CZĘŚĆ II SIWZ - PROJEKT UMOWY
Przedmiot zamówienia:
Dostawy oleju napędowego oraz roztworu mocznika w wodzie zdemineralizowanej
(32,5%) dla ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie
Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK/PN/50/2018

UMOWA NR .............................
Niniejsza Umowa została zawarta w Olsztynie w dniu …………………. roku pomiędzy:
Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., adres: 10-410 Olsztyn,
ul. Lubelska 53, zarejestrowaną w dniu 8 marca 2002 roku, pod numerem 0000097877,
w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla którego akta rejestrowe
prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, numer NIP 739-29-54369, REGON 22 118 500,00 zł, numer rejestrowy BDO: 000027736, zwaną dalej:
“Zamawiającym” lub „Stroną”, którą reprezentuje:
…………………………………….,
a
…………………………………………………………………………………………………………,
zwanym dalej: “Wykonawcą” lub „Stroną”, reprezentowanym przez:
………………………………………………………….
Mając na uwadze fakt, że:
1. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) (dalej: ustawa PZP), na
podstawie Oferty Wykonawcy z dnia …………. ……………roku;
2.

Wykonawca posiada stosowne uprawnienia oraz zdolność techniczną i finansową do
wykonania przedmiotu umowy;

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie
ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn, tel. 89 555 20 10, email: zgok@zgok.olsztyn.pl,
REGON 510734049, NIP 739-29-54-369, numer rejestrowy BDO: 000027736
KRS 0000097877 Sąd Rejonowy w Olsztynie, Kapitał zakładowy wniesiony 22 188 500 zł

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:
§1
Interpretacja
1. Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:
1.1. Załącznik nr 1 – Instrukcja dla Wykonawców wraz z ewentualnymi odpowiedziami na
pytania Wykonawców zadane w toku postępowania przetargowego dotyczącymi
wyjaśnienia treści SIWZ;
1.2. Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ);
1.3. Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy;
1.4. Załącznik nr4 – Umowa powierzenia.
2. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych
w pkt 1.1. – 1.4. w stosunku do treści Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii,
pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w Umowie, a następnie w dokumentach
wymienionych we wskazanej w ust.1 kolejności.
3. Nagłówki umieszczone w tekście niniejszej Umowy mają charakter informacyjny i nie
mają wpływu na interpretacje niniejszej Umowy.
§2
Oświadczenia
1. Każda ze stron oświadcza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest
uprawniona

do

wykonania

przedmiotu

Umowy

w

przypisanym

zakresie,

a w szczególności spełnia wszystkie wynikające z przepisów prawnych, w tym przepisów
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku w sprawie
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (j.t. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1680 z późn.
zm.).
2. Wykonawca oświadcza, że zapewni sukcesywne dostawy oleju napędowego oraz
roztworu mocznika w wodzie zdemineralizowanej (32,5%), zgodnie z zapotrzebowaniem
Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, że dostawy zostaną wykonane zgodnie z przepisami prawa,
w szczególności ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.
U z 2016 roku, poz. 922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2|Stro na

§3
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego do pojazdów,
maszyn i urządzeń posiadanych przez ZGOK Sp. z o.o. w ilości: 400.000 litrów oraz
roztworu mocznika w wodzie zdemineralizowanej (32,5%) zgodnego z normą DIN70070
lub ISO22241 w ilości 16.000 litrów.
2. Dostawy będą obejmować gatunek oleju napędowego, określany zależnie od warunków
klimatycznych (okresu), powinien być zgodny z datą dostawy.
3. Zamawiający wymaga, aby dostarczany olej napędowy spełniał wymagania określone
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku w sprawie
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (j.t. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1680 z późn.
zm.) oraz Polskiej Normie PN-EN 590:2013-12/AC:2014-04E.
4. Umowa będzie realizowana zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), w szczególności z Załącznikiem
nr 2 do niniejszej umowy (Opis przedmiotu zamówienia) oraz zgodnie z normami
i przepisami powszechnie obowiązującego na terytorium RP prawa.
§4
Termin Realizacji Umowy
1. Termin realizacji niniejszej umowy wynosi do 12 miesięcy lub do wyczerpania określonej
w Umowie ilości Przedmiotu Zamówienia liczonych od dnia wydania polecenia
rozpoczęcia realizacji umowy.
2. Do upływu Terminu Realizacji Umowy, przy niewyczerpaniu ilości lub wartości
Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający może złożyć oświadczenie o przedłużeniu
Terminu Realizacji Umowy, nie stanowiące zmiany umowy i nie wymagające aneksu.
Oświadczenie może zostać złożone wielokrotnie i wskazywać różne okresy przedłużenia.
§5
Sposób realizacji umowy
1. Wykonawca będzie realizował dostawy objęte przedmiotem niniejszej Umowy partiami
sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego, według złożonego zamówienia.
2. Poszczególne zamówienia będą zgłaszane przez Zamawiającego w formie telefonicznej,
w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00.
3. Dostawy będą się odbywać w godzinach od 07:00 do 14:00, w terminie nie dłuższym niż
………………………… godziny od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia.
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Wykonawca zobowiązany jest telefonicznie potwierdzić przyjęcie zamówienia określając
jednocześnie datę i godzinę dostawy danej partii Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca
będzie

dostarczał

i

wyładowywał

Przedmiot

Zamówienia

w

Miejscu

Dostawy

każdorazowo określonym przez Zamawiającego, przy czym:
dla oleju napędowego Miejscem Dostawy jest:
a. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie, ul. Lubelska 53 (dalej:
ZUOK), eksploatowanego przez ZGOK Sp. z o.o. – 376 000 litrów, przy założeniu, że
pojedyncza dostawa będzie wynosić 5 000 litrów;
b. Stacja Przeładunkowa w Medynach gm. Lidzbark Warmiński, Medyny 51, 11-100
Lidzbark Warmiński – 8 000, przy założeniu, że pojedyncza dostawa będzie wynosić
2.000 litrów;
c. Stacja Przeładunkowa w Polskiej Wsi gm. Mrągowo, Polska Wieś 24A, 11-700
Mrągowo - 8 000, przy założeniu, że pojedyncza dostawa będzie wynosić 2.000
litrów;
d. Stacja Przeładunkowa w Trelkowie gm. Szczytno, Trelkowo 80, 12-100 Szczytno – 8
000, przy założeniu, że pojedyncza dostawa będzie wynosić 2.000 litrów;
zgodnie z każdorazowym wskazaniem Zamawiającego
e. dla wodnego roztworu mocznika – ZUOK w Olsztynie ul. Lubelska 53 – 16 000 litrów,
przy założeniu, że pojedyncza dostawa będzie wynosić 1000 litrów.
4. Wykonawca musi zapewnić ciągłość dostaw Przedmiotu Zamówienia w okresie trwania
umowy i zagwarantować realizację jednorazowej dostawy w ilościach podanych powyżej
w zależności od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.
5. Zamawiający posiada stację dystrybucji oleju napędowego o pojemności 10.000 litrów
(dwa zbiorniki po 5.000 litrów) w ZUOK w Olsztynie oraz zbiorniki na olej napędowy
o pojemności 2.500 litrów w SP Medyny, SP Polska Wieś, SP Trelkowo. Zamawiający
posiada także zbiornik na roztwór mocznika w wodzie zdemineralizowanej (32,5%)
o pojemności 2.500 litrów w ZUOK w Olsztynie. Zbiorniki znajdują się w należytym stanie
technicznym i posiadają wszystkie wymagane prawem atesty, pozwolenia i dopuszczenia
ich do użytkowania przez Urząd Dozoru Technicznego.
6. Zamawiający będzie składał zamówienia, w zależności od potrzeb, telefonicznie, w dni
robocze w godz. od 07:00 do 15:00. Wykonawca zobowiązany jest telefonicznie
potwierdzić przyjęcie zamówienia określając jednocześnie datę i godzinę dostawy danej
partii przedmiotu zamówienia.
7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Przedmiot Zamówienia zgodnie z wymogami
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przepisów regulujących sposób transportowania paliw, w szczególności zgodnie
z obowiązującymi normami dotyczącymi warunków technicznych i przeciw pożarowych.
8. Realizacja zamówienia musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi normami
dotyczącymi warunków technicznych i p.poż.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego Przedmiotu Zamówienia i jest
zobowiązany do przedstawienia wraz z każdą dostawą aktualnego świadectwa jakości
(certyfikatu), poświadczonego przez producenta paliwa zgodnie z Polską Normą lub
atestu akredytowanego laboratorium (w języku polskim). Świadectwo będzie powiązane
z dowodem dostawy lub wydania poprzez umieszczenie na nim numeru i daty
świadectwa lub atestu. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się wraz z każdą dostawą
dostarczać Zamawiającemu aktualny cennik producenta oleju napędowego, który będzie
podstawą rozliczenia danej dostawy.
10. Pojazd (autocysterna) dostarczający olej napędowy do miejsc wskazanych w ust. 3 musi
być zaopatrzony w sprawne (zalegalizowane) urządzenie do nalewania oleju do zbiornika
napowierzchniowego wraz z urządzeniem (licznikiem wraz z drukarką) mierzącym ilość
nalewanego oleju. Wydruk z ww. urządzenia jest podstawą do wystawienia faktury
z zastrzeżeniem ust. 6.
11. Kontrola ilości dostarczanego paliwa będzie odbywała się przy użyciu urządzeń
elektronicznych Zamawiającego na potrzeby weryfikacji pomiaru, o którym mowa w ust.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy wielkością z dowodu dostawy, a dokonanego
pomiaru przy odbiorze, sporządzony zostanie protokół zdawczo- odbiorczy, określający
w szczególności ilość przyjętego w temperaturze rzeczywistej oleju napędowego. Do
rozliczeń przyjmuje się wielkość potwierdzoną przez Zamawiającego.
12. Zamawiający zastrzega możliwość zażądania dostaw w zaplombowanej autocysternie
(dotyczy dostaw oleju napędowego do Punktu Dostaw: ZUOK w Olsztynie).
13. Roztwór mocznika będzie dostarczany w zaplombowanym zbiorniku paletowym w koszu
stalowym V=1000 litrów. Każdorazowo po opróżnieniu zbiornika, będzie on zwracany
Wykonawcy i wymieniany na nowy. Po zakończeniu wykonywania zamówienia, zbiornik
zostanie zwrócony Wykonawcy.
14. W przypadku rozbieżności pomiędzy wielkością Przedmiotu Zamówienia określoną
w dokumentach dostawy, a dokonanym pomiarem przy odbiorze, Zamawiający sporządzi
w obecności Przedstawiciela Wykonawcy protokół zdawczo-odbiorczy, określający
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w szczególności ilość przyjętego w temperaturze rzeczywistej oleju napędowego. Do
rozliczeń przyjmuje się wielkość określoną w protokole. O stwierdzonych rozbieżnościach
Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę drogą elektroniczną.
15. W przypadku rozbieżności określonych powyżej i przekraczających 10% wielkości
zamówienia, wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dostawy w ciągu 24 godzin
od przesłania zawiadomienia, w cenie właściwej dla tego zamówienia.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania próbki i skierowania jej do badania
w wybranym przez siebie laboratorium. W sytuacji, gdy wynik przeprowadzonych badań
wykaże, że dostarczony olej napędowy nie spełnia wymaganych parametrów,
Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy jego wymiany (na koszt Wykonawcy) na
zgodny z wymaganiami, w ciągu 24 godzin od zawiadomienia. Wykonawca zostanie
obciążony kosztami badania próbek, kosztami usuwania ewentualnych awarii urządzeń
lub kosztami ich wymiany, jeżeli badania wykażą, że zastosowany olej napędowy, nie
spełnia wymagań jakościowych.
17. Zastrzeżenia dotyczące jakości Przedmiotu Zamówienia oraz jego niezgodności ze
złożoną Ofertą, Zamawiający będzie zgłaszał drogą elektroniczną. Nieudzielenie przez
Wykonawcę odpowiedzi na zgłoszoną reklamację jakościową w ciągu 24 godzin od dnia
jej zgłoszenia uważa się za uznanie reklamacji za uzasadnioną.
18. W przypadku uznania reklamacji jakościowej za uzasadnioną, Wykonawca najpóźniej
w terminie 24 godzin wymieni dostarczony przedmiot zamówienia na zgodny ze złożoną
Ofertą i wolny od wad.
19. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za jakość,
terminowość oraz kompletność dostaw objętych niniejszą Umową.
§6
Komunikacja
1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację i współpracę przy wykonywaniu umowy są:
a. ze strony Zamawiającego:
Adres do korespondencji: ZGOK Sp. z o.o., ul. Lubelska 53, Olsztyn
tel.: 605 131 457
e-mail: d.lanko@zgok.olsztyn.pl

b. ze strony Wykonawcy:

6|Stro na

…………………………………………………………….
2. Strony zobowiązują się informować się wzajemnie o zmianie osoby odpowiedzialnej za
realizację Umowy. Nie stanowi to zmiany Umowy.
§7
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za całość Przedmiotu Zamówienia wynosi: ……………..
PLN (słownie: ……………………………………) brutto, w tym podatek VAT wg stawki
………………….%, przy czym:
a.

łączna

wartość

Przedmiotu

Zamówienia

za

olej

napędowy

wynosi:

…………………….. PLN brutto;
b.

łączna wartość Przedmiotu Zamówienia za wodny roztwór mocznika wynosi:
…………….. PLN brutto (cena jednostkowa za litr……………… PLN brutto).

2. Wartość dostaw poszczególnych partii oleju napędowego ustalana będzie wg ceny
jednostkowej netto producenta na dzień dostawy, z uwzględnieniem zastosowanego
narzutu/upustu określonego w Ofercie Wykonawcy z dnia …………………… i
wynoszącego: …………….. Wartość dostaw roztworu mocznika odpowiadać będzie
iloczynowi ceny jednostkowej zaproponowanej w Ofercie Wykonawcy i faktycznej ilości
dostarczonego roztworu mocznika.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy jedynie za faktycznie dostarczoną przez Wykonawcę
ilość Przedmiotu Zamówienia.
4. Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją Przedmiotu
Zamówienia, w szczególności związane z transportem, ubezpieczeniem w transporcie
i rozładunkiem Przedmiotu Zamówienia.
5. Poszczególne dostawy będą fakturowane przez Wykonawcę w ilościach rzeczywistych,
zgodnych z dowodem dostawy lub z protokołem zdawczo-odbiorczym, w którym
określono ilość przyjętego oleju napędowego oraz roztworu mocznika do zafakturowania,
dodatkowo potwierdzona wydrukiem z licznika.
6. Wynagrodzenie jest płatne za poszczególne dostawy na podstawie prawidłowo
wystawianych faktur, na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30 dni od
daty

doręczenia

dokumentów.

Podstawą

wystawienia

z wykonanych dostaw będą:
a. podpisany dowód dostawy lub protokół zdawczo-odbiorczy,
b. oraz dla dostaw oleju napędowego:
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poszczególnych

faktur

i.

oficjalny komunikat określający cenę producenta, obowiązującą w dniu dostawy,

ii.

wydruki z urządzenia mierzącego ilość nalewanego oleju, o których mowa w ust.
5 powyżej,

iii.

aktualne świadectwo jakości (certyfikat), poświadczone przez producenta paliwa
zgodnie z Polską Normą lub atest akredytowanego laboratorium (w języku
polskim) (powiązane z dowodem dostawy lub wydania poprzez umieszczenie na
nim numeru i daty dostawy lub wydania oleju napędowego).

7. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień złożenia dyspozycji zapłaty z rachunku
Zamawiającego.
8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za Przedmiot umowy faktycznie dostarczony.
9. Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie faktur, wraz z załącznikami, drogą
elektroniczną, zapisanych w formacie PDF, wyłącznie z/na adresu/adres mailowy
wskazany poniżej.
adres mailowy Zamawiającego:

adres mailowy Wykonawcy:

faktury@zgok.olsztyn.pl

………………………………………….

§8
Kary umowne
1.

Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w następujących
przypadkach i wysokościach:
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy lub odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po
jego stronie lub bez podania przyczyny – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za
całość Przedmiotu Zamówienia o którym mowa w §7 ust. 1;
2) w przypadku opóźnienia w dostawach przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu
określonego w §5 ust. 3 w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za całość
Przedmiotu Zamówienia, o którym mowa w §7 ust. 1 za każdy rozpoczętą godzinę
opóźnienia;
3) w przypadku nie uzupełnienia dostawy w wyniku zgłoszonej reklamacji ilościowej,
o której mowa w §5 ust. 8 niniejszej umowy w określonym tam terminie w wysokości
1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia do dnia uzupełnienia dostawy;
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4) w przypadku nie uzupełnienia dostawy w wyniku zgłoszonej reklamacji jakościowej, o
której mowa w §5 ust. 10 niniejszej umowy w określonym tam terminie w wysokości
1% wynagrodzenia brutto za całość Przedmiotu Zamówienia, o którym mowa w §7
ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia do dnia wymiany przedmiotu
zamówienia na zgodny ze złożoną Ofertą;
2. Kary umowne z poszczególnych punktów powyżej są liczone niezależnie.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
4.

Kary umowne mogą podlegać łączeniu.

5.

Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
§9
Zmiany umowy

1. Każda zmiana Umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem
nieważności.
2. Zmiana umowy jest możliwa w przypadkach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych.
§ 10
Siła wyższa
1.

Żadna ze Stron nie będzie uznana winną naruszenia swoich zobowiązań wynikających
z Umowy, jeżeli wykonanie takich zobowiązań będzie uniemożliwione przez wystąpienie
siły wyższej, powstałej po dacie podpisania Umowy.

2.

W niniejszej Umowie termin „siła wyższa” oznacza wyjątkowe wydarzenia lub
okoliczności:
a) na które Strony nie mają wpływu,
b) przed którymi Strony nie mogły się zabezpieczyć przed zawarciem Umowy,
c) których, gdyby wystąpiły, Strony nie mogłyby uniknąć,
d) których nie można przypisać drugiej Stronie.

3.

Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu
usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę.

4.

Obie Strony nie poniosą odpowiedzialności za odstąpienie od Umowy z powodu
uchybienia, jeżeli ich opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich
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zobowiązań wynikających z Umowy jest wynikiem wyłącznie wystąpienia siły wyższej.
Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od nieterminowych płatności,
jeżeli jest to wynikiem wystąpienia siły wyższej.
5.

Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące
mieć wpływ na wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna bezzwłocznie, nie
później niż w terminie 7 dni od zdarzenia, powiadomić drugą Stronę podając szczegóły
dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich
okoliczności. O ile Zamawiający nie poleci inaczej na piśmie, Wykonawca będzie
kontynuował wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim zakresie,
w jakim

będzie

to możliwe

i

będzie

poszukiwał

alternatywnych środków w celu wypełnienia swoich

wszystkich

uzasadnionych,

zobowiązań,

których nie

uniemożliwia wystąpienie siły wyższej. Wykonawca nie zastosuje w praktyce takich
środków, jeżeli nie otrzyma od Zamawiającego polecenia do takiego działania.
6.

W przypadku wystąpienia siły wyższej trwającej przez okres 60 dni, niezależnie od
jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji, jakie może zostać przyznane Wykonawcy
z wyżej wymienionej przyczyny, każda ze Stron będzie miała prawo złożyć drugiej
Stronie oświadczenie o odstąpieniu od Umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu
wypowiedzenia.

7.

Brak powiadomienia w wymaganym terminie o wystąpieniu siły wyższej powoduje utratę
prawa powoływania się Strony na fakt jej zaistnienia.
§ 11
Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w każdym z niżej opisanych przypadków, jeżeli:
a) Wystąpił po stronie Wykonawcy brak zdolności do czynności prawnych utrudniający
wykonanie Umowy;
b) W przypadku określonym w art. 145 ust. 1 ustawy PZP, w trybie i ze skutkami tam
wskazanymi;
c) W przypadku opóźnienia Wykonawcy w spełnieniu świadczenia, gdy opóźnienie
Wykonawcy w spełnieniu świadczenia wynosi co najmniej 2 dni w stosunku do
terminu określonego w §5 ust. 3 Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy,
zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych należnych mu za okres od dnia
powstania opóźnienia do dnia odstąpienia od Umowy;
d) W przypadku dostarczenia oleju napędowego nie spełniającego wymaganych
parametrów i nie wymienienia go w ciągu 24 godzin od zawiadomienia (reklamacji
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jakościowej) lub w przypadku dwukrotnego dostarczenie oleju napędowego nie
spełniającego wymaganych paramentów;
e) W przypadku dostarczenia oleju napędowego nie spełniającego wymaganych
parametrów, skutkującego trwałym uszkodzeniem urządzeń Zamawiającego;
f) Gdy łączna wysokość kar umownych przekroczy 20% wartości wynagrodzenia
Wykonawcy za całość Przedmiotu Zamówienia, o którym mowa w §7 ust. 1;
g) utraty przez Wykonawcę zezwoleń bądź innych dokumentów uprawniających do
wykonywania działalności objętych niniejszą umową.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 w terminie
trzech miesięcy od daty dowiedzenia się o okoliczności stanowiącej podstawę
odstąpienia.
3. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i wskazania
przyczyny odstąpienia.
4. Zamawiający poświadczy, w możliwie najkrótszym terminie, wysokość należnego
Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstąpienia od Umowy, o ile będzie ono należne.
5. W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawcy należy się wyłącznie część wynagrodzenia
za wykonany zakres Przedmiotu Umowy.
6. Wykonawca może odstąpić od Umowy, jeżeli Zamawiający w sposób nieuzasadniony
pozostaje w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez co najmniej
dwa miesiące, w Wykonawca udzielił Zamawiającemu dodatkowego, miesięcznego
terminy na uregulowanie zaległości.
§ 12
Podwykonawstwo
1. Zamawiający

dopuszcza

powierzenie

usług,

stanowiących

Przedmiot

Umowy

podwykonawcom, w zakresie określonym w ofercie Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Najpóźniej w dniu podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz
podwykonawców, wraz z zakresem usług wykonywanych przez poszczególnych
podwykonawców. Zakres prac wykonywanych przez podwykonawców musi być tożsamy
z zakresem wskazanym przez Wykonawcę w Ofercie.
3. Treść umowy zawartej przez Wykonawcę z podwykonawcą nie może być sprzeczna
z treścią umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą.
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4. Każde porozumienie, na mocy którego Wykonawca powierza wykonanie części usług
osobie trzeciej uważane jest za umowę zawartą z podwykonawcą.
5. Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawcą musi uprzednio uzyskać pisemną
zgodę

Zamawiającego

na

powierzenie

wykonania

części

zamówienia

temu

podwykonawcy. Podstawą do uzyskania takiej zgody będzie wniosek Wykonawcy
przedstawiający

część

zamówienia,

którego

wykonanie

zamierza

powierzyć

podwykonawcy wraz z wykazaniem zdolności podwykonawcy do jej wykonania, tj.
przedstawienia koncesji wydanej przez Urząd Regulacji Energetyki na obrót paliwami
ciekłymi objętymi niniejszym zamówieniem, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 ) (o ile
podwykonawstwo będzie dotyczyło tej części zamówienia).
6. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji w terminie 7 dni, licząc od dnia
otrzymania wniosku, z podaniem powodów, w przypadku odmowy udzielenia zgody.
Zgoda jest ważna wyłącznie w zakresie wskazanego podwykonawcy.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców, jak za
swoje własne.
8. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez podwykonawcę
nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej
Umowy.
9. Usługi powierzone podwykonawcy przez Wykonawcę nie mogą zostać powierzone przez
podwykonawcę osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na
piśmie

pod

rygorem

nieważności.

Wykonawca

jest

obowiązany

informować

Zamawiającego o rezygnacji z usług lub zmianie podwykonawcy zgłoszonego do
wykonania części zakresu zamówienia.
10. Postanowienia niniejszego paragrafu nie mogą być poczytywane za tworzące pomiędzy
Zamawiającym, a podwykonawcami jakikolwiek stosunek prawny bądź też stanowić
podstawę do roszczeń podwykonawców bezpośrednio do Zamawiającego o zapłatę
wynagrodzenia.

Zamawiający

może

jednak

dokonać

bezpośredniej

płatności

wynagrodzenia podwykonawcy, w razie opóźnienia w płatności Wykonawcy na rzecz
Podwykonawcy i na jego uzasadniony wniosek oraz potrącić zapłaconą kwotę z
wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoić się z zabezpieczenia należytego wykonania.
11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać

12 | S t r o n a

Zamawiającemu, że 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.
§ 13
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie …………..
Całkowita wartość zabezpieczenia wynosi: …………… PLN (słownie: …………………..),
tj. 10 % wynagrodzenia brutto za całość Przedmiotu Zamówienia, o którym mowa w §7
ust. 1.

2.

Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w terminie 30 dni od
dnia wykonania Umowy i uznania Umowy przez Zamawiającego za należycie wykonaną.

3.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

4.

Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
formach przewidzianych w art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.

Zamawiający zastrzega, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej – gwarancja winna mieć charakter abstrakcyjny, to jest
zobowiązywać Gwaranta nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia Beneficjentowi,
na pierwsze pisemne żądanie wskazujące na niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy, kwoty do wysokości wniesionego zabezpieczenia, bez obowiązku wykazywania
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Termin obowiązywania
gwarancji będzie nie krótszy, niż Termin Realizacji Umowy (wliczając możliwe
przedłużenie terminu), powiększony o 30 dni.

6.

Gwarancja musi również zawierać klauzule o:
a) zgodzie Gwaranta na to, aby żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek
modyfikacja umowy nie zwalniała Gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności
wynikającej z gwarancji.
b) rezygnacji Gwaranta z konieczności zawiadamiania o takiej zmianie, uzupełnieniu
lub modyfikacji oraz uzyskiwania na nią zgody Gwaranta.
c) treści: „Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie
z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają wyłącznej właściwości sądu
powszechnego właściwego dla siedziby Beneficjenta.”
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7.

W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu,
Zamawiający zwraca je, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego,
na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy – na rachunek Wykonawcy.

8.

Wykonawca utrzyma zabezpieczenie przez cały okres wykonywania Umowy w pełnej
wysokości.
§ 14
Postanowienia końcowe

1. Strony zastrzegają sobie adresy dla doręczeń zgodnie z komparycją umowy. W
przypadku zmiany adresu, Strona której zmiana dotyczy zobowiązana jest do
niezwłocznego poinformowania o tym fakcie drugą Stronę w formie pisemne, pod rygorem
uznania doręczenia, wszelkiej korespondencji na dotychczasowy adres za skuteczne.
2. Przelew wierzytelności przez Wykonawcę z niniejszej Umowy, jak również potrącenie
przez Wykonawcę jego wierzytelności z wierzytelnością Zamawiającego wymaga zgody
Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Dotyczy to również
oświadczeń składanych po odstąpieniu od Umowy.
3. Do Umowy niniejszej stosuje się Prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne przepisy
prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Zamawiający oraz Wykonawca podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego
rozwiązania jakichkolwiek sporów dotyczących Umowy, które mogą powstać pomiędzy
nimi.
6. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia sporu, wszelkie spory
wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z nią, w tym z wszelkich
roszczeń związanych z odstąpieniem od umowy, będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. Sąd ten jest również właściwy dla
roszczeń Zamawiającego względem Wykonawcy związanych z bezpośrednią płatnością
przez Zamawiającego wynagrodzenia podwykonawcom.
7. Za zgodą obu Stron, Strony mogą podjąć próbę rozwiązania sporu w trybie mediacji
(sądowej lub pozasądowej).
8. Zmiana Umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu.
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9. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach
w języku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla
Zamawiającego.
10.

Podpisując Umowę każda ze Stron oświadcza, że zapoznała się z jej treścią oraz

przyjęła ją do wiadomości i wykonania oraz podpisała i otrzymała taki sam egzemplarz
umowy jak niniejszy egzemplarz.

______________________

______________________

Zamawiający

Wykonawca
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