystawionej faktury Wykonawca będzie załączał atest jakości oraz
potwierdzenie obowiązującej ceny.
§5
1. Za dostarczone paliwo będzie dokonywana zapłata przelewem w terminie do 21 dni od daty
otrzymania faktury przez Zamawiającego.
2. Odbiorca upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego popisu.
§6
Cena dostawy oleju napędowego będzie kalkulowana w dniu dostawy wg następującej
formuły cenowej:
C (zł/) = Cn - upust + VAT
gdzie;
C – cena brutto za 1000 litrów
Cn – aktualna w dniu dostawy cena netto 1000 l oleju napędowego u producenta ogłaszana
na stronie internetowej producenta.
§7
Strony ustalają, że Wszystkie zmiany dotyczące terminów i sposobu realizacji umowy
i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron w formie pisemnej.
§8
1. Zamawiający ma prawo do naliczania i egzekwowania kar umownych, za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie umowy. Kary naliczane będą w następujących wypadkach
i wysokościach:
1) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia
umownego (brutto) za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu określonego § 2,
2) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca/Dostawca ponosi
odpowiedzialność – 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie,
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę kary umowne naliczone do dnia
odstąpienia nadal są należne.
3. W razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, Wykonawca obciąży Zamawiającego karą umowną w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego brutto.
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy należnego za realizację przedmiotu umowy lub z zabezpieczenie
należytego wykonania umowy.
§9
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy również w następujących
sytuacjach:
a) została rozwiązana firma Wykonawcy,
b) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez podania uzasadnionych
przyczyn i nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie,
d) Wykonawca rażąco narusza postanowienia umowy.
§10
Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci
aneksu.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 12
Wszelkie sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą polubownie,
a w przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sprawy rozstrzygać będzie Sąd
Powszechny właściwy dla adresu Zamawiającego.
§ 13
Umowa zawarta została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze
stron.
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