ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ
UMOWA nr...... /2019
Zawarta …………………………….2019 r. pomiędzy Spółką Bialskie Wodociągi i Kanalizacja
„WOD-KAN” Sp. z o.o. mającą siedzibę w Białej Podlaskiej ul. Narutowicza 35A
zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000088316, wysokość kapitału zakładowego
65 995 000,00 zł. reprezentowaną przez:
1. mgr inż. Janusz Bystrzyński

- Prezes Zarządu

zwanym dalej w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM” a firmą
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
firma jest zwana dalej „Wykonawcą”
Na podstawie przeprowadzonego w oparciu o Prawo zamówień publicznych przetargu
dokonanego przez Zamawiającego i wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr ..........................
została zawarta umowa o poniższej treści:
§1.
Przedmiot Umowy:
1.

Zakup oraz zakup z dostawą paliw płynnych, tj. oleju napędowego do silników diesla
w ilości szacunkowej 192,5 m3 oraz benzyny o liczbie oktanowej nie mniejszej niż 95
ilości szacunkowej 2,5 m3 w latach 2019 – 2020 wg wymagań jakościowych zgodnie z
ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 9 października 2015 r. z
późniejszymi zmianami w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z
2015, poz. 1680 z późn. zm.), oraz zgodne z Polskimi Normami (PN).

2.Sposób zamówienia:
a) olej napędowy zamawiany będzie w zależności od potrzeb Zamawiającego, faksem lub
telefonicznie. Wykonawca dostarczy olej napędowy na własny koszt w ciągu 24 godz. od
chwili złożenia zamówienia do Zakładu Zagospodarowania Odpadów ul. Ekologiczna 1 w
Białej Podlaskiej. Olej napędowy ma być dostarczany autocysternami z zalegalizowanym
urządzeniem pomiarowym. Dostawy będą przyjmowane w godzinach 7:00 do 15:00 od
poniedziałku do piątku w dni robocze. Dowodem dostawy będzie wystawiony dowód WZ
wraz załączonym wydrukiem dostawy z cysterny. Wykonawca na podstawie dokumentów
WZ wystawi fakturę VAT, wg przedstawionej oferty cenowej stanowiącej zał. nr 1 do
niniejszej umowy.
b) benzyna bezołowiowa oraz olej napędowy będą tankowane na stacji paliw w zależności
od potrzeb Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia możliwości
korzystania z co najmniej jednej stacji paliw czynnej 24h na dobę 7 dni w tygodniu,
znajdującej się w obrębie miasta Biała Podlaska. Dowodem dostawy będzie wystawiony

dowód WZ . Wykonawca na podstawie dokumentów WZ wystawi fakturę VAT, wg
przedstawionej oferty cenowej stanowiącej zał. nr 1 do niniejszej umowy.
3. Określone przez Zamawiającego ilości paliwa stanowią szacunkową ilość i nie
mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń
wobec Zamawiającego z tytułu niezrealizowania maksymalnej wartości umowy lub
zakupu mniejszej ilości paliwa w okresie jej obowiązywania. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianych paliw do 50%, w
zależności od potrzeb.
§ 2.
Termin:
Termin wykonania umowy ustala się od dnia 10.10.2019r. do dnia 10.10.2020r.
§ 3.
Cena umowy:
I. Strony ustalają, że szacowana ogólna wartość przedmiotu umowy wynosi ......................zł.
brutto z czego:
•
•

Dostawa/zakup 192,5m3 oleju napędowego za cenę netto ……………………….. zł.
pomniejszoną o stały oferowany opust za 1 m3 w kwocie .............................. zł., x VAT
zakup 2,5m3 benzyny bezołowiowej za cenę netto ……………………….. zł. pomniejszoną o
stały oferowany opust za 1 m3 w kwocie .............................. zł. ,x VAT

2.

Wynagrodzenie zostało obliczone zgodnie z ceną hurtową
a) oleju napędowego netto na dzień ........................ r. za 1 m3 przedstawioną w ofercie —
( minus) stały opust kwotowy oleju napędowego w wysokości ........................... zł.,
pomnożony przez przewidywaną przez Zamawiającego łączną liczbę m3 dostaw x VAT
na podstawie OFERTY.
b) benzyny bezołowiowej netto na dzień ........................ r. za 1 m3 przedstawioną w
ofercie —( minus) stały opust kwotowy benzyny bezołowiowej w wysokości
........................... zł., pomnożony przez przewidywaną przez Zamawiającego łączną liczbę
m3 dostaw, x VAT na podstawie OFERTY.

3.

Cena wynagrodzenia umownego może ulec zmianie w zależności od cen oleju
napędowego i benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej nie mniejszej niż 95 w dniach
dostaw. Ceny za olej napędowy „,standardowy” i za benzynę bezołowiową „
standardową” będą naliczane wg. ceny hurtowej 1m3 oleju napędowego/ benzyny
bezołowiowej netto publikowanej na stronie PKN ORLEN w dniu dostawy (w
przypadku dostawy w dniu, w którym nie publikuje się notowań obowiązuje ostatnia
cena hurtowa netto ogłoszona przed dniem dostawy) — pomniejszona o oferowany
opust kwotowy w wysokości
a) ....... zł x podatek VAT ( dot. oleju napędowego)
b) …….zł. x podatek VAT ( dot. benzyny bezołowiowej)

4.

Wielkość opustu:
a) wynosząca ......... zł/m3 olej napędowy
b) wynosząca ......... zł/m3 benzyna bezołowiowa
określona przez Wykonawcę w OFERCIE jest ustalona na okres obowiązywania
umowy i nie będzie podlegała zmianom.
§ 4.

Sposób realizacji zamówienia
1.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przy każdej dostawie oleju napędowego
świadectwa jakości, w przeciwnym wypadku partia oleju napędowego nie zostanie
odebrana.

2.

Paliwo pod rygorem rozwiązania umowy winno spełniać wymagania określone w
polskich normach dla paliw płynnych.

3.

W przypadku, gdy dostawa oleju napędowego nie będzie spełniać warunków
zamówienia (ilości i rodzaju), zamówienie nie zostanie zrealizowane, a ewentualne
szkody powstałe z tego tytułu pokryje Wykonawca.

4.

W razie stwierdzenia przez Zamawiającego istnienia wad przedmiotu zamówienia,
Zamawiający złoży pisemną reklamację niezwłocznie w dniu odkrycia wady.

5.

Wykonawca jest zobowiązany reklamację rozpatrzyć i wymienić reklamowany
przedmiot zamówienia w ciągu 7 dni.

6.

Koszty związane z opróżnieniem zbiornika z powodu wadliwego oleju napędowego
poniesie Wykonawca.
§ 5.

Warunki płatności
1.

2.
3.

Zamawiający będzie dokonywał zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury na podstawie dowodu WZ wraz załączonym wydrukiem
dostawy z cysterny.
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do
wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.
Fakturę VAT należy wystawić na Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z
o.o. , ul. Narutowicza 35A, 21-500 Biała Podlaska, NIP 537-000-13-88, REGON
030107507

§ 6.
Kary umowne i odstąpienie od umowy
1. Strony ustalają kary umowne od Wykonawcy na rzecz Zamawiającego w wysokości
0,2% ceny określonej w § 3 ust. / za każdy dzień zwłoki nieterminowego lub
nienależytego wykonania dostawy.
2. Strony ustalają karę umowną z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 000zł..
3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w szczególności w
przypadku:

4.

1)
pisemnej reklamacji jakości dostarczonego paliwa,
2)
zaprzestania świadczenia dostaw.
3)
Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego
paliwa.

5.

W razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

6.

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia
takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

7.

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne
na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
§ 7.

Ubezpieczenia
1.

Transport i wyładunek paliwa następować będzie na koszt i ryzyko Wykonawca.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dostarczone paliwo.

2.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na jakość dostarczonego paliwa na
okres 30 dni, licząc od dnia dostawy.

3.

W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego jakości paliwa, jego próbki
zostaną zbadane w niezależnym, akredytowanym laboratorium, a w przypadku
potwierdzenia niezgodności paliwa z Polską Normą oraz niniejsza umową,

Wykonawca poniesie koszty tego badania oraz zwróci Zamawiającemu pełne koszty
usunięcia skutków dostarczenia paliwa złej jakości.
4.

Niezgodności ilościowe paliwa zostaną odnotowane przez Strony umowy w protokole
rozbieżności, sporządzonym i podpisanym w dniu dostawy.

5.

Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na
kwotę min. 700 000 zł. na szkody związane z wykonaniem umów na dostawy zgodne
z przedmiotem umowy. Kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi załącznik nr 2 do
umowy i jej integralną część.
§ 8.

Ustalenia końcowe
1.

Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. Pierwszy odbiór oleju napędowego
nastąpi po zgłoszeniu zapotrzebowania na rozpoczęcie dostaw.

2.

Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. Zmiana postanowień
zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie
aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą
naruszać postanowień zawartych w art.144 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych.

3.

Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony
zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku
niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd, właściwy dla
siedziby Zamawiającego.

4.

W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, prawo zamówień publicznych.

5.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla Wykonawcy i Zamawiającego.

6.

Wykonawca nie może dokonać cesji praw wykonania niniejszej umowy na rzecz
osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

Integralną część umowy stanowią Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i Oferta
Wykonawcy.
Zamawiający

Wykonawca

