Załącznik nr 6 do SIWZ
na sukcesywną dostawę oleju napędowego

UMOWA NR __ /2016
Zawarta dnia __.__.2016 roku w Grodzisku, pomiędzy :
Zespołem Szkół w Grodzisku, zs. ul. 1 Maja 34, 17 – 315 Grodzisk
NIP: 544 – 14 – 09 – 850, REGON: 052130512
reprezentowanym przez:
mgr inż. Teresę Kosińską – Dyrektora Zespołu Szkół w Grodzisku
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a
…………………………………………………………………………………………….
NIP: …………………………., REGON……………………………………
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy
w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn.
„Sukcesywna dostawa oleju napędowego do autobusów dowożących
uczniów do Zespołu Szkół w Grodzisku w ilości 45.000 litrów”
przeprowadzanym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z
późń. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa oleju napędowego do
autobusów dowożących uczniów do Zespołu Szkół w Grodzisku w ilości
45.000 litrów.
2. Ilość przedmiotu zamówienia jest ilością szacunkową w ciągu trwania umowy.
Ostateczna ilość dostarczanego oleju napędowego może ulec zmniejszeniu lub
zwiększeniu, będzie ona wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, przy
czym będzie to wielkość nie mniejsza niż 80 % oraz nie większa niż
120 % wielkości całego zamówienia. W związku ze zmniejszeniem lub
zwiększeniem danej ilości Zamawiający nie poniesie żadnych skutków
prawnych.
3. Dostawa będzie się odbywała poprzez tankowanie autobusów Zamawiającego
na stacji paliw Wykonawcy znajdującej się w ……………………………………………..…….
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 18:00.
4. Tankowanie paliwa będzie odbywać się doraźnie, w miarę potrzeb
Zamawiającego, do autobusów według wykazu stanowiącego załącznik do
niniejszej umowy.
5. Rozliczanie należności będzie odbywało się na podstawie rzeczywistych ilości
pobranego paliwa.
6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić paliwa dobrej jakości zgodnie
z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia
09 października 2015 roku w sprawie w sprawie wymagań jakościowych dla
paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r., poz. 1680) i za każde odstępstwo ponosi
odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia reklamacji, w razie
stwierdzenia wad lub braków towaru.

§2
 Wartość przedmiotu zamówienia ustalona została na podstawie
przyjętej ceny 1 litra paliwa, jako ceny brutto wyliczonej na podstawie
rzeczywistych cen brutto paliw obowiązujących na stacjach paliw
Wykonawcy w dniu złożenia oferty i wynosi:
za 1 litr oleju napędowego : ……………….. zł brutto
za całość przedmiotu zamówienia : …………........…. zł brutto
2. Szacunkowa kwota określona treścią ust. 1 nie może stanowić
podstawy do roszczeń Wykonawcy o wykonanie umowy w zakresie
realizacji tej kwoty.
§3
1. Za zakupione paliwo Zamawiający będzie płacił Wykonawcy kwotę
wynikającą z ilości zatankowanego paliwa i dziennej ceny sprzedaży na
stacji paliw Wykonawcy pomniejszonej o stały upust wynoszący ………… zł
dla oleju napędowego od ceny brutto każdego zakupionego litra paliwa.
2. Upust nie ulegnie zmianie w całym okresie obowiązywania umowy.
§4
1.

Należność za zrealizowane dostawy Zamawiający uiszczał będzie
Wykonawcy w formie przelewu na jego konto bankowe:
……………………………………………………………………………………………………………………………
(należy wpisać nr rachunku bankowego Wykonawcy)

w banku ..............................................................................................
(należy wpisać nazwę banku Wykonawcy)

w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.

2.
3.
4.
5.

6.

Faktura będzie wystawiona za pełny okres rozliczeniowy i obejmuje
należność z tytułu sprzedaży paliw dokonanych w tym okresie.
Ustala się okresy rozliczeniowe miesięczne. Za datę sprzedaży uznaje się
ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.
Na każdej fakturze należy uwzględnić zaoferowany przez Wykonawcę upust.
Do każdej faktury, o której mowa w ust. 2 Wykonawca dołączy wykaz
zawierający następujące informacje:
 data tankowania
 rodzaj pojazdu i numer rejestracyjny
 imię i nazwisko oraz podpis osoby pobierającej olej napędowy,
 ilość zakupionego paliwa
 cena jednostkowa obowiązująca na stacji w dniu tankowania paliwa,
 wartość pobranego paliwa.
Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawiał faktury VAT bez
podpisu Zamawiającego na fakturze.

§5
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia 01 stycznia 2017 r.
do dnia 31 grudnia 2018 r.
2. Umowa wygasa w określonym w ust. 1 terminie także w przypadku, jeśli
określona w § 1 ust. 1 ilość paliwa nie zostanie wykorzystana.
§6
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują
się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
1) w wysokości 10 % wartości umownej (brutto) niezrealizowanej części
przedmiotu umowy, gdy Zamawiający rozwiąże umowę z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, z zastrzeżeniem przypadku,
o którym mowa w § 7, w wysokości 10 % wartości umownej (brutto)
wyrobów nie dostarczonych w terminie lub złej jakości za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki.
2) w wysokości 15% wartości brutto umowy rozumianej jako całkowita
wartość brutto umowy określona w załączniku nr 2 do niniejszej umowy –
w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu zaistnienia
przesłanek innych niż wymienione w § 8 ust. 2,
2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej
szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
3. Zapłata kar umownych może nastąpić w drodze potrącenia wierzytelności.
§7
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
miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części
umowy.
3. Rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.
§8
Poza przypadkiem, o którym mowa w § 7 ust. 1, stronom przysługuje prawo
rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w następujących
sytuacjach:
1.Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy, gdy:
1) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
2) zostanie wszczęte wobec Wykonawcy postępowanie egzekucyjne,
3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
4) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych
przyczyn lub nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego
złożonego na piśmie.
5) Wykonawca realizuje dostawy towarów nie odpowiadających złożonemu
zamówieniu, a także nie odpowiadające wymogom jakościowym i
ilościowym mimo przynajmniej dwukrotnego pisemnego wezwania.

2.Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy, jeżeli :
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie
4 tygodni od upływu terminu zapłaty faktur określonego w niniejszej
umowie,
2) Zamawiający, bez uzasadnionej przyczyny, nie przystąpi do odbioru lub
odmawia odbioru towarów,
3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań
umownych wobec Wykonawcy.
3.Rozwiązanie umowy w przypadkach określonych w § 8 ust. 2 powinno nastąpić
w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i zawierać
uzasadnienie.
4. W razie rozwiązania umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada,
Zamawiający
zobowiązany
jest
do
odbioru
towarów
dostarczonych do dnia rozwiązania umowy, zapłaty wynagrodzenia za
dostarczone towary.
5.Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o okolicznościach,
o których mowa w ust. 1 pkt. 1—3, w terminie 5 dni od dnia ich zaistnienia.
§9
1. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późń. zm). Zamawiający
przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru
Wykonawcy, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie
strony.
2. W szczególności Zamawiający dopuszcza:
1) aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy
firmy, zmianę adresu, siedziby, osób reprezentujących strony, zmianę
formy prawnej prowadzonej działalności;
2) zmianę postanowień w zakresie podatku VAT.
Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie
podatku VAT, Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty
powiększonej lub pomniejszonej o obowiązującą stawkę podatku od
towarów i usług na dzień wystawienia faktury VAT.
3) zmianę terminu realizacji przedmiotu.
§ 10
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy
rozstrzygane będą w drodze obowiązkowych negocjacji ugodowych, z których
sporządzony zostanie pisemny protokół. W przypadku braku porozumienia spory
rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, a w sprawach
procesowych - przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 12
Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym
dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
§ 13
Integralną część niniejszej umowy stanowi Załącznik nr 1 – wykaz autobusów
oraz kierowców dowożących uczniów do Zespołu Szkół w Grodzisku

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

……………………………………….

……………………………………………

Załącznik nr 1 do umowy nr __ / 2016
zawartej w dniu __.__.2016 roku.
na sukcesywną dostawę oleju napędowego
do autobusów dowożących uczniów do
Zespołu Szkół w Grodzisku

Wykaz autobusów szkolnych dowożących uczniów
do Zespołu Szkół w Grodzisku
Lp.

Rodzaj pojazdu

Numer rejestracyjny

1.

Autobus szkolny AUTOSAN

BSI 55AH

2.

Autobus szkolny AUTOSAN

BSI F750

3.

Autobus szkolny AUTOSAN

BSI C290

4.

Autobus szkolny AUTOSAN

BTP 0770

Wykaz kierowców autobusów szkolnych dowożących
uczniów do Zespołu Szkół w Grodzisku,
uprawnionych do tankowania pojazdów
Lp.

Imię i nazwisko kierowcy

1.

Mirosław Iwanowski

2.

Stanisław Morzy

3.

Roman Antoniuk

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

……………………………………….

…………………………………………

