TOM II
PROJEKT UMOWY
zawarta w dniu ……………………………. pomiędzy:
Trans Pegaz Sp. z o.o. siedzibą w 63 – 200 Jarocin, ul. Przemysłowa 3, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000602161, NIP: 6172208132, REGON:
363492654 z kapitałem zakładowym w wysokości 1 141 500,00 zł,
reprezentowaną przez:
Pana Macieja Zegara – Prezesa Zarządu,
zwana w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
............................................................................................................................
reprezentowanym przez:
............................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”.
Niniejsza umowa zwana będzie dalej „Umową”, zaś Zamawiający oraz Wykonawca
wspólnie „Stronami”.
W wyniku rozstrzygniętego w dniu ………… 2018 r. postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup paliw płynnych do
pojazdów będących w dyspozycji Trans Pegaz Sp. z o.o.”, znak sprawy
………………………, przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze. zm.), zostaje zawarta umowa o
następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego do pojazdów będących
w dyspozycji Zamawiającego.
2. Zamawiający wymaga, aby olej napędowy, będący przedmiotem zamówienia spełniał
poniższe wymagania:
a)
b)
c)
d)

jego parametry muszą być zgodne z normą PN-EN 590:2013-12,
nie może zawierać komponentów pochodzących z regeneracji
przepracowanych,
nie może zawierać znaczników paliwa.

produktów

musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
(Dz. U. 2015r. poz. 1680).

3. Szacowane zapotrzebowanie na olej napędowy w okresie objętym zamówieniem
wynosi 120 000 l.
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§2
WARUNKI I TERMINY DOSTAWY
1. Tankowanie pojazdów będących w dyspozycji Zamawiającego będzie miało miejsce na
stacji paliw czynnej 24h, umożliwiającej tankowanie autobusów o wymiarach:
dł. 12 m, szer. 2,6 m, wys. 3,2 m, na terenie miasta Jarocin będącej w posiadaniu
Wykonawcy, tj. stacji zlokalizowanej …………………………………………………………… (dokładny
adres).
2. Odpowiedzialnym
przedstawicielem
Wykonawcy
do
kontaktowania
się
z Zamawiającym w sprawie zaopatrzenia będzie: ……………………………………………………………
3. Zamawiający dostarczy do stacji paliw wykaz pojazdów i numerów rejestracyjnych
oraz osób upoważnionych do tankowania paliwa.
4. Osoba z ramienia Zamawiającego upoważniona do tankowania zobowiązana jest
posiadać dowód rejestracyjny.
5. Wykonawca wydane ilości paliwa rejestrował będzie na oddzielnym zestawieniu
wraz ze stanem licznika autobusu, a osoba pobierająca paliwo będzie kwitowała
własnoręcznym podpisem, za wyjątkiem realizacji zamówienia przy użyciu kart
paliwowych. W takim przypadku na stacji kierowca podaje aktualny stan licznika,
potwierdza zakup PINem i otrzymuje potwierdzenie transakcji w postaci kwitu WZ –
Zamawiający może zobligować kierowców do podpisywania otrzymywanych kwitów.
§3
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet wykonania zamówienia oraz nie wnosi
przedpłat. Rozliczenie następować będzie na podstawie zbiorczych faktur VAT
wystawionych przez Wykonawcę dwa razy w miesiącu, których termin płatności
wynosić będzie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT do Zamawiającego.
Wykonawca wystawi dwie faktury – w połowie i na koniec miesiąca. Na fakturach
lub załączniku do faktur zostanie umieszczona lista wszystkich tankowań
dokonanych w danym okresie ze wskazaniem m.in. numerów rejestracyjnych,
stanów licznika, rodzajów i ilości kupionego paliwa, cen jednostkowych brutto,
wartości netto, brutto oraz stawek i kwot VAT. Opisana w ten sposób lista zostaje
podsumowana do łącznej zapłaty.
2. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur VAT będzie zestawienie
o którym mowa w § 2 ust. 5 umowy.
3. Faktury VAT za zużyte paliwo będą wystawiane dla Trans Pegaz Sp. z o.o.,
ul. Przemysłowa 3, 63-200 Jarocin.
4. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walucie obcej.
5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu osób
uprawnionych do ich otrzymywania.
6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.
7. Wysokość zastosowanej przez Wykonawcę marży/upustu jest stała przez cały czas
obowiązywania umowy.
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§4
WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalają cenę sprzedaży zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę, tj.:
1) cena jednostkowa za jeden litr oleju napędowego w trakcie trwania umowy
będzie ustalana jako cena oleju napędowego obowiązująca u producenta oleju
(opublikowana na stronie internetowej www.orlen.pl) w dniu zakupu,
pomniejszona / powiększona o marżę/upust, która jest stała przez cały czas
trwania umowy + VAT w wysokości ustawowej.
2) strony zgodnie oświadczają, że na dzień 13.01.2018r. cena oleju napędowego
u producenta (opublikowana na stronie internetowej www.orlen.pl) wynosi
3,67 zł/l netto.
3) marża/upust Wykonawcy w wysokości ..........., będzie naliczana na każdej
fakturze wystawianej za dany okres rozliczeniowy.
4) łączna wartość zamówienia z tytułu wykonywania umowy nie może
przekroczyć kwoty brutto …………… zł (słownie: …………………), która stanowi
iloczyn 120 000 litrów i cenny jednostkowej brutto 1 (jednego) litra,
5) w przypadku wyczerpania kwoty, o której mowa w §4 ust. 1 pkt. 4 przed datą
określoną w § 6 ust. 1 termin realizacji zamówienia ulega skróceniu
i niniejsza umowa wygasa w dniu wyczerpania kwoty,
6) w przypadku upływu terminu określonego w § 6 ust. 1 i nie wyczerpania
kwoty określonej w § 4 ust. 1 pkt. 4 umowa wygasa w terminie określonym
w umowie,
7) w razie wyczerpania kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt. 4 przed upływem
terminu obowiązywania umowy, Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe
wynagrodzenie lub roszczenia odszkodowawcze w związku ze skróceniem
okresu trwania umowy i jej wygaśnięcia przed upływem terminu,
na który została zawarta umowa,
8) w razie upływu terminu obowiązywania umowy i nie zakupieniem przez
Zamawiającego deklarowanej w umowie ilości paliwa, Wykonawcy nie
przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
2. Zaoferowane przez Wykonawcę ceny zawierają wszystkie koszty związane
z wykonaniem zamówienia.
3. Wysokość wynagrodzenia została ustalona szacunkowo i może ulec zmianie w razie
zmiany ilości rzeczywiście zakupionego paliwa, spowodowanego mniejszym lub
większym niż przewidywane zapotrzebowaniem Zamawiającego.
§5
KONTROLNE SPRAWDZENIE JAKOŚCI PALIWA
1. Zamawiający ma prawo w obecności pracownika Wykonawcy, wykonać na własny
koszt badanie jakości nabywanego paliwa w wybranym przez siebie akredytowanym
laboratorium w zakresie zgodności dostarczonego produktu z odpowiednimi
normami, o których mowa w § 1 ust. 2 umowy. Próbki pobiera się w liczbie min. 3
i co najmniej jedną z próbek otrzymuje Wykonawca.
2. W przypadku potwierdzenia przez niezależne laboratorium, że nabywany olej
napędowy jest nieodpowiedniej jakości. Zamawiający zgłosi reklamację na piśmie,
załączając opinię tego laboratorium, a Wykonawca poniesie koszty badania
(wykonania opinii przez laboratorium) na podstawie wystawionej przez
Zamawiającego faktury.
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3. W przypadku stwierdzenia, że nabywany produkt nie spełnia norm określonych
w umowie i odrębnych przepisach, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.
4. W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy świadectwem jakości, a badaniem
laboratoryjnym próbki dostarczonej przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo
odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym.
§6
CZAS TRWANIA UMOWY
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy
do dnia 31.01.2019r.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie
natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia niniejszej umowy przez
Wykonawcę.
§7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY I KARY UMOWNE
1. Zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w razie zaistnienia 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 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu
faktycznego wykonania sprzedaży.
2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający
odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
b) w wysokości 10 % wartości umownej przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty
dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy.
3.

W przypadku, jeżeli szkoda Zamawiającego z tytułu nie wykonania lub
nienależytego wykonania umowy jest wyższa niż naliczane kary umowne,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie w zakresie, w jakim szkoda
przewyższa kary umowne.

4. Zapłata kar umownych nastąpi każdorazowo w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania do zapłaty.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury należnej
Wykonawcy.
6. Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem
zapłaty kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową)
na kwotę należnych kar umownych.
§8
ZMIANY UMOWY
1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy
dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w tym art.
144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.)
oraz określonych w niniejszej umowie.
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2. Poza przypadkami określonymi w punkcie poprzedzającym, zmiany Umowy będą
mogły nastąpić w następujących przypadkach:
1) zmiany wynagrodzenia wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany w przypadku
zmiany wysokości opłat wynikających z przepisów prawa, a mających wpływ na
koszty świadczenia usługi,
2) zmiany wynagrodzenia wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany w przypadku
zmiany przepisów prawnych regulujących obrót paliwami płynnymi, w tym
rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie podatku akcyzowego,
3) zmiany wynagrodzenia wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany w przypadku
podwyżki lub obniżki cen paliwa,
4) zmiany sposobu, w tym częstotliwości wykonania przedmiotu zamówienia wraz ze
skutkami wprowadzenia tej zmiany w przypadku wprowadzenia zmian w stosunku
do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania prac w
sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji przedmiotu umowy,
5) zmiana wielkości dostarczanego paliwa wraz ze skutkami wprowadzenia tej
zmiany w przypadku zwiększonego zapotrzebowania zgłoszonego przez
Zamawiającego w terminie 14 dni przed planowanym zwiększeniem dostaw,
6) zmiany danych osób i Wykonawcy wskazanych w umowie wraz ze skutkami
wprowadzenia tej zmiany w przypadku zmian prawnych i organizacyjnych
Wykonawcy.
§9
PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW
1.
2.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

W przypadku zmian organizacyjnych, Zamawiający zastrzega sobie prawo cesji
całości i/lub części praw i obowiązków wynikających z umowy na inny podmiot.
O dacie przeniesienia całości lub części praw i obowiązków Zamawiający
powiadomi wykonawcę oraz prześle pisemne oświadczenie powyższego podmiotu
o przyjęciu praw i obowiązków wynikających z umowy.

§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić tylko za zgodą obu
Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty
poinformowania Wykonawcy o zmianie w formie pisemnej. Do spraw nie
uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie
Sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.
Integralną częścią umowy są podpisane przez Strony załączniki.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.
Załącznikami do niniejszej umowy są:
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
2) oferta Wykonawcy złożona w przetargu,
Załączniki wymienione w ust. 7 stanowią integralną część umowy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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