Załącznik nr 6 do SWZ

PRO J EK TO WA N E PO S TA NO W I E NI A U MO WY
zawarta w dniu ………..
pomiędzy …………………………………., z siedzibą w Bojszowach (43–220), przy ul. ……………………………….,
NIP ……………………………………, REGON …………………………………………,
reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a Firmą:
________________z siedzibą w __________________, przy ulicy _ ___________________ działający(-ca) na
podstawie: (np. KRS nr _______) NIP: ______________, REGON: ___________wysokość kapitału zakładowego
- /dotyczy np. spółek prawa handlowego/
lub (i)
____________prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: ______________ działającym(-cą)
na podstawie: (np. wpisu do CEiDG), miejsce wykonywania działalności gospodarczej: _ _________ NIP:
_____________, REGON: ______________ PESEL: ______________
- /dotyczy np. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą/ zwanym w
dalszej treści umowy Wykonawcą,
reprezentowaną przez:
…………………………………………………………..
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,
zwanymi w dalszej części umowy Stronami,
na podstawie rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji pn.:
„Zakup oleju napędowego do celów opałowych (grzewczych) dla ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej
im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach, Gminnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks.
Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu”, przeprowadzonego zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z 11
września 2019r. (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) o następującej treści:
§ 1 Przedmiot umowy
1.

2.

3.
4.

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie sukcesywnych dostaw oleju
napędowego do celów opałowych w ilości ok. ……….. m3 do Odbiorcy końcowego, tj. kotłowni
w………………………………….
Wykonawca gwarantuje, że dostarczany olej napędowy do celów opałowych będzie posiadać parametry
zgodne z Polską Normą - PN-C-96024:2011 pod nazwą handlową lub inny o parametrach jn.:
a)
wartość opałowa nie mniej niż
42.600 kJ/kg
b) gęstość w temp. 15°C nie większa niż
0,86 kg/dm3
c)
zawartość siarki (wagowo max)
0,10 %
d) temperatura zapłonu min.
fa56°C
Pozostałe parametry zgodne z Polską Normą - PN-C-96024: 2011
Koszty transportu oleju napędowego do celów opałowych do wymienionej wyżej instytucji oraz ryzyko
dostaw ponosi Wykonawca.
Określone w tabeli (rozdz. II SWZ pkt 1) ilości przewidywanego zapotrzebowania na olej są jedynie
szacunkowe. Przewiduje się prawo opcji, w zależności od potrzeb Odbiorcy końcowego. Niewykorzystanie
ilości oleju nie będzie powodowało roszczeń ze strony Wykonawcy. Odbiorca końcowy zastrzega sobie
prawo do zmniejszenia wielkości dostaw do 30% w stosunku do ilości wskazanych w opisie zamówienia
§ 2 Termin

Termin realizacji dostawy od dnia zawarcia umowy do dnia 31.08.2023r.
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§ 3 Zobowiązania stron
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

Wykonawca zobowiązuje się do:

wykonania dostawy wynikającej ze złożonej i wybranej oferty,

dostarczenia oleju napędowego do celów opałowych o parametrach identycznych jak w złożonej
i wybranej ofercie.
Dostawy będą realizowane sukcesywnie w całym okresie trwania umowy.
Dostawy będą realizowane autocysternami wyposażonymi w legalizowane dystrybutory. Świadectwa
legalizacji (potwierdzona kopia) będą każdorazowo udostępniane na żądanie przedstawiciela Odbiorcy
końcowego odbierającego dostawę oleju napędowego do celów opałowych.
Realizacja dostaw będzie odbywać się na podstawie zamówień częściowych składanych pocztą
elektroniczną.
Przyjmowanie dostaw w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00.
Do każdej dostawy będzie załączone świadectwo jakości producenta oleju napędowego do celów
opałowych zawierające co najmniej parametry określone w pkt. 2 § 1 wystawione przez uprawnione
do tego laboratorium.
Maksymalny czas realizacji dostawy od złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego - do 2 dni.
Przez cały okres trwania umowy Wykonawca musi posiadać ważną koncesję na obrót olejem napędowym
do celów opałowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli aktualności w/w koncesji.
§ 4 Wynagrodzenie

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Wartość umowy nie może przekroczyć kwoty:
netto: ……………. zł
podatek VAT: ………………. zł
brutto : …………. zł (słownie zł: …………………………………………………….)
zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy – Formularz kalkulacyjny ceny ofertowej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości oleju będącej przedmiotem zamówienia, w wyniku
zgłoszenia przez Odbiorców zmniejszonych potrzeb w zamówieniach. Wykonawcy nie będą przysługiwały z
tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie
wówczas odpowiednio pomniejszone do wartości faktycznie zamówionego oleju opałowego i wykonanego
zakresu umowy.
Zamawiający wskazuje, iż minimalna wartość zamówienia wynosi ……. tyś litrów.
Podstawą wystawienia faktury VAT będzie dostarczona ilość oleju z uwzględnieniem normatywnych
ubytków wg wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego z kompensacją do 15 o C przy autocysternie.
Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem dostawy 1 m 3 oleju napędowego
do celów opałowych.
Dopuszcza się fakturowanie częściowe za każdą dostarczoną partię oleju napędowego do celów
opałowych.
Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po dostarczeniu
i odebraniu przez Zamawiającego każdej partii oleju napędowego do celów opałowych w terminie do 30
dni od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego.
Należność będzie regulowana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.
Od zwłoki w zapłacie Wykonawcy służy prawo naliczenia odsetek ustawowych.
§ 5 Osoby odpowiedzialne

1.
2.

Odpowiedzialnym za nadzór nad realizacją zamówienia ze strony Zamawiającego jest: …………………………… .
Odpowiedzialnym za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest: ………….……………………………………….. .
§ 6 Kary umowne

Strony postanawiają, że formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących
wypadkach i wysokościach:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w przypadku zwłoki w terminowym wykonaniu
dostawy w wysokości obniżki o 1% umownej ceny każdego 1 m 3 oleju napędowego do celów opałowych
zamówionej partii, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wykonania dostawy określonego
w pkt. 7 § 3. Kary mogą być nakładane wielokrotnie.
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2.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto
za niezrealizowaną część dostawy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy
Wykonawcy.

3.

Łączna wartość naliczonych kar nie przekroczy 20% wartości zamówienia ustalonego w § 4 ust 1 niniejszej
umowy.

4.

W przypadku odstąpienia od umowy strony związane są nadal postanowieniami umowy dotyczącymi
możliwości naliczenia kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie.
§ 7 Zmiana umowy

1.

Zamawiający zgodnie z art. 455 ustawy Pzp przewiduje możliwość prowadzenia zmian do treści zawartej
umowy w przypadku:
1) wystąpienia siły wyższej (rozumianej, jako przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne lub
niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe,
katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, itp.) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z dokumentami zamówienia;
Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności powódź, pożar i inne
klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania
warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, które mają istotny wpływ
na ciągłość usług medycznych , promieniowanie lub skażenia.
2) zmiany Wykonawcy, jeżeli nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę:
a)

w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia,
połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za
sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów
ustawy, lub

b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy
podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp;

względem

jego

3) zmiany w zakresie podwykonawców, wskazanych w ofercie do realizacji części zamówienia, na wniosek
złożony przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca powołał się na spełnienie warunków
udziału w postępowaniu na zasadach art. 118 ustawy Pzp, nowo wskazany podwykonawca wykaże
spełnienie tych warunków;
4) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca niemożliwością
wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z dokumentami zamówienia.
2.

Zakres zmian umowy obejmuje przypadku, którym mowa w ust. 1 w:
1) pkt 1 - odstąpienie od umowy bez naliczania kar umownych, przedłużenie terminu realizacji umowy,
zmniejszenie zakresu realizacji umowy;
2) pkt 2 - zmniejszenie zakresu realizacji umowy oraz zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy;
3) pkt 3 - zmianę wykonawcy;
4) pkt 4 – zmianę podwykonawcy;
5) pkt 5 - przedłużenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie zakresu realizacji umowy, odstąpienie od
umowy bez naliczania kar umownych.

3.

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż
progi unijne i jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy.
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4.

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy, jeżeli konieczność zmiany umowy
spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł
przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą
kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

5.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu usługi w przypadku zaistnienia okoliczności
organizacyjnych i formalnych, a także zmiany uwarunkowań prawnych lub zmian organizacyjnych struktur
użytkownika o nie więcej niż 50% wartości określonej w niniejszej umowie.

6.

Zmiana umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1-5, wymagają zachowania formy pisemnej (w
formie aneksu) pod rygorem nieważności.

7.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartość zmniejszonego
zakresu usług. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych
zmniejszeniem zakresu i wartości przewidzianych w umowie.
§ 8 Postanowienia końcowe

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
W razie wystąpienia sporu w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, strony zobowiązane są
wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego i polubownego.
Uzasadnione roszczenie Wykonawcy powinno być skierowane na piśmie, w formie reklamacji
do Zamawiającego (i odwrotnie), który zobowiązany jest pisemnie ustosunkować się co do zasadności
roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
W przypadku zgłoszonej przez Zamawiającego formalnej reklamacji dotyczącej ilości lub jakości
dostarczonego oleju napędowego do celów opałowych, Wykonawca jest zobowiązany do zajęcia
stanowiska w ciągu trzech dni roboczych. Gdy reklamacja będzie zasadna - Wykonawca musi przedstawić
sposób jej rozpatrzenia korzystny dla Zamawiającego.
Reklamacje jakościowe dostaw będą rozpatrywane po komisyjnym pobraniu próbek, w tym próbki
rozjemczej, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i Dostawcy.
Sporny produkt będzie badany przez niezależny instytut. Podstawą uznania reklamacji będzie okoliczność
pozwalająca stwierdzić zmniejszenie użyteczności produktu uniemożliwiające jego stosowanie zgodnie
z przyjętym przeznaczeniem oraz odstępstwa od powołanych powyżej parametrów technicznych
i wymogów odpowiednich PN.
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

