Załącznik nr 5– projekt umowy
UMOWA ………./20
Zawarta w dniu ........................................................... w Czarnówku pomiędzy Zakładem
Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o. o. w Czarnówku, 84-351
Nowa Wieś Lęborska,
reprezentowanym przez: Prezesa Zarządu – Annę Rudnicką
zwanym dalej Zamawiającym
a:
………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
…………….................................................................................................................
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty
w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz
zgodnie z warunkami zawartymi w ofercie i specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do dostarczenia sukcesywnie w ciągu
całego roku oleju napędowego – w ilości do 180 000 litrów. Rozliczenie będzie
następować w oparciu o faktyczną ilość pobranego paliwa.
3. Zamawiający może pobrać mniejszą ilość litrów ON, niż wykazana powyżej i
Wykonawca nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń.
4. Dostawa oleju napędowego do Zamawiającego następować będzie po uprzednim
uzgodnieniu telefonicznym, pisemnym lub faksem w ciągu ……… godzin od
zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
5. Zamawiający jednorazowo zamówi nie więcej niż 5000 litrów oleju napędowego.
6. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia – raz na kwartał – aktualnego
świadectwa jakości dostarczanego paliwa, zawierającego wszystkie parametry
dostawy wraz z aktualnymi badaniami próbki paliwa przez akredytowane
laboratorium. W przypadku niedostarczenia niniejszego lub gdy badania wykażą
odstępstwa od normy, Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy.
7. Wykonawca zapewnia zakup oleju napędowego na własnej stacji paliw w przypadku
awarii stacji paliw Zamawiającego całodobowo, w formie bezgotówkowej bez żadnych
kosztów dodatkowych; w takim przypadku wskazana Zamawiającemu stacja paliw nie
znajduje się dalej niż w promieniu 12 km od Zakładu Zagospodarowania Odpadów
„Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. w Czarnówku.
§2
1. Sprzedaż oleju napędowego objętego niniejsza umową, będzie realizowana w
oparciu o cenę producenta powiększoną o stałą marżę.
2. Cenę 1 litra oleju napędowego strony ustalają na dzień składania ofert w wysokości
…………PLN netto.
3. Do każdej faktury będzie dołączony dokument (wydruk z Internetu) stanowiący
podstawę wyliczenia ceny w dniu tankowania oleju napędowego przez
Zamawiającego.
§3
Ustala się następujące terminy realizacji umowy:
a. termin rozpoczęcia dostawy – 01.01.2021r.

b. termin zakończenia dostawy – 31.12.2021r.
§4
1. Fakturowanie odbywać się będzie w cyklach dostaw.
2. Termin płatności faktury - 21 dni licząc od daty wpływu poprawnej faktury wraz z
załącznikiem, o którym mowa w §2 pkt 3 powyżej.
§5
1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu
określonej w umowie dostawy, w wysokości 0,5 % od wartości umownej dostawy
licząc za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku stwierdzenia, że jakość dostarczanego ON odbiega od norm – kara
umowna w wysokości 10 % maksymalnej całorocznej wartości dostawy, za każdy
potwierdzony przypadek.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodów innych niż
niewywiązanie się Zamawiającego z warunków umowy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % ceny netto niezrealizowanego
zamówienia.
§6
Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT i jest zarejestrowany w Urzędzie
Skarbowym w …………………………….
pod nr NIP …………………………………
§7
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
1. Umowa może być rozwiązana przed upływem okresu, na który była zawarta z
zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. W przypadku niewywiązania się z zamówionej przez Zamawiającego dostawy lub
opóźnienia wynoszącego więcej niż 10 dni roboczych, Zamawiający ma prawo do
natychmiastowego rozwiązania umowy oraz naliczenia kar umownych wynoszących
10% wartości maksymalnej założonej całorocznej dostawy. Z uprawnienia tego
Zamawiający może skorzystać w okresie 30 dni od daty zaistnienia podstaw do
odstąpienia.
§9
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia
istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie
od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach (art.145 PZP).
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§10
1. Zgodnie z art. 144 Prawa zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość
dokonania zmian postanowień umowy zawartej w wyniku postępowania w stosunku
do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Poniższe
postanowienia stanowią dopuszczalny katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
2. Zamawiający określa następujące warunki zmiany:
 przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT możliwe będzie zawarcie aneksu
w zakresie zmiany wynagrodzenia dla Wykonawcy w zakresie wynikającym ze
zmiany stawki VAT,
 dopuszczalne są zmiany umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do
umowy, które będą korzystne dla Zamawiającego, a które nie będą wykraczać
poza treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
3. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp:
 zmiana nr rachunku bankowego,
 zmiana osób przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy na inne
spełniające warunki określone w SIWZ,
 zmiana danych teleadresowych,
Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie
niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.
§11
1. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o każdorazowej
zmianie adresu wskazanego w niniejszej umowie. Doręczenie pod adres wskazany
przez Stronę, w przypadku odesłania zwrotnego przez pocztę przesyłki wysłanej na
podany adres uważa się za skuteczne z upływem siódmego dnia, licząc od dnia
następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata,
bez względu na przyczynę niepodjęcia.
2. Cesja wierzytelności wynikająca z niniejszej umowy może zostać dokonana wyłącznie
za zgodą Zamawiającego.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień niniejszej umowy
rozstrzygane będą przez sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.
§12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
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