Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o.

PROJEKT UMOWY

UMOWA NR 14/ZP/2020
Zawarta w dniu …........................... , w Kołobrzegu pomiędzy:
Miejskim Zakładem Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp.z o.o.
ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000193998 przez Sąd Rejonowy w
Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
NIP: 671-00-11-192, Regon: 330256540,
Kapitał zakładowy: 7.352.000,00 zł,
zwanym w tekście Zamawiającym,
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………
a firmą:
….............................................................................................................
zwaną dalej w tekście Wykonawcą, reprezentowaną przez:
1. ….........................................................................................................
2. ….........................................................................................................
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzonego
przetargu nieograniczonego na: „Dostawa paliw płynnych na potrzeby MZZDiOŚ w Kołobrzegu Sp. z
o.o.”, zgodnie z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2019
poz. 1843 t.j., z późn.zm.), została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1 Przedmiot umowy
1.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy paliw i olejów według rodzaju i ilości określonych w
formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2.

Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia do wykonania przedmiotu
zamówienia.

3.

Wykonawca oświadcza, że dostarczony przez niego w wykonaniu niniejszej umowy przedmiot
zamówienia spełnia wymagania norm technicznych i jakościowych.

4.

Wykonawca oświadcza, że dostarczony przez niego w wykonaniu niniejszej umowy przedmiot
zamówienia jest zgodny z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej
integralną część niniejszej umowy.
§ 2 Warunki realizacji umowy

1.

Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie przez okres od dnia 02.05.2021 r. do dnia 01.05.2022 r., w
oparciu o ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie najkorzystniejszej oraz w
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oparciu o zamówienia częściowe, które składane będą pisemnie – faksem lub e-mail zgodnie z
faktycznymi potrzebami Zamawiającego lub do wyczerpania kwoty określonej w umowie (w zależności
co nastąpi wcześniej).
2.

Miejsce realizacji zamówienia: zakładowa stacja paliw Zamawiającego, tj. ul. 6 Dywizji Piechoty 60 w
Kołobrzegu.

3.

Termin realizacji zamówienia częściowego: Zamawiający wymaga, aby poszczególne dostawy odbywały
się w dni robocze w godzinach od 7:00 do 13:00 w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu
złożenia przez Zamawiającego zamówienia faksem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę numer
lub adres e-mail, z zastrzeżeniem jak niżej.
W przypadku gdyby zamówienie zostało złożone przed dniem/dniami wolnymi od pracy Wykonawca
zobowiązany będzie je zrealizować w najbliższy dzień roboczy.
Dostawca zobowiązany jest uprzedzić telefonicznie przedstawiciela Zamawiającego o dacie i godzinie
dostawy danej partii towaru.

4.

Zamawiający będzie składał zamówienia na dostawę paliw w dni robocze w godz. od 8:00 do 15:00.

5.

Ilość zamawianych paliw wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.

6.

Zamawiający przy każdej dostawie wymagał będzie od Wykonawcy przedłożenia aktualnego
świadectwa jakości (atestu) dla dostarczanego paliwa, oleju napędowego i oleju opałowego.

7.

Dostarczenie paliw/olejów odbywać się będzie transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.
Zamówienie zostanie uznane za zrealizowane dopiero z chwilą przepompowania paliwa/oleju do
zbiornika Zamawiającego i potwierdzenia przez niego ilości i rodzaju paliwa/oleju. Z tą chwilą przechodzi
na Zamawiającego ryzyko związane z ewentualnymi szkodami dotyczącymi dostarczonego paliwa/oleju.

8.

Przyjmowanie paliwa/oleju przez Zamawiającego:
a) Zamawiający dokonuje sprawdzenia czy przepływomierz zamontowany na cysternie Wykonawcy
posiada aktualną legalizację potwierdzoną przez Urząd Miar.
b) Potwierdzenie

ilości

dostarczonego

paliwa/oleju

odbywa

się

na

podstawie

wskazania

przepływomierza zamontowanego na cysternie oraz pomiaru dokonanego przez Zamawiającego za
pomocą listwy pomiarowej.
c) Zamawiający ma prawo kontroli ilości dostarczanego paliwa/oleju oraz jego jakości, przy czym
kontrola ilościowa oraz pobranie próbek paliwa/oleju winno odbywać się w obecności osoby, która
paliwo/olej przywiozła do Zamawiającego. Osoba ta obowiązana jest potwierdzić swym podpisem
lub odciskiem pieczęci na banderoli nałożonej na pojemnik z próbką paliwa/oleju, że pobrana ona
została z dostawy podlegającej badaniu. Dalsze czynności mające potwierdzić jakość paliwa/oleju
wykonuje samodzielnie Zamawiający.
d) Zamawiający podpisuje Dowód Dostawy WZ jeżeli w/w warunki dostawy są spełnione.
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9. Stwierdzenie przez Zamawiającego, że jakość dostarczonego paliwa/oleju jest niższa niż wynika to z
umowy i dołączonej do badanej dostawy atestu powoduje, że Wykonawca zobowiązany jest do
naprawienia Zamawiającemu wszelkich poniesionych z tego tytułu szkód, w tym także w postaci
utraconych korzyści.
10. W sytuacji opisanej w ust. 9 Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
a) dostarczenia nieodpłatnie identycznego, co do ilości i rodzaju jak kwestionowane paliwa/oleju, o
prawidłowych parametrach;
b) odebrania na swój koszt całego zakwestionowanego paliwa/oleju;
c) ewentualnego oczyszczenia zbiornika (lub zbiorników), do którego zlane było zakwestionowane
paliwo/olej.
11. Zamawiającemu przysługuje - niezależnie od uprawnień określonych powyżej - prawo do kary umownej
w wysokości 20% wartości zakwestionowanego paliwa/oleju.
12. Wybór szczegółowego trybu postępowania w przypadku zakwestionowania jakości paliwa/oleju należy
do Zamawiającego.
13. Jeżeli odstępstwa od jakości paliwa/oleju wynikającej z atestu są - według Zamawiającego - niewielkie,
może on żądać obniżenia ceny zakwestionowanej dostawy paliwa/oleju.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości paliw w stosunku do szacunków określonych w
załączniku nr 1 niniejszej umowy, dostosowując je do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, co nie
spowoduje dla Zamawiającego konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości paliw określonego rodzaju i zamiany na inny, w
stosunku do szacunków określonych w specyfikacji, dostosowując je do rzeczywistych potrzeb
Zamawiającego, w ramach ceny zamówienia

co nie spowoduje dla Zamawiającego konsekwencji

finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.
16. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż
20% wartości zamówienia podstawowego.
17. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za działania i zaniechania
własne.
§ 3 Wynagrodzenie
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy kwoty zgodne z formularzem
ofertowym, tj. przy założeniu dostawy przedmiotu umowy w szacunkowej ilości:
Wynagrodzenie netto: …………………………….…..….. zł
Obowiązujący podatek VAT (….. %) ……………………. zł,
Wynagrodzenie brutto ……………………………………. zł.
Słownie (brutto): …………………………………………………………………………………………………...
z zastrzeżeniem § 2 ust. 14 i 15 umowy.
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2.

Zmiany cen paliw, oleju napędowego i oleju opałowego następować będą każdorazowo – po zmianach
cen paliw ogłaszanych przez PKN ORLEN SA, w stopniu nie większym niż wynikający z tych zmian i
obowiązywać będą od daty ich wprowadzenia przez PKN ORLEN SA

3.

Zmiany następować będą w oparciu o wyliczenie ceny wg poniższego wzoru:

CN = C ×

B
A

, gdzie:

CN – nowa cena netto za 1 litr paliwa/oleju loco baza Zamawiającego ustalana każdorazowo przy
zmianach cen paliw ogłaszanych przez PKN ORLEN SA;
C

– dotychczasowa cena netto za 1 litr paliwa loco baza Zamawiającego aktualnie obowiązująca
strony umowy(wskazana w załączniku nr 1 do SIWZ);

4.

B

– cena paliwa w PKN ORLEN SA w dniu dostawy(zł/m³);

A

– cena paliwa w PKN ORLEN SA w dniu 24.02.2021 r. (zł/m³).

Dowodem zrealizowania dostawy i jednocześnie podstawą do wystawienia faktury VAT będą dowody
dostawy WZ wystawiane każdorazowo przez Wykonawcę na dostawę zamówień częściowych.

5.

Odbioru ilościowo - jakościowego będzie dokonywać kierownik działu technicznego Piotr Kostrzewski
lub wyznaczony przez niego pracownik.

6.

Zapłata następować będzie każdorazowo po dostawie zamówień częściowych na podstawie faktur VAT
wystawionych przez Wykonawcę, zgodnych z dowodami dostawy WZ, w terminie 30 dni od dnia
otrzymania faktury.

7.

Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna będzie przelewem przez Zamawiającego na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

8.

Nadzór nad prawidłową realizacją niniejszej umowy sprawować będą ze strony Zamawiającego:
…………………………………………………………………………………………………………………

9.

Do nadzoru nad prawidłowym wykonaniem niniejszej umowy Wykonawca wyznacza:
…........................................................................................................................................................

10. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
11. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, posiada NIP: 671-00-11-192 i upoważnia
Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
12. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP: ………………………………….
13. W przypadku, gdy Wykonawca nie widnieje w wykazie Ministerstwa Finansów dotyczącym podmiotów
dokonujących dostawy towarów, o których mowa w zał.13 do ustawy o podatku od towarów i usług, które
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złożyły kaucję gwarancyjną, zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu potwierdzonych przez
niego za zgodność kserokopii miesięcznych / kwartalnych deklaracji VAT-7 składanych przez niego do
Urzędu Skarbowego wraz z kserokopiami dokonanych przez Wykonawcę wpłat podatku od towarów i
usług. Wymienione wyżej dokumenty winny być przekazywane prze Wykonawcę do 26-go dnia każdego
miesiąca na piśmie w drodze poczty elektronicznej na adres:…………………………..
14. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków określonych w § 3 ust.13
Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia nałożonego przez Zamawiającego przez organ
podatkowy podatku vat z wynagrodzenia Wykonawcy należnym mu z tytułu realizacji niniejszej umowy.
15. Wykonawcy nie przysługuje prawo cesji należności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób
trzecich bez uzyskania na to uprzednio zgody Zamawiającego.
§ 4 Gwarancja jakości/ Reklamacje
1. Wykonawca gwarantuje i w najszerszym dopuszczalnym przez prawo polskie zakresie odpowiada za
zgodność dostarczanych paliw i olejów z ogólnymi i szczegółowymi przepisami prawa, wymaganiami
jakościowymi i normami .
2. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę paliw/olejów wadliwych, to jest o złej jakości, o
parametrach nie odpowiadających obowiązującym normom, nie spełniających wymogów określonych w
SIWZ oraz w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do:
a/ dostarczenia paliwa/oleju tego samego rodzaju o należytej jakości/parametrach/

i w ilości

odpowiadającej partii zareklamowanej ,
b/ odebrania na swój koszt całej zareklamowanej przez Zamawiającego partii paliwa/oleju,
c/ oczyszczenia zbiornika (lub zbiorników), do którego zlane było zakwestionowane paliwo/olej, jeżeli
okaże się to konieczne.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany zareklamowanej partii paliwa/oleju na wolną od wad w
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uzależnionym od jego aktualnych potrzeb oraz
technicznie i organizacyjnie uzasadnionym.
4. W przypadku nie dostarczenia w terminie całości lub części zamówionego paliwa/ olejów bądź też nie
dokonania wymiany zareklamowanej partii przedmiotowych towarów na wolną od wad w terminie, o którym
mowa w ust.3, Zamawiający może dokonać zakupów zastępczych, tj. nabyć taką samą ilość paliw/olejów jak te,
które zostały dostarczone z wadami, bądź też zamówione i nie dostarczone w terminie, obciążając Wykonawcę
wszelkimi wynikającymi z tego powodu dodatkowymi kosztami. W takim przypadku Wykonawca wyraża zgodę na
potrącenie różnic w cenie zakupu z wymagalnych wierzytelności przysługujących Wykonawcy względem
Zamawiającego.
5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa w ust.4, może on ponadto bez
uprzedniego porozumienia z Wykonawcą odmówić odbioru dostarczonych po terminie paliw/olejów.
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6. W przypadku gdyby odstępstwa paliwa/oleju od parametrów wynikających z atestów/świadectw jakości/
były niewielkie, Zamawiający może żądać obniżenia ceny zakwestionowanej dostawy paliwa/olejów.
§ 5 Kary umowne
1.

Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający będzie
mógł naliczyć Wykonawcy odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów i w
następującej wysokości:
a) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto,
o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
b) za opóźnienie w usunięciu stwierdzonych wad i braków określonych wymogów przedmiotu umowy –
w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie
wad i braków określonych wymogów.
c) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa
w § 3 ust. 1.
d) w przypadku dostarczenia paliwa / oleju złej jakości, to jest o parametrach niższych niż wynika to z
umowy i dołączonej do dostawy atestu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 20% wartości netto zakwestionowanej dostawy.

2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego
wartość kar umownych, na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego nałożonych na podstawie niniejszej
umowy kar umownych z przysługującego mu od Zamawiającego wynagrodzenia za przedmiot umowy.
§ 6 Odstąpienie od umowy/ Rozwiązanie umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
4. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w
przypadku:
1) gdyby Wykonawca nie zapewnił odpowiedniej jakości przedmiotu umowy lub nie wywiązał się z
innych postanowień niniejszej umowy.
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5. Rozwiązanie umowy z przyczyn wskazanych w ust. 4 powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 7 Zmiana umowy
1. Zamawiający na podstawie art.144 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w
formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach:
1) Aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów;
2) Zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej
3) zmian przepisów prawa, których treść oddziałuje pośrednio lub bezpośrednio na postanowienia
Umowy poprzez dostosowanie treści Umowy do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
4) zmiany przepisu dotyczącego wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT, co skutkować
będzie zmianą naliczonych kwot podatku VAT, do dostaw wykonywanych po dniu, w którym przepisy
zaczną obowiązywać.
2.

Dopuszcza się zmianę umowy bez zachowania formy pisemnej w zakresie osób nadzorujących
wykonanie umowy (koordynatorów) z obu stron.
§ 8 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zamawiający.
2. Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy odbywa się w celach związanych z realizacją niniejszej
umowy.
3. Wykonawca ma prawo do dostępu do danych osobowych, wydania kopii danych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4. Każda ze Stron będzie przetwarzać przekazane jej w wyniku zawarcia i wykonywania Umowy dane
osobowe dotyczące osób, którymi Strony posługują się przy realizacji Umowy, w tym pracowników,
przedstawicieli ustawowych, reprezentantów i pełnomocników drugiej Strony. Przetwarzanie danych
odbywa się w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy. Strony zobowiązane są do
przekazania odpowiednich klauzul informacyjnych wszystkim podmiotom, których dane przetwarzają.
5. Obie Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe udostępnione przez drugą stronę w sposób
zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z przepisami
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
6. Zamawiający udostępnia Wykonawcy klauzulę informacyjną dla kontrahentów („Klauzula”), stanowiącą
informację wymaganą na mocy art. 13 oraz 14 RODO, znajdującą się na stronie internetowej
www.zielen.kolobrzeg.pl/aktualnosci/141-rodo-w-mzzdios. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się
Klauzulą i akceptuje jej treść na zasadach określonych w Klauzuli, na dowód czego złoży podpis pod
treścią Umowy.
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7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji obowiązku informacyjnego w terminach wskazanych w
przepisach RODO wobec wszystkich osób, o których mowa w ust. 4 powyżej, w imieniu Zamawiającego
występującego jako administrator danych osobowych.
§ 9 Postanowienia końcowe
1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

2.

Ewentualne spory, mogące wyniknąć w trakcie realizacji postanowień umowy, strony będą poddawać
negocjacjom polubownym. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, będzie on
rozstrzygany przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

3. Wszelaka korespondencja, będzie doręczana na adresy(numery) wskazane w umowie. O zmianie
adresu do doręczeń strona ma obowiązek poinformować drugą niezwłocznie faksem lub listem
poleconym. W przypadku nie dotrzymania tego obowiązku korespondencja skierowana na adres
dotychczasowy uważana jest za skutecznie doręczoną.
4.

Integralną częścią niniejszej umowy są następujące dokumenty:
1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
2) Oferta Wykonawcy z formularzem cenowym (zał. 1)

5.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla
Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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