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Znak sprawy: ZP-1/11/2019
UMOWA DOSTAWY

na Sukcesywne dostawy oleju napędowego (ON właściwy do warunków klimatycznych) na
okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
zawarta dnia ………………….. 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 9 531 500 zł,
zwaną w treści umowy Zamawiającym, którą reprezentują:
1. Antoni Kapusta – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny,
2. Marek Pabian – Zastępca Prezesa Zarządu, Główny Księgowy
a
firmą ……………………………………………………………………………………………………………………
zwaną w treści umowy Wykonawcą, którą reprezentuje:
1. …………………………………………………………….,
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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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.
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§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, w szczególności normie oferowane paliwo winno odpowiadać normie PN-EN
590:2017+A1:2017-06.
Określenie kontrolnego sprawdzenia jakości dostarczanych paliw:
a) Zamawiający przyjmując olej napędowy do zbiornika magazynowego jest
zobowiązany przyjąć tzw. próbkę rozjemczą (którą jest 5 litrowy kanister metalowy),
zaplombowaną znakami Wykonawcy, przechować ją co najmniej do następnej dostawy
oraz podpisać uzgodnienie jej przekazania.
b) Olej napędowy przechowywany w próbce rozjemczej jest jedynym wzorcem oleju
napędowego dostarczonego Odbiorcy do zbiornika i rozstrzygającym o jego jakości
prawnej i fizycznej.
c) W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że olej napędowy nie spełnia właściwych
warunków jakościowych, informuje o tym Wykonawcę e-mailem przesłanym na adres:
……………………………………………………… .
d) Wykonawca w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji, o której mowa w punkcie
powyższym Zamawiający oraz Wykonawca ustalą datę i godzinę oddania wspólnie
próbki rozjemczej do badania w laboratorium. Przedstawiciel Wykonawcy wraz
z przedstawicielem Zamawiającego poddadzą badaniu próbkę rozjemczą
w laboratorium.
e) Wyniki badania są dla stron wiążące i nie podlegają reklamacji.
f) W razie stwierdzenia przez Laboratorium, o którym mowa w podpunkcie e, iż olej
napędowy nie spełnia normy jakościowej, Wykonawca odbierze wadliwy olej
napędowy i pokryje koszt badania laboratoryjnego, o którym mowa w podpunkcie e),
a także zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione przez Zamawiającego koszty
związane z nabyciem oraz zwrotem wadliwego oleju napędowego.
g) W razie stwierdzenia przez Laboratorium, o którym mowa w podpunkcie e), iż olej
napędowy jest zgodny z normą, koszt poniesiony przez Wykonawcę i koszt badania
laboratoryjnego pokryje Zamawiający.
h) Złożenie reklamacji przez Zamawiającego nie zwalnia go z obowiązku terminowej
zapłaty za olej napędowy podlegający reklamacji. Uznana reklamacja rozliczona
zostanie fakturą korygującą wystawioną przez Wykonawcę.
4. Do wystawionej faktury Wykonawca będzie załączał atest jakości oraz potwierdzenie
obowiązującej ceny poprzez załączanie przy każdej dostawie wydruku ze strony internetowej
producenta paliw, u którego to zaopatruje się Wykonawca, potwierdzającego obowiązujące u
tego producenta w danym dniu ceny hurtowe.
5. Zamawiający oświadcza, iż nabywany olej napędowy przeznaczony jest na cele własne oraz
że posiada odpowiednią infrastrukturę pozwalającą na zgodny z prawem rozładunek
dostarczanego przez Wykonawcę paliwa, a w szczególności oświadcza, iż posiada zbiornik
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spełniający obowiązki wynikające z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz
nienaruszający obowiązujących norm dotyczących dozoru technicznego.
§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.
upust = …………………. zł netto / 1000 litrów – zgodnie ze złożoną ofertą.
§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, pod
rygorem nieważności.
§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
brutto przysługującego Wykonawcy z tytułu opóźnionej dostawy, za każdy dzień opóźnienia
liczony od terminu określonego w § 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.
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.
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§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, pomimo pisemnego wezwaniu
Wykonawcy do usunięcia i zaprzestania naruszeń, i wyznaczeniu wykonawcy terminu na
wykonanie przedmiotu wezwania.
§10
Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci
aneksu, pod rygorem nieważności.
§ 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
1. Integralną część umowy stanowi:
a. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
b. oferta Wykonawcy.
2. Umowa zawarta została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
każdej ze stron.
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