Dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie Sp. z o. o.

Załącznik nr 5 do SIWZ – projekt umowy
PROJEKT UMOWY
Umowa nr ……
W dniu …. roku pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie Sp. z o. o.,
ul. Kochanowskiego 28, 82-400 Sztum, numer KRS 0000127884, NIP 5790006866, REGON
170148140, w imieniu, którego działa:
Sławomir Kłopotowski – Prezes
zwanym w dalszej części Zamawiającym,
a
..................................................................................
prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu nr ....... do ......... NIP ..... REGON .........
reprezentowaną przez: .......................................…........................................................................,
zwaną dalej Wykonawcą,
została zawarta umowa o następującej treści:
Wykonawca został wyłoniony w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn.”Dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej na potrzeby Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie Sp. z o. o.” przeprowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie
z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /zwaną dalej ustawą/
(tekst. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), znak sprawy ZP.1.2021.
§ 1. Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliwa płynnego
w szacunkowej ilości:
1) benzyna bezołowiowa Pb 95 – 6.500 litrów,
2) olej napędowy – 80.000 litrów.
2. Wykonawca

umożliwia

tankowanie

paliwa

na

stacjach

paliw

zlokalizowanych

w……………………….…. poprzez dokonywanie Transakcji Bezgotówkowych przy użyciu
tzw. kart flotowych. W przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej
stacji paliw Wykonawca umożliwi dokonywanie Transakcji Bezgotówkowych na innej stacji
paliw położonej najbliżej siedziby stacji modernizowanej.
3. Sprzedaż paliw odbywać się będzie sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego,
poprzez doraźne tankowanie paliw za pomocą kart paliwowych.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Warunków Zamówienia
stanowiąca załącznik do niniejszej umowy.
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§ 2. Wynagrodzenie. Warunki płatności.
1. Maksymalna kwota, do jakiej Zamawiający będzie dokonywał zakupów paliwa wynosi
………………… zł brutto, tj. z podatkiem VAT, co stanowi cenę ofertową Wykonawcy.
2. Kwota określona w ust. 1 może ulec zmniejszeniu, w zależności od ilości paliwa, które zakupi
Zamawiający z zastrzeżeniem, iż podane ilości mogą się zmienić o +/- 30 %. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do umowy.
3. Ceny paliw w trakcie realizacji przedmiotowej umowy mogą ulec zmianie w stosunku do ceny
ofertowej, w przypadku zmiany cen paliw w rafinerii, stosownie do cen obowiązujących w dniu
sprzedaży na stacji. Obowiązuje cena detaliczna podana na dystrybutorze w dniu
zakupu/tankowania paliwa.
4. Na benzynę bezołowiową o liczbie oktan nie mniejszej niż 95 Wykonawca udzieli
Zamawiającemu upust w wysokości ..........% zgodnie ze złożoną ofertą za każdy jeden litr
zakupionego paliwa. Upust w tej wysokości naliczany będzie na każdej fakturze wystawionej
dla Zamawiającego.
5. Na olej napędowy ON Wykonawca udzieli Zamawiającemu upust w wysokości .......... %
zgodnie ze złożoną ofertą za każdy jeden litr zakupionego paliwa. Upust w tej wysokości
naliczany będzie na każdej fakturze wystawionej dla Zamawiającego.
6. Wykonawca oświadcza, że dostarczane przez niego paliwo będzie najwyższej jakości,
dopuszczone do obrotu i że Wykonawca posiada wszelkie uprawnienia do jego sprzedaży.
7. Zamawiający oświadcza, że paliwo będzie tankowane do samochodów służbowych
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie.
8. Zakupy paliwa będą realizowane za pośrednictwem kierowców Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji na stacji/ach paliw zlokalizowanej/ych na terenie miasta Sztum, jak również na
stacjach paliw zlokalizowanych na terenie całego kraju, stanowiących własność Sprzedającego
lub z którymi Sprzedający podpisał stosowne umowy.
9. Sprzedaż (tankowanie) paliw w ramach niniejszej umowy będzie się odbywać przez 7 dni
w tygodniu, całodobowo.
10. Płatności za zakupione paliwo będą dokonywane za pomocą transakcji gotówkowych lub
bezgotówkowych, w tym przy użyciu tzw. kart flotowych. W przypadku kart paliwowych
w formie bezgotówkowej. Koszty wyrobienia i dostarczenia pierwszych kart flotowych ponosi
Wykonawca.
11. Dostawy paliw będą rozliczane w następujących okresach rozliczeniowych:
1) I okres rozliczeniowy od 1 do 15 dnia każdego miesiąca,
2) II okres rozliczeniowy od 16 do ostatniego dnia miesiąca, na podstawie sporządzonego
przez Wykonawcę raportu transakcji.
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Faktura będzie uwzględniała ilość zakupionych w danym okresie paliw i będzie
wystawiona w ciągu 7 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego. Za datę sprzedaży
uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego.
12. Faktura zostanie wystawiona na adres:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie, ul. Kochanowskiego 28,
82-400 Sztum, NIP 579-000-68-66
13. Płatność należności z tytułu transakcji bezgotówkowych dokonywana będzie przez
Zamawiającego w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury. Za datę płatności faktury uważa się wpływ
należności na rachunek bankowy Wykonawcy.
14. W razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających Zamawiającemu wywiązanie się
z uregulowań ust. 13 niniejszego paragrafu, dopuszcza się dokonywanie transakcji
gotówkowych wyłącznie na stacji paliw. Zakup będzie dokonywany po cenach obowiązujących
na stacji w chwili tankowania.
15. Wykonawca ma prawo zablokować dalszą sprzedaż bezgotówkową w przypadku braku zapłaty
za fakturę.
16. W przypadku zawinionej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia kart, o których mowa w ust. 10
niniejszego paragrafu przez Zamawiającego, koszty wyrobienia i dostarczenia nowych kart
ponosi Zamawiający (zgodnie z ustaloną przez Wykonawcę opłatą).
17. W

przypadku,

gdy

Wykonawca

przewiduje

możliwość

dokonywania

transakcji

bezgotówkowych przy użyciu tzw. kart flotowych, zasady tych rozliczeń uregulowane zostaną
w Załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 2
niniejszej umowy.
§ 3. Termin realizacji zadania.
1. Strony ustalają terminy realizacji przedmiotu umowy:
1) Termin rozpoczęcia: od dnia 01.11.2021 r..
2) Termin zakończenia: zamówienie będzie realizowane przez okres 12 miesięcy licząc od
dnia rozpoczęcia wykonania zamówienia, z zastrzeżeniem, iż umowę uważać się będzie za
wykonaną w momencie wykorzystania kwoty, o której mowa w §2 ust. 1 umowy lub
wykorzystania ilości paliwa wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia z założonym
zwiększeniem/zmniejszeniem ilości +/-30%.
§ 4. Osoby do kontaktów
1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie p. ..................... .
2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie p. ..................... .
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§ 5. Podwykonawstwo
1.

Strony umowy ustalają, że dostawy zostaną wykonane przez wykonawcę osobiście bądź
z udziałem podwykonawców.

2.

Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania
przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na dostawy w SWZ, Wykonawca może:
1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania
w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom
2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,
3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie,
4) zrezygnować z podwykonawstwa.

3.

Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia
następującym podwykonawcom:
1) nazwa podwykonawcy: …………………...
a) opis powierzonej części zamówienia: …………………….
b) czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby wykonawca powołuje się na
zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień

publicznych

…………………………(tak/nie)
2) ……………….
4.

Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia zamawiającego o wszelkich zmianach
danych, o których mowa w ust. 3 w trakcie realizacji zamówienia i przekazania informacji na
temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację
części zamówienia.

5.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień
publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca
jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że:
1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz
2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

6.

Przepisu ust. 5 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami, na których
zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz do dalszych podwykonawców (chyba, że w toku postępowania
weryfikowane były podstawy wykluczenia podwykonawcy niebędącego podmiotem trzecim,
na zasadach określonych w art. 462 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych).
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7.

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad usługami wykonywanymi przez
podwykonawcę i do ich koordynacji.

8.

W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, wykonawca zawiera
umowę o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9.

Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest zobowiązany do
przedłożenia zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo.

10. Zamawiający w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy
o podwykonawstwo, może wnieść do niej pisemne zastrzeżenia. Jeżeli tego nie uczyni,
oznaczać to będzie akceptację projektu umowy przez zamawiającego.
§ 6. Kary umowne.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy,
2) w przypadku nieprzedstawienia do zaakceptowania przez Zamawiającego umowy
zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą – w wysokości 500,00 zł za każdy
przypadek.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w
wysokości 10% Ceny ofertowej brutto. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od
Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości
wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy.
4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
5. Należności z tytułu kar umownych Zamawiający ma prawo potrącić z wierzytelnościami
wynikającymi z faktur wystawionych przez Wykonawcę.
6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia przedmiotu umowy lub
innych zobowiązań wynikających z umowy.
7. Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa
cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
8. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar z sum należnych Wykonawcy lub zabezpieczenia
należytego wykonania umowy bez potrzeby składania dodatkowych wezwań w tej mierze.
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9. Za każdy dzień zwłoki w zapłacie należności za prace będące przedmiotem Umowy
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
§ 7. Odstąpienie od umowy.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych
w art. 456 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiającemu, niezależnie od przypadków wskazanych w ust.

1, przysługuje prawo

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1) w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zostanie zajęta w postępowaniu
egzekucyjnym ruchomość, nieruchomość, wierzytelność lub rachunek bankowy
Wykonawcy,
2) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy lub przerwał jej
wykonywanie bez uzasadnionych przyczyn,
3) w przypadku dwukrotnego w skali miesiąca niewykonania lub nienależytego wykonania
bieżącego zamówienia.
3. Odstąpienie od Umowy następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem
złożonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia
o odstąpieniu przez Wykonawcę.
4. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty
naliczonych przez Zamawiającego kar umownych przewidzianych niniejszą umową, a także nie
pozbawia Zamawiającego uprawnienia do dochodzenia odszkodowania za poniesione straty na
zasadach ogólnych.
§ 8. Zmiana umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy w zakresie:
1) Zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, udokumentowanych w sposób nie
budzący zastrzeżeń. Zamawiający na wniosek Wykonawcy może przedłużyć wówczas
termin realizacji zamówienia;
2) Jeżeli zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego (korzyść ekonomiczna,
techniczna, eksploatacyjna);
3) Jeżeli wystąpiły okoliczności, których strony przy dołożeniu należytej staranności na
dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów
prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia;
4) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia określonego w umowie
z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
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2. Nie stanowią zmiany umowy:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy,
2) zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między
stronami.
§ 9. Postanowienia końcowe
1. W okresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiającego w terminie 14 dni o:
1) zmianie siedziby,
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,
4) wszczęciu postępowania upadłościowego, w którym Wykonawca uczestniczy jako
dłużnik.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy obowiązujące
przepisy prawa, w tym: ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeks Cywilny.
3. Spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla
siedziby Zamawiającego.
4. Integralną częścią niniejszej umowy są wymienione załączniki:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami.
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje
Zamawiający, a jeden Wykonawca.
Zamawiający

Wykonawca

Signed by / Podpisano
przez:
Sławomir Kłopotowski
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i
Kanalizacji w Sztumie
Sp. z o.o.
Date / Data: 2021-0922 07:00
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