Załącznik nr 2
Projekt Umowa
zawarta w dniu ………………………………… w Gorzowie Wlkp.
pomiędzy Skarbem Państwa Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp. ,
z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 66-400, ul. Kwiatowa 10, NIP 599-10-07-312, REGON : 2100221508,
zwana dalej „Zamawiającym”, którą reprezentuje:
1 ...................................................................................................……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
a
„Wykonawcą”
reprezentowanym przez:
1 ……………………………………………………………………………………………………….
Umowa została zawarta na zasadzie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Ustawy Prawo
zamówień publicznych ( j.t.Dz U.2018 poz. 1986 ze zm.) i w związku z Regulaminem udzielania
zamówień

publicznych

o

wartości

zobowiązującej do stosowania

szacunkowej

nie

przekraczającej

wartości

progowej

Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dec. Nr 14/2017

z dn. 17.01.2017r. Komenda Wojewódzka policji w Gorzowie Wlkp.
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa lekkiego oleju napędowego, przeznaczonego do
celów grzewczych, dla jednostek Policji garnizonu lubuskiego, zgodnie z Załącznikiem nr 1,
który stanowi integralną część umowy.
Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji paliw
płynnych na co posiada koncesję nr ………………………………………………………..……..
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, który spełnia
wymagania określone przez Polską Normę PN-C 96024, z 2007 r., Nr 4 poz. 30) oraz spełnia
m.in. następujące:
a) parametry techniczne:
- wartość opałowa – min. 42,6 MJ/kg
- gęstość w temp. 15oC - max. 860 kg/m3
- temperatura zapłonu – min. 56oC
- lepkość kinematyczna w temp. 20oC – max. 6,0 mm2 /s
b) skład frakcyjny:
- do 250oC destyluje – max.65% (v/v)

- do 325oC destyluje – max.85% (v/v)
- temperatura płynięcia – max. 20oC
- pozostałość po koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej max. 0,3% (m/m)
- zawartość siarki – max. 0,10% (m/m)
- zawartość wody – max. 200 mg/kg
- zawartość zanieczyszczeń stałych – max. 24 mg/kg
- pozostałości po spopieleniu – max. 0,01% (m/m)
- barwa czerwona.
3. Planowane ilości zakupu lekkiego oleju napędowego grzewczego

w okresie obowiązywania

umowy przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, są to ilości szacunkowe.
Zamawiający zastrzega

sobie prawo

zmniejszenia lub zwiększenia

ilości

w zależności

od potrzeb i warunków zaopatrzenia w ciepło.
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć lekki olej napędowy grzewczy do zbiorników
na terenie jednostek, zgodnie z Załącznikiem nr 1 w ciągu 48 godzin w dni robocze w godzinach
pracy od 8:00 do 14:00 po otrzymaniu zamówienia w formie pisemnej (za pośrednictwem
e-mail lub faksu) lub telefonicznie, własnym transportem, na własny koszt i ryzyko.
5. W przypadku ujawnienia braków ilościowych w ramach dostawy Wykonawca zobowiązany
jest do jej uzupełnienia w nieprzekraczalnym terminie 24 godzin od daty powiadomienia
przez Zamawiającego.
6. Dostawy następować będą sukcesywnie zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy w całości.
8. Wykonawca oświadcza, że zakres wynikający z realizacji niniejszej umowy wykona w całości
nakładem własnym.
§2
Umowa obowiązuje od daty podpisania do dnia 30.09.2020 r.
§3
1. Zamawiający ma prawo zlecić wyspecjalizowanym jednostkom wyrywkowe badanie jakości
dostarczonego lekkiego oleju napędowego grzewczego

na podstawie pobranej próbki z

autocysterny Wykonawcy zgodnie z normą PN-EN ISO 3170 przed wlaniem do głównego
zbiornika na koszt Wykonawcy. Przedmiotem badania jakości dostarczonego lekkiego oleju
napędowego grzewczego będą parametry techniczne.
2. W sytuacji, gdy badania stwierdzą niezgodność z parametrami i właściwościami określonymi
w dostarczonym świadectwie jakości, Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnej wymiany
całej wadliwej dostawy

lekkiego oleju napędowego grzewczego na wolny

od wad w

terminie 24 godzin od momentu złożenia pisemnego wniosku przez Zamawiającego, bez
względu na wysokość kosztów.
3. W przypadku wystąpienia awarii urządzeń grzewczych spowodowanych złą jakością
dostarczonego lekkiego oleju napędowego grzewczego Zamawiający obciąży Wykonawcę
kosztami usunięcia awarii oraz kosztami poniesionych strat w wyniku awarii oraz wypowie
umowę naliczając

karę, o której mowa . Dostawa objęta przedmiotem zamówienia musi być

zgodna z obowiązującymi przepisami załadunku i transportu paliw.
§4
Każdorazowo z dostawą lekkiego oleju napędowego grzewczego
aktualne

świadectwo

jakości

potwierdzające

osiągniecie

Wykonawca musi dostarczyć
parametrów

technicznych

wyszczególnionych w § 1 ust. 1, wystawione przez uprawnione do tego laboratorium oraz wyliczenie
ceny dla KWP w Gorzowie Wlkp.
§5
1. Zgodnie ze złożoną ofertą na dzień ………………………………..
cena netto za 1 litr lekkiego oleju napędowego grzewczego wynosi ………………………….. zł
cena brutto za 1 litr lekkiego oleju napędowego grzewczego wynosi ………………………… . zł
Cena producenta ( PKN Orlen lub

Grupa Lotos) opublikowana na stronie internetowej

www.orlen.pl, www.lotos.pl za 1 litr lekkiego oleju napędowego grzewczego
na dzień …………….. wynosi
……………………. zł, tj. ………………. % marży.
2. Maksymalne wynagrodzenie za realizacje zamówienia wynosi ………… zł brutto w tym podatek
VAT w wysokości 23%.
3. Wysokość marży podana w § 5 ust. 1 będzie stała przez cały okres obowiązywania umowy.
4. Cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do zrealizowania dostaw.
5. Zmiana ceny nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy .
6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT.
7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu.

§6
1.

Strony ustalają, że przedmiot umowy rozliczany będzie każdorazowo po zrealizowaniu
zamówienia i potwierdzeniu przez odpowiedzialnego pracownika w poszczególnych obiektach
Policji , zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2.

Faktura VAT za lekki olej napędowy grzewczy wystawiona zostanie przez Wykonawcę w
oparciu o ilość litrów dostarczonego i odebranego oleju opałowego grzewczego.

3.

Dostarczona partia lekkiego oleju napędowego grzewczego będzie przyjmowana i fakturowana
wg ilości zmierzonego w temperaturze rzeczywistej w oparciu o wskazania licznika w cysternie
oraz na podstawie dołączonego do faktury wydruku ze wskazania licznika z cysterny.
Zamawiający wymaga aby instalacja pomiarowa zamontowana w wykorzystywanym przez
Wykonawcę pojeździe posiadała świadectwo legalizacji dla instalacji pomiarowej dla paliw
ciekłych.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić świadectwo legalizacji dla instalacji pomiarowej
niezwłocznie na każde żądanie Zamawiającego.

4.

Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany protokół odbioru sporządzony przez
Wykonawcę zamówienia i podpisany przez

pracownika przyjmującego olej opałowy

w poszczególnych obiektach Policji , zgodnie z Załącznikiem nr 1.
5.

Fakturę należy wystawić na adres: Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.,
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Kwiatowa 10, NIP 599-10-07-312.

6.

Należność Wykonawcy płatna będzie z konta Zamawiającego przelewem na konto wskazane
w fakturze w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury .

7.

Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§7

1.

Strony ustalają, że odbioru lekkiego oleju napędowego grzewczego do obiektów dokonywać
będzie

wyznaczony pracownik

w poszczególnych obiektach Policji, do których będzie

dostarczany lekki olej napędowy grzewczy zgodnie z Załącznikiem nr 1.
2.

Oświadczenie o przeznaczeniu dostarczonego przez Wykonawcę lekkiego oleju napędowego
grzewczego będzie składane ze strony Zamawiającego przez osobę obecną przy odbiorze
dostawy lekkiego oleju napędowego grzewczego.
§8

1. Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania określonego w umowie w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanego przedmiot
umowy za każdy dzień zwłoki w przypadku:
a) nie dotrzymania terminu dostawy przedmiotu umowy,

b) nie dostarczenia aktualnego i właściwego świadectwa jakości przedmiotu zamówienia
przy każdej dostawie
Kara zostanie potrącona z faktury Wykonawcy.
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn
zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wartości brutto niewykonanej części przedmiotu
zamówienia.
3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn
zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wartości brutto niewykonanej części przedmiotu
zamówienia.
2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą
dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
3. Kary określone w § 8 ust. 1 do 3 nie podlegają sumowaniu.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia wartości naliczonych kar umownych z faktur
wystawionych przez Wykonawcę, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na piśmie
o potrąceniu i jego wysokości.
§9
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
2. Dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany
stawki podatku od towarów i usług.
§ 10
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w razie wystąpienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wypowiedzenie umowy w tym wypadku
może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. Zamawiający może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym w sytuacjach gdy:
a) Wykonawca z własnej winy dwukrotnie opóźni realizację dostaw.
b) zaistnieją przesłanki określone w § 3 ust. 2 i 3 więcej niż jeden raz,
c) Wykonawca będzie działał na szkodę Zamawiającego, wykonywał przedmiot umowy
niezgodnie z umową lub będzie wykonywał swoje zobowiązania umowne nienależycie.
3. Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu umowy, strony poddają właściwości sądów
powszechnych właściwych dla siedziby płatnika tj. KWP w Gorzowie Wlkp.
3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy
i 1 egzemplarz dla Zamawiającego.
Załączniki:
1. Załącznik nr 1
2. Załącznik nr 2
3. Załącznik nr 3

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

