Załącznik nr 6 Projekt umowy

UMOWA NR IGK.272..............
Zawarta w dniu ……………………………………. roku w Juchnowcu Kościelnym,
pomiędzy Gminą Juchnowiec Kościelny,
zwaną w dalszej części „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
Wójta Gminy – Krzysztofa Marcinowicza
a
…………………………………………………………………………………………………………
NIP: ………………….,
działająca na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego KRS: ………………….,
REGON: ………………
zwana/y w dalszej części „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………………
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:

§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn. dostawa oleju
napędowego do zbiornika naziemnego w roku 2020.
2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliwa płynnego tj. oleju napędowego
do zbiornika naziemnego o pojemności 5 000 litrów, znajdującego się w Juchnowcu Górnym przy
ul. Szkolnej 1A, w ilości do 70 000 litrów.

§2
Realizacja przedmiotu umowy nastąpi od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.

§3
1. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać obowiązującym normom PN-EN 590 dla oleju
napędowego. Paliwo winno spełniać wymagania określone w Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2015
poz. 1680 ).
2. Jednorazowa dostawa paliwa wynosić będzie od 1000 do 5000 litrów.
3. Paliwo zamawiane będzie telefonicznie 2 dni przed dostawą, zamówienie zostanie potwierdzone
faksem lub e-mailem z określeniem ilości i terminu dostawy.
4. Wykonawca dostarczy zamawiany olej napędowy własnym transportem na swój koszt i ryzyko.
5. Olej napędowy przyjmowany będzie w następujących dniach i godzinach poniedziałek
9.30-15.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8.00–15.00.
6. Przy każdej dostawie oleju napędowego do zbiornika Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć
Zamawiającemu świadectwo jakości paliwa potwierdzające spełnienie wymogów PN-EN 590 lub
obowiązujących w dniu tankowania.
7. Wykonawca realizujący dostawy zobowiązany jest dostarczyć paliwo w ilości zgodnej
z otrzymanym zamówieniem i zgodnie z procedurami.

8. Rozliczenie ilości dostarczonego paliwa powinno się odbyć na podstawie zainstalowanego na
cysternie Wykonawcy licznika/ przepływomierza z aktualną potwierdzoną legalizacją,
wyposażonego w drukarkę drukującą dokument, który określi rzeczywistą ilość dostarczonego
paliwa oraz ilość paliwa w referencyjnych warunkach +15ºC.
9. Wykonawca dostarczy przy każdej dostawie dowód Wz, który Zamawiający potwierdzi oraz
wydruk z drukarki i świadectwo legalizacji licznika.
10. Na fakturze umieszczona będzie ilość paliwa faktycznie zatankowanego do zbiornika.

§4
1. Szacunkowa
całkowita
wartość
przedmiotu
umowy
brutto
wynosi:
………………………………………………………………………………………………………..,
wynika z ilości wymienionej w § 1 ust. 2 i ceny hurtowej 1 m 3 oleju napędowego ustalonej przez
PKN Orlen (strona www.orlen.pl) na dzień 11.01.2020 r., z uwzględnieniem marży lub upustu
określonej w ust.4 niniejszego paragrafu.
2. Podstawą do ustalenia ceny 1 m3 paliwa jest cena hurtowa 1 m3 oleju napędowego ustalona
przez PKN Orlen (strona www.orlen.pl) na dzień zgłoszenia zamówienia dostawy powiększoną o
ustaloną marżę lub pomniejszoną o ustalony upust podany w ofercie Wykonawcy.
3. Podatek VAT zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Wykonawca zastosuje dla Zamawiającego stały upust / marżę*
w wysokości …....... od ceny hurtowej jednego m3 paliwa płynnego netto.
5. Podstawą do przekazania należności będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę.
Zamawiający dokona płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności - płatność
należności wynikającej z faktury w terminie do 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy
prowadzony w Banku ……………….…. o numerze …………………………………, w tym
wartość sprzedaży netto będzie opłacona na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, a podatek od
towarów i usług zostanie opłacony na specjalny rachunek bankowy Wykonawcy - rachunek VAT.
6. Nabywcą (Płatnikiem) faktur będzie: Gmina Juchnowiec Kościelny, 16-061 Juchnowiec
Kościelny, ul. Lipowa 10, NIP: 966-18-13-207. Odbiorcą faktur będzie: Urząd Gminy Juchnowiec
Kościelny ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny.
7. Zapłata będzie następowała każdorazowo po dostawie zamówionej partii na podstawie faktury
VAT w oparciu o ceny hurtowe paliw w rafinerii PKN Orlen na dzień zgłoszenia zamówienia oraz
stałą marżę lub stały upust w wysokości określonej przez Wykonawcę w ofercie.
8. Strony umowy zgodnie postanawiają, iż bez zgody Zamawiającego wierzytelności
(zobowiązania) wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osobę trzecią
(przelew).
9. Za dzień opłacenia faktury uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
*niepotrzebne skreślić

§5
Zamawiający może dokonać badania próbek dostarczonego oleju napędowego w laboratorium
mającym uprawnienia do wykonywania takich badań i w przypadku potwierdzenia wynikami badań
niezgodności dostarczonego paliwa z Polską Normą, obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami
dokonanego badania oraz żądać wymiany produktu i pokrycia związanych z tym kosztów.
W sytuacji, gdy Wykonawca nie wymieni paliwa nieodpowiedniej jakości, bądź takie paliwo
ponownie dostarczy Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy z przyczyn zawinionych
przez Wykonawcę.

§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości: 500 zł za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy,
b) za nieuzasadnione odstąpienie od umowy przez Wykonawcę - 10 % wartości brutto
niezrealizowanej części umowy, której szacunkowa całkowita wartość została określona w §4

ust. 1.
c) jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę
w wysokości 10% szacunkowej całkowitej wartości przedmiotu umowy określonej w §4 ust. 1.
2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeśli szkoda
przewyższa wysokości kar umownych.
3. Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego (w przypadku naliczenia kar określonych
w ust. 1 niniejszego paragrafu) do potrącenia kwoty wynikającej z naliczenia kar z wynagrodzenia
przysługującego z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§7
W przypadku nie dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie 10 dni od potwierdzenia złożenia
zamówienia faksem lub e-mailem Zamawiający dokona zakupu u innego dostawcy i obciąży
kosztami zakupu Wykonawcę.

§8
1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości,
ogłoszono upadłość Wykonawcy, jeżeli rozpoczęto likwidację działalności gospodarczej
Wykonawcy lub dostawy nie są realizowane terminowo.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w oparciu o art. 145 ustawy prawo
zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz. 1843 t.j. ze zm.).
3. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

§9
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie zgodnie z artykułem 144 ustawy
prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz. 1843 t.j. ze zm.).
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie spory zaistniałe między stronami na tle wykonania niniejszej umowy będą
rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 11
1. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego
i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:

Wykonawca:

