ZP/PROW/170/2019 - „Sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla PROWOD Sp. z o. o. w latach 2020-2021”

Załącznik nr 8 do SIWZ

PROJEKT UMOWY Nr ZP/PROW/…/2019
dnia … …………… 2019 r. w ………………..,
pomiędzy:
1) PROWOD Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup, 46-082 Kup, ul. Rynek 4,
wpisana przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 102843, posiadająca NIP:
7541000021 oraz REGON: 530944564, reprezentowaną przez:
- ………..
zwaną w treści umowy „Zamawiającym”,
a
2) …………………………….
reprezentowaną przez:
- ………..
zwaną w treści umowy „Wykonawcą”,
W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: „Sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla Prowod Sp. z o. o. w
latach 2020-2021", została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa paliw płynnych dla pojazdów będących w
dyspozycji Zamawiającego.
2. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania paliw płynnych zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz zgodnie ze złożoną ofertą.
3. Szacunkowa ilość paliw przewidywana do dostawy w ramach niniejszej umowy wnosi:
- dla oleju napędowego - …….. 000 l,
- dla benzyny bezołowiowej Pb 95 - …………….. 000 l.
4. Ilości paliw określone w ust. 3 są szacowanymi ilościami maksymalnymi. Zamawiającemu w
ramach niniejszej umowy przysługuje prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości asortymentu,
stosownie do rzeczywistych potrzeb.
5. Dostawy paliw płynnych będą sukcesywnie realizowane w zależności od potrzeb Zamawiającego,
na stacji paliw Wykonawcy w okresie trwania umowy.
6. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie względem Zamawiającego o zakup paliwa w ilości
określonej w Umowie, ani jakiekolwiek roszczenie związane z wielkością zamówienia (w tym
roszczenie o wyrównanie wynagrodzenia, bądź wydłużenie terminu obowiązywania Umowy).
7. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do obrotu paliwami.
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§ 2.
1. Umowa obejmuje benzynę bezołowiową Pb 95 oraz olej napędowy.
2. Tankowanie może odbywać się do zbiorników pojazdów. Tankowanie do kanistrów może nastąpić
na jednej z poniższych podstaw:
a) dodatkowego zlecenia podpisanego przez kierownika odpowiedniego działu Zamawiającego,
b) karty paliwowej wystawionej na okaziciela umożliwiającej zakup paliwa do kanistrów.
3. W przypadku wydania przez Wykonawcę kart paliwowych, o których mowa w ust. 2 lit. b)
Zamawiający nie będzie korzystał z opcji wskazanej w ust. 2 lit. a).
4. Do odbioru paliwa upoważnieni są wyłącznie kierowcy Zamawiającego posiadający kartę
paliwową przypisaną do konkretnego pojazdu wydaną przez Wykonawcę. Potwierdzeniem
uprawnienia osoby do odbioru paliwa jest poprawne wprowadzenie kodu PIN przy dokonywaniu
transakcji zakupu paliwa.
5. Po zawarciu umowy Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykaz pojazdów, na które Wykonawca
wyda karty paliwowe.
6. Każdorazowe tankowanie pojazdów określonych w ust. 4 uwzględnione zostanie na fakturze o
której mowa w §4.
7. Zamawiający zapewnia, że pojazdy o których mowa w ust. 4 są sprawne technicznie pod kątem
przyjęcia dostawy paliwa.
8. Wykonawca jest uprawniony do odmowy tankowania w razie wątpliwości co do technicznej
sprawności pojazdu dotyczącej możliwości bezpiecznego przyjęcia dostawy paliwa.
9. Wykonawca odpowiada za jakość paliwa i wszelkie szkody zaistniałe po stronie Zamawiającego, a
wynikające z niskiej jakości paliwa.
§ 3.
1. Sprzedaż paliw odbywać się będzie po cenach obowiązujących na danej stacji paliw Wykonawcy w
momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego upustu w wysokości … % na paliwa, tj.
benzynę bezołowiową PB 95 oraz olej napędowy (od ceny brutto).
2. Zamawiający wymaga, aby karty paliwowe zostały dostarczone do Biura Zarządu Zamawiającego
(PROWOD Sp. z o. o., ul. Janiny Kłopockiej 3, 45-920 Opole) nie później, niż w ciągu 7 dni od daty
zawarcia umowy.
§ 4.
1. Dostawy paliwa będą rozliczane w skali miesiąca. Strony dopuszczają możliwość rozliczania paliwa
w okresach rozliczeniowych trwających od 1-go do 15-go oraz od 16-go do ostatniego dnia miesiąca
kalendarzowego.
2. Wykonawca wystawi fakturę VAT z tytułu zrealizowanych dostaw na ostatni dzień każdego okresu
rozliczeniowego. Do faktury dołączy zestawienie wszystkich poszczególnych dostaw wykonanych w
danym okresie rozliczeniowym.
3. Płatność należności określonej na fakturze VAT będzie dokonana w maksymalnym terminie 21 dni
od dnia wystawienia faktury Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury
VAT do Zamawiającego niezwłocznie po jej wystawieniu. W przypadku dostarczenia faktury w formie
papierowej Wykonawca zobowiązuje się dodatkowo udostępnić Zamawiającemu fakturę w formie
elektronicznej. p
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4. Faktury VAT będą opłacane przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach VAT, o których mowa w ust. 2.
5. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Cena sprzedaży paliwa Zamawiającemu przed rabatem, realizowanej w ramach tankowania
pojazdów na stacjach Wykonawcy, nie może być wyższa niż cena sprzedaży umieszczona na
dystrybutorach stacji.
7. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie należne Wykonawcy
podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki podatku
obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.
8. Ceny paliw obejmują wszelkie koszty Wykonawcy, jakie powstaną w związku z realizacją
przedmiotu umowy, w tym ewentualne opłaty celne, podatkowe, itp.
§ 5.
1. W przypadku, gdy ceny proponowane przez Wykonawcę znacznie przekraczać będą ceny
oferowane przez konkurencyjne stacje paliw, Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od
realizacji niniejszej umowy.
2. W razie stwierdzenia wad jakościowych paliwa lub kart paliwowych Zamawiający zgłosi
niezwłocznie pisemną reklamację do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć
reklamację w terminie 7 dni od daty jej otrzymania i zawiadomić pisemnie Zamawiającego o jej
uznaniu lub odrzuceniu. Nieudzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 7 dni, licząc od
daty jej otrzymania, uważane będzie przez Zamawiającego za uznanie reklamacji przez Wykonawcę.
3. W razie stwierdzenia złej jakości zakupionych paliw płynnych Zamawiający może żądać od
Wykonawcy niezwłocznego dostarczenia aktualnego świadectwa jakości tych paliw.
4. Załatwienie reklamacji następować będzie poprzez wymianę produktu wadliwego na wolny od
wad, na koszt Wykonawcy, w terminie 7 dni licząc od daty uznania reklamacji.
§ 6.
1. Umowa została zawarta na czas określony od … ……………r. do … …………… r.
2. Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy w każdym czasie za zgodą
stron, albo z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
§ 7.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości zamówienia
określonej w formularzu ofertowym Wykonawcy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2. Niezależnie od kar umownych określonych w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość
zastrzeżonych kar umownych.
3. W razie powtarzających się (co najmniej 2) udokumentowanych przypadków sprzedaży paliwa złej
jakości, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dowiedzenia się o zakupie
paliwa złej jakości.
4. Możliwość odstąpienia wskazana w ust. 3 występuje również wówczas, gdy ze względów
niezależnych od Zamawiającego nie będzie on mógł korzystać ze stacji benzynowej Wykonawcy (w
zakresie tankowania paliwa) znajdującej się w odległości nie większej niż 12 km od siedziby Prowod
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Sp. z o. o. przy ul. Rynek 4, 46-082 Kup (licząc po najkrótszej trasie przebiegającej drogami
publicznymi, dopuszczającymi ruch pojazdów o masie całkowitej powyżej 12 ton) w godzinach od
6.00 do 20.00 w dniach od poniedziałku do soboty. Oświadczenie o odstąpieniu powinno w tym
wypadku zostać złożone w ciągu 30 dni od dnia zdarzenia, tj. braku możliwości zatankowania
pojazdu.
5. 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 powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
6. W przypadku naliczenia kary umownej, Zamawiający wystawi na rzecz Wykonawcy notę księgową
(obciążeniową) na kwotę należnej kary umownej.
7. Odstąpienie od niniejszej umowy wymaga formy pisemnej ad solemnitatem.
§ 8.
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji udostępnianych przez
drugą stronę lub płynących z umowy w tym tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2. Przez informacje, o których mowa w ust. 1, rozumie się wszelką wiedzę, dane i materiały
przekazane w związku z realizacją umowy, chyba że są znane powszechnie lub podane do
powszechnej wiadomości.
3. Przekazanie informacji organom administracji publicznej odbywa się na właściwych tym organom
zasadach.
§ 9.
1. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy i wyznaczoną do kontaktów z
Zamawiającym są:
a. ……………………………………………………tel, fax. email…………………
2. Ze strony Zamawiającego osobami wyznaczonymi do kontaktów z Wykonawcą są:
a. ……………………………………………………tel, fax. email…………………
b. ……………………………………………………tel, fax. email…………………
3. W przypadku nieobecności osób wymienionych w ust. 1 lit. a i b, Strony wyznaczą inne
odpowiedzialne osoby i poinformują się wzajemnie.
§ 10.
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego
prawa, w tym przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.
2. Przelew praw, obowiązków i wierzytelności z umowy wymaga pisemnej zgody drugiej strony.
3. W razie, gdyby którykolwiek z zapisów umowy okazał się nieważny, umowa w pozostałym zakresie
pozostaje w mocy, a w to miejsce mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa z
uwzględnieniem treści pozostałych zapisów umowy.
4. Zamawiający dopuszcza, jeżeli uzna za uzasadnione, możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w
stosunku do treści oferty Wykonawcy, o których mowa w art. 144 ustawy Pzp, w następujących
przypadkach:
a. przekształcenia którejkolwiek ze stron umowy,
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b. zmiany urzędowej wysokości stawki podatku VAT,
c. warunków płatności z zastrzeżeniem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego,
d. innych niezbędnych zmian pod warunkiem, że są korzystne i niezbędne dla Zamawiającego.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w punkcie ust. 4, Zamawiającemu
przysługuje prawo do zmiany ustaleń zawartej umowy w zakresie, który uzna za uzasadniony.
6. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z
przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych
osobowych.
7. Jeśli, w celu realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczność przetwarzania przez Wykonawcę
danych osobowych pracowników Zamawiającego to możliwe jest ich przetwarzanie wyłącznie w
zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy i przez okres jej obowiązywania na podstawie art.
6 ust. 1 pkt f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.
8. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany.
9. W sporach powstałych na tle umowy właściwy jest sąd powszechny w Opolu.
10.Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:

Wykonawca:

……………………………………

…………………………………….
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