Umowa na wykonywanie

nr umowy:

DOSTAW (PROJEKT)

ZGKiM.272.1/…/2022

oznaczenie sprawy:

ZGKIM/285/12/2021

Załącznik nr 4 do SWZ

UMOWA nr ZGKiM.272.1/…/2022
zawarta w dniu … 2022 r. w Kcyni / zawarta z chwilą złożenia ostatniego podpisu kwalifikowanego
na:
dostawę oleju napędowego eko-diesel do samochodów eksploatowanych przez ZGKiM w Kcyni Spółka z o.o.
pomiędzy
Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o.
ul. Nakielska 9
89-240 Kcynia
NIP 558-000-14-89; Regon: 340854204
reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Henryka Grobelnego,
zwaną dalej Zamawiającym,
a
…
ul. …
…-… …
NIP: …; Regon: …
reprezentowanym/ą przez:
… – …,
zwanym/ą dalej Wykonawcą,
o następującej treści:
§1
1.

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia (ozn. spr.: ZGKIM/285/12/2021), prowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.:
Dz.U.2021.1129 ze zm. – dalej: nPZP), Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na:
dostawy oleju napędowego eko-diesel do samochodów eksploatowanych przez ZGKiM w Kcyni Spółka z o.o.
w latach 2022 - 2023.

2.

Realizacja zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy oleju napędowego o parametrach wskazanych w tabeli,
w szacunkowej ilości w okresie realizacji zamówienia wynoszącej 150 m3:
L.p.

1.

3.

4.

Rodzaj paliwa

Olej napędowy (ON)

Ilość (litry)

Parametry (w szczególności)

150 000

olej napędowy letni, przejściowy i zimowy (w zależności od pory roku
i średnich temperatur powietrza) o LC nie niższej niż 51, gęstości w temp.
15 oC wynoszącej 820-845 kg/m3, zawartości siarki nie większej niż 10
mg/kg i CFPP od 0 oC do -25 oC (w zależności od odmiany) oraz
o parametrach wskazanych w załączniku nr 1 do umowy wskazanym
w ust. 3 i powołanych tam normach i przepisach

Realizacja zamówienia obejmuje dostarczanie paliwa wskazanego w ust. 2 (na podstawie Rozdziału II SWZ stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszej umowy), w cenie i w terminie dostawy cząstkowej określonych w ofercie Wykonawcy
(stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy – wg formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ) w oparciu
o zlecenia cząstkowe Zamawiającego określające każdorazowo ilość paliwa, jaka ma zostać dostarczona oraz termin
dostawy – nie krótszy niż wskazany w ofercie.
Zamawiający zastrzega, że podana w ust. 2 szacunkowa łączna ilość paliwa zamówiona w czasie trwania umowy może
ulec zmianie o +/- 20%, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie wnosił z tego tytułu zastrzeżeń.
§2

1.
2.

Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do 31 grudnia 2023 r.
Terminy i ilości litrów paliwa dla poszczególnych dostaw częściowych będą każdorazowo określane przez Zamawiającego
w momencie składania zlecenia cząstkowego – z zastrzeżeniem §1 ust. 3.
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§3
1.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

Wykonawca wykona osobiście całość zamówienia.
lub
Wykonawca wykona osobiście następujące części zamówienia:
a) kluczowe części zamówienia, na które składają się:
- …,
- ….
lub
- brak – wszystkie czynności wykona samodzielnie Wykonawca
b) pozostałe części zamówienia, na które składają się:
- …,
- ….
lub
- brak – wszystkie czynności wykona samodzielnie Wykonawca
Podwykonawcy wykonają następujące części zamówienia:
a) …,
b) ….
lub
c) brak – wszystkie czynności wykona samodzielnie Wykonawca
Podmioty, na zasoby których powołuje się Wykonawca, wykonają następujące części zamówienia:
a) …,
b) ….
lub
c) brak – wszystkie czynności wykona samodzielnie Wykonawca
W stosunku do Podwykonawcy(ów) Wykonawca zobowiązany jest w szczególności: ustalić powierzony mu(im) zakres
zamówienia oraz dostarczyć Zamawiającemu umowę(y) z Podwykonawcą(ami), określającą terminy: realizacji
powierzonego zakresu zamówienia oraz zapłaty wynagrodzenia – nie dłuższe niż odpowiednie terminy określone
w niniejszej umowie.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania wszystkich Podwykonawcy(ów), jak za działania i zaniechania własne.
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury:
a) dowód zapłaty zobowiązania wobec Podwykonawcy(ów), wynikający z faktur(y) Podwykonawcy(ów),
b) oświadczenie Podwykonawcy(ów), złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę, że
Wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami wynikającymi z umowy z Podwykonawcą(ami).
Jeśli w trakcie wykonania zamówienia Wykonawca poweźmie zamiar zatrudnienia innych Podwykonawców niż wskazani
w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy określone w ust. 4.
Zawarcie umów przez Podwykonawcę z dalszymi Podwykonawcami wymaga zgody Zamawiającego i Wykonawcy,
którego łączy umowa z Zamawiającym. Stosuje się odpowiednio przepisy określone w ust. 4.
Powyższe zgody dotyczą również dalszego Podwykonawcy.
§4

Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówienia z wykorzystaniem zasobów własnych – wszystkie materiały i urządzenia
niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, za wyjątkiem zbiorników, do których przepompowywane będzie paliwo,
dostarcza Wykonawca.
§5
1.

2.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za każdy litr dostarczonego i przepompowanego paliwa wynoszące – zgodnie ze
złożoną w postępowaniu ofertą – na dzień zawarcia umowy:
netto: … zł (słownie: …),
VAT: … zł (słownie: …),
brutto: … zł (słownie: …),
które podlegać będzie zmianom – w sposób określony w ust. 4 – w zależności od wysokości cen hurtowych paliw u ich
producenta i obliczanej na ich podstawie ceny jednostkowej paliwa, od której odliczany będzie każdorazowo stały opust
określony – zgodnie z ofertą Wykonawcy – na kwotę … gr / ltr.
Całkowita wartość umowy nie przekroczy iloczynu litrów paliwa określonych w §1 i jego wyjściowej ceny jednostkowej
określonej w ust. 1 i wyniesie:
netto: … zł (słownie: … zł …/100),
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VAT: … zł (słownie: … zł …/100),
brutto: … zł (słownie: … zł …/100).
Cena jednostkowa określona wg ust. 1 (i na podstawie załącznika nr 2 do umowy) obejmuje całkowite wynagrodzenie
Wykonawcy za każdy litr paliwa, w tym jego dostawę do miejsca wskazanego w zleceniu cząstkowym oraz
przepompowanie do zbiornika wskazanego przez Zamawiającego.
Dokument rozliczeniowy stanowić będzie faktura VAT wystawiana przez Wykonawcę po każdej dostawie częściowej
zleconej przez Zamawiającego. Wraz z fakturą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wydruki ze strony internetowej
producenta paliw, u którego zaopatruje się Wykonawca, potwierdzające wysokość cen hurtowych paliw w dniach,
w których Zamawiający składał zlecenia cząstkowe. Jeżeli Wykonawca zaopatruje się u kilku producentów paliw,
podstawą do obliczenia ceny dla Zamawiającego będzie najkorzystniejsza z przedstawionych cen.
Zapłata faktury nastąpi w terminie do 30 dni po jej dostarczeniu Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy:
bank: …, nr rachunku: ….

6.
7.
8.

Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił fakturę VAT bez podpisu Zamawiającego.
Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlegać będzie automatycznej zmianie o kwotę podatku VAT wynikającą z jego
obliczenia na podstawie stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim
wypadku kwota VAT i kwota brutto wskazane w ust. 1 i 2 zostaną zmienione przez Zamawiającego w sposób wynikający
z obowiązującej stawki VAT. Zmiana ta będzie dokonana bez stosowania §8 umowy i nie będzie uznawana przez Strony
za jego naruszenie.
§6

1.

2.

3.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu:
a) zwłoki w realizacji dostawy częściowej, o której mowa w szczególności w §5 ust. 4 – w wysokości 1,0% wartości
dostawy częściowej brutto – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
b) dostarczenia paliwa, o którym mowa w §1 ust. 2 umowy (oraz w załączniku nr 2 do umowy), niespełniającego
określonych tam parametrów pod względem jakościowym (w szczególności: dostarczenia paliwa o parametrach
odbiegających od deklarowanych/wymaganych w oparciu o normy/przepisy wskazane w tabeli z §1), bądź
ilościowym (w szczególności: dostarczenie ilości mniejszej od zamówionej) – w wysokości 5,0% wartości dostawy
częściowej brutto,
c) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20%
wartości umowy brutto określonej w §5 ust. 2, tj. … zł.
W przypadku, gdy szkody u Zamawiającego spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy przekraczają
wysokość kar umownych określonych w ust. 1, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych
niezależnie od kar umownych.
Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jakich mogą dochodzić Strony w związku z nieprawidłowościami
w realizacji przedmiotowej umowy, w szczególności z tytułów wskazanych w ust. 1, wynosi 30% ustalonego
wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 2.
§7

Strony ustalają osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotowej umowy:
1) ze strony Zamawiającego:
… – …, tel./faks: +48 52 589 37 57, e-mail: sekretariat@zgkimkcynia.pl,
2) ze strony Wykonawcy:
… – …, tel.: …, e-mail: … .
§8
1.

2.

3.

W razie zaistnienia 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 tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Zamawiający może również odstąpić od umowy w sytuacji gdy Wykonawca zrealizuje co najmniej dwie dostawy
częściowe w sposób niezgodny z umową, w szczególności dopuści się zwłoki w dostawie lub dostarczy paliwo
niespełniające wymagań.
Stwierdzenie okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy należy do decyzji Zamawiającego, którą będzie
podejmował po ustosunkowaniu się do tych okoliczności przez Wykonawcę na piśmie, na wezwanie Zamawiającego.
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Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9

1.
2.

3.

4.

5.
6.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w szczególności w zakresie:
a) zmiany, wprowadzenia bądź rezygnacji z wykonania umowy z udziałem podwykonawców,
b) zmiany terminu wykonania zamówienia bądź terminu wykonywania dostaw częściowych – z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy.
Zmiana umowy może nastąpić z inicjatywy każdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian
w formie pisemnej zawierającej w szczególności:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy,
4) czas wykonania zmiany oraz jej wpływ na termin realizacji umowy.
Zmiany umowy mające wpływ na terminy wskazane w umowie winny być zgłaszane Zamawiającemu przez Wykonawcę
w nieprzekraczalnym terminie 24 godzin od wystąpienia (powstania / zajścia) okoliczności mających wpływ na te
terminy.
Podstawy zmiany umowy zawarte w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę i nie oznaczają w żadnej mierze zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.
Istotnych zmian niniejszej umowy w rozumieniu art. 454 nPZP nie stanowią zmiany dotyczące obsługi administracyjnoorganizacyjnej umowy, w szczególności: zmiana nr rachunku bankowego, zmiana danych teleadresowych, zmiana osób
odpowiedzialnych za realizację przedmiotowej umowy.
§10

1.
2.

Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy będą w miarę możliwości rozwiązywane polubownie.
W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia sporu w terminie 14 dni, Strony poddadzą go pod rozstrzygnięcie Sądu
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
§12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.
lub
Umowę sporządzono w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przedstawicieli Stron
i obowiązuje od momentu złożenia podpisu przez ostatniego z przedstawicieli Stron umowy.

Zamawiający
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