
Znak sprawy: ZK/U/20/045/ 2016      Załącznik nr 3 do SIWZ  
                                                                         

Umowa 

na dostawę oleju napędowego ( PROJEKT)

Zawarta w Rzeszowie w dniu ……………………………  2016 r. pomiędzy:

Polskim  Stowarzyszeniem  na  Rzecz  Osób  z  Upośledzeniem Umysłowym 

Koło w Rzeszowie

mającym siedzibę przy ul. Staszica 10b,  35- 051 Rzeszów

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym ”reprezentowanym przez:

1. …………………………… –

2. ……………………………. – 

a:

…………………………………………………………………………………..

mającym siedzibę : ……………………………………………………………..

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

1. ……………………………….

2. ……………………………….

Umowę niniejszą zawiera się w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

przeprowadzonego z zachowaniem zasady powszechności, równości i uczciwej 

konkurencji, przejrzystego i racjonalnego wydawania środków.

§ 1

1. Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  zapewnić  dostawę 

oleju napędowego do samochodów służbowych dowożących uczestników 

placówek  Polskiego  Stowarzyszenia  na  Rzecz  Osób  z  Upośledzeniem 

Umysłowym Koło w Rzeszowie.
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2. Przewidywana  ilość  oleju  napędowego,  która  ma  być  dostarczona 

Zamawiającemu w czasie trwania umowy to ok. 8 000 litrów. 

§ 2

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto:

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

b) Oferta Wykonawcy, sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym 

załącznik nr 1,

§ 3

Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie od 1 stycznia 2017 r. do 31 

grudnia 2017 r.

§ 4

1. Wszelkie koszty związane z realizacją dostawy ponosi Wykonawca.

2. Wykonawca  nie  może  powierzyć  w  części,  ani  w  całości   realizacji 

zamówienia innym podmiotom.

§ 5

1. Wykonawca  oświadcza,  iż  olej  napędowy  odpowiada  parametrom 

aktualnie  obowiązującej  Polskiej  Normy  oraz  spełnia  wymagania 

jakościowe określone  w Rozporządzeniu  Ministra  Gospodarki  z  dnia  9 

grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych 

(Dz. U. z 2013r, poz. 1058).

2. Wykonawca  oświadcza,  iż  posiada  aktualną  koncesje  na  prowadzenie 

działalności  gospodarczej  w  zakresie  obrotu  paliwami  objętymi 

niniejszym  zamówieniem,  zgodnie  z  wymogami  ustawy  z  dnia  10 

kwietnia 1977 roku prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012r, poz. 1059 ze 

zm.).

3. Na  życzenie  zamawiającego  Wykonawca  przedstawi  zaświadczenie 

podmiotu uprawnionego do kontroli jakości paliwa potwierdzającego, że 
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dostarczone  paliwo  odpowiada  określonym  normom  i  parametrom  w 

terminie 3 dni od zgłoszenia żądania.

4. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi dokumentu, o którym mowa w ust. 3 

Zamawiający ma prawo wykonać na koszt Wykonawcy badanie jakości 

dostarczonego paliwa.

5. W  przypadku  stwierdzenia  przez  zamawiającego  odstępstw  w  jakości 

paliwa  od  obowiązujących  norm  Zamawiający  będzie  miał  prawo 

odmówić  zapłaty  za  zawetowaną  dostawę  paliwa,  a  w  przypadku 

określonym w § 11 ust.1, pkt 3 odstąpić od umowy.

6. W przypadku niezgodności paliwa z wymaganiami określonymi w ust. 1 

zamawiający  może  zgłosić  niezwłocznie  pisemną  reklamację. 

Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni 

od  dnia  jej  doręczenia.  Brak  jej  rozpatrzenia  w  tym  terminie  ozncza 

uznanie reklamacji.

7. Załatwienie  reklamacji  będzie  następować  poprzez  wymianę  paliwa 

wadliwego na wolny od wad na koszt Wykonawcy w terminie 3 dni licząc 

od daty uznania reklamacji przez Wykonawcę. 

8. Wykonawca  pokryje  wszelkie  szkody  i  straty  poniesione  przez 

Zamawiającego  z  powodu złej  jakości  paliwa,  w tym także  w postaci 

utraconych korzyści.    

§ 6

Wykonawca  zamówienia  zobowiązuje  się  do  zapewnienia  ciągłości  dostaw 

przez  cały  okres  obowiązywania  umowy.  Wykonawca  jest  zobowiązany 

informować  Zamawiającego  o problemach  lub  okolicznościach,  które  mogą 

wpłynąć na jakość przedmiotu zamówienia bądź płynność dostaw. 
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§ 7

1. Zamawiający  dostarczy  Wykonawcy  wykaz  pojazdów  i  osób 

uprawnionych do tankowania paliwa. Wykaz może być uzupełniony lub 

zmieniony  w  trakcie  trwania  umowy  bez  konieczności  aneksowania 

umowy. 

2. Przy każdej transakcji ( każdym tankowaniu) Wykonawca zobowiązany 

jest  do  wydania  dokumentu  zawierającego  datę,  ilość  i  cenę  paliwa, 

numer rejestracyjny pojazdu i nazwisko pobierającego.

§ 8.

1. Cena  dostawy  stanowiącej  przedmiot  niniejszej  umowy  została 

ustalona  na  podstawie  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  w 

kwocie………………………………..brutto  zł  (  słownie) 

………………………………………………………………………..zł, 

która  to  cena  zawiera  wszystkie  opłaty  oraz  koszty  konieczne  do 

prawidłowego  zrealizowania  przedmiotu  zamówienia,  a  w 

szczególności  podatek  VAT  w  stawce  ……………%,  w  kwocie 

…………………………….zł  (słownie)

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………

2. Nabywanie  oleju  napędowego  przez  Zamawiającego  będzie 

następowało  sukcesywnie  według  bieżących  potrzeb  na  stacji 

Wykonawcy przez cały okres trwania umowy.

3. Rozliczanie  zakupów  dokonanych  w  ramach  umowy  będzie 

realizowane  w  formie  bezgotówkowej,  na  podstawie  wystawianych 

faktur wg zestawień tankowań, załączonych do faktur. 
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4. Należność za zrealizowaną dostawę płatna będzie przelewem na konto 

Wykonawcy  wskazane  na  wystawionej  zbiorczej  fakturze  VAT  w 

terminie 21 dni od dnia dostarczenia  faktury VAT, wystawionej  po 

zakończeniu  miesięcznego  okresu  rozliczeniowego  w ostatnim  dniu 

każdego miesiąca.

5. Zamawiający zastrzega, że zakup mniejszej ilości oleju napędowego, 

niż  ilości  określonej  w  SIWZ  nie  może  być  powodem  roszczeń 

Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.  

§ 9

1. Łączny  koszt  zakupu  oleju  napędowego  w  całym  okresie  trwania 

umowy nie może przekroczyć kwoty określonej w § 8 ust. 1.

2. Z chwilą, kiedy wartość tankowanego oleju napędowego osiągnie w/w 

kwotę,  umowa  ulega  automatycznemu  rozwiązaniu  ze  skutkiem 

natychmiastowym.

§ 10

1. Strony  postanawiają,  że  obowiązującą  je  formą  odszkodowania  za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych są kary 

umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach w wysokości:

1) Wykonawca  zobowiązany  jest  zapłacić  Zamawiającemu  kary 

umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu dostawy w wysokości 0,5 % 

wartości  wynagrodzenia  umownego  ustalonego  w 

niniejszej umowie za każdy dzień zwłoki;

b) za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od 

Wykonawcy  w wysokości  5  %  wartości  wynagrodzenia 

umownego ustalonego w § 8 ust. 1;

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
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a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy  w  wysokości  5  %  wartości  wynagrodzenia 

umownego ustalonego w niniejszej umowie.

3) Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, strony mogą 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

4) W  przypadku  wystąpienia  opóźnienia  w  wykonaniu  przez 

Wykonawcę  zobowiązań  przyjętych  niniejszą  umową, 

Zamawiający może zlecić ich wykonanie wybranemu przez siebie 

innemu podmiotowi na koszt  Wykonawcy, zachowując przy tym 

prawo  do  roszczeń  i  naprawienia  szkody  powstałej  w wyniku 

zwłoki.

§ 11

1Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku;

1) utraty koncesji

2) zamknięcia lub likwidacji stacji paliw

3) dwóch udokumentowanych przypadków sprzedaży paliwa złej 

jakości

4) powtarzającego się niewykonania przez Wykonawcę obowiązków 

objętych umową

2W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do dnia 

odstąpienia.

§ 12

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności.
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§ 13

W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszej  umowie  będą  miały 

zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.  

§ 14

Do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych na tle realizacji niniejszej 

umowy  jest  sąd  powszechny  właściwy  miejscowo  dla  siedziby 

Zamawiającego. 

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron.

……………………………….                                                     ……….………………………
                  (Zamawiający)                                                                                                                    (Wykonawca)
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