Załącznik Nr 3 do SIWZ
Wzór Umowy
UMOWA DOSTAWY Nr …..............................

zawarta w dniu ………….........…… w Stalowej Woli pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka
Akcyjna, ul. Ofiar Katynia 30, 37-450 Stalowa Wola, zarejestrowanym w Sądzie
Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS 0000092455, NIP: 865-000-36-80, REGON:000617054,
reprezentowanym przez:
1. Tadeusz Bąk

–

Prezes Zarządu

zwanym dalej „Zamawiającym”
a
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
reprezentowanym przez:
...........................................................................................................................
zwanym dalej „Dostawcą”.
Przedmiotowa umowa jest zawarta w wyniku postępowania nr ZP 1/PKS/2017
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: „Sukcesywna dostawa paliw do stacji paliw na potrzeby PKS
w Stalowej Woli S.A.”, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr
…......................
dnia …..................., z uwzględnieniem wszystkich warunków
zawartych w SIWZ i w ofercie.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa paliw do następujących Stacji Paliw
Zamawiającego:
a) Stacja Paliw zlokalizowana w Janowie Lubelskim przy ul. Bohaterów Porytowego
Wzgórza 25d - zwana dalej Obiektem I;
b) Stacja Paliw zlokalizowana w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katynia 30 - zwana dalej
Obiektem II;
2. Minimalna wielkość planowanych zamówień paliw:
Ekologiczny olej napędowy - standard
Benzyna bezołowiowa Pb 95
Benzyna bezołowiowa Pb 98
Olej napędowy grzewczy lekki

3.000.000 litrów
1.100.000 litrów
70.000 litrów
16.000 litrów
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3. Maksymalna wielkość planowanych zamówień paliw:
Ekologiczny olej napędowy - standard
Benzyna bezołowiowa Pb 95
Benzyna bezołowiowa Pb 98
Olej napędowy grzewczy lekki

3.700.000 litrów
1.400.000 litrów
100.000 litrów
21.000 litrów

4. Dostarczane paliwa, będą spełniać wymagania jakościowe określone w:
a) przepisach wydanych na podstawie art. 3, ust. 2, pkt. 1 oraz art. 5 Ustawy z dnia
25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (j.t. Dz.U.
z 2016r., poz. 1928) a w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia
09 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (j.t. Dz.U.
z 2015r., poz. 1680), oraz Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 01 grudnia 2016 r.
w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz
rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe
(Dz.U. z 2016r., poz. 2008);
b) aktualnych Polskich Normach: PN-EN 228 dla benzyn, PN-EN 590 dla oleju
napędowego, PN-C – 96024 dla olejów napędowych grzewczych;
c) jak również muszą być zgodne z nowelizowanymi w trakcie dostaw normami
i przepisami.
5. Jakość dostarczanego paliwa musi zapewniać eksploatację silników zasilanych danym
paliwem bez względu na panujące warunki klimatyczne, ze szczególnym
uwzględnieniem pór roku oraz okresów przejściowych.
6. Dostawca gwarantuje pochodzenie paliw ze składów paliwa ….......................... ,
a dostawy z miejscowości …......................... .
§2
WARUNKI ZAMÓWIEŃ I DOSTAW
1. Zamawiający będzie składać zamówienie na poszczególne rodzaje paliw faxem na nr
…......................... z wyszczególnieniem zamawianej ilości, terminu oraz miejsca
dostawy.
Do składania zamówień na dostawy paliw do stacji paliw upoważnione są osoby,
o których mowa w § 14 ust. 2 niniejszej umowy.
2. Dostawca gwarantuje sukcesywne dostawy paliw autocysternami wyposażonymi
w legalizowane przepływomierze oraz o zaplombowanych zaworach i pokrywach,
w ilościach, terminach i parametrach określonych przez Zamawiającego. Plombowanie
komór jest wykonane przez wydającego paliwo z terminala będącego w gestii
Dostawcy. Wyklucza się ingerencję kierowcy w zakresie plombowania komór cysterny.
Cecha plomby jest opisana w dokumencie dostawczym Dostawcy.
3. Dostawy będą realizowane w terminie do 48 godzin od dokonania zamówienia.
4. Dostawca w sytuacjach awaryjnych (sytuacja awaryjna ma miejsce wówczas, gdy
Dostawca nie będzie mógł zrealizować zamówionej dostawy zgodnie z wymogami
określonymi w § 2, ust. 2 niniejszej umowy) zapewnia dostawy zastępcze lub
pokrywa koszty dodatkowe.
5. Do każdej dostawy, Dostawca dołączy świadectwo (orzeczenie) jakości dostarczanego
paliwa sporządzone przez uprawnione laboratorium. Świadectwo (orzeczenie) musi
zawierać podstawowe dane charakteryzujące paliwo, oraz musi być zaopatrzone
w datę wykonania badań.
6. Dostawa paliwa odbywa się na koszt i ryzyko Dostawcy.
7. Dostawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji kolejnego zamówienia
w przypadku zaległości płatniczych Zamawiającego za trzy kolejne faktury. Takie
zachowanie Dostawcy nie będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy.
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§3
REKLAMACJE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobierania próbek dostarczanego paliwa przed
rozpoczęciem rozładunku do zbiorników podziemnych na Stacji Paliw Zamawiającego
w obecności przedstawiciela Dostawcy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
2. Zamawiający jest zobowiązany do zabezpieczenia i przechowywania próbek, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. W przypadku podejrzenia przez Zamawiającego odstępstw w jakości paliwa od
obowiązujących norm (w tym: klarowność, zawiesiny, ślady wody i inne
zanieczyszczenia), Zamawiający ma prawo złożyć Dostawcy reklamację.
4. Reklamacja powinna być złożona na piśmie na nr fax …............... Dostawcy
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od chwili
dostawy i powinna zawierać uzasadnienie reklamacji oraz żądanie Zamawiającego.
5. Dostawca jest zobowiązany potwierdzić otrzymanie od Zamawiającego zgłoszenia
reklamacji odsyłając zwrotne potwierdzenie na nr fax …................ Zamawiającego.
6. Dostawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do zgłoszonej reklamacji
w terminie 48 godzin od otrzymania zgłoszenia.
7. W przypadku uznania reklamacji, Dostawca zobowiązany jest do naprawienia
poniesionej przez Zamawiającego szkody w wysokości udokumentowanej
odpowiednimi rachunkami/fakturami (np. za naprawę).
8. W przypadku braku reakcji ze strony Dostawcy w wyznaczonym terminie co do
złożonej reklamacji, bądź jej nie uznania, Zamawiający ma prawo do dokonania
badań jakościowych pobranych próbek paliwa z reklamowanej dostawy
w akredytowanym laboratorium.
9. Wydana ekspertyza akredytowanego laboratorium, będzie wiążąca dla obu Stron.
10. Koszty tej ekspertyzy (łącznie z kosztami każdego powołanego eksperta) związane
z rozstrzygnięciem sporów poniesie:
- Dostawca w przypadku, gdy ekspertyza wykaże wadliwość badanego paliwa,
- w pozostałych przypadkach, Strona wnioskująca o przeprowadzenie ekspertyzy.
11. W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy wymogami obowiązujących norm
i rozporządzeń a wynikiem ekspertyzy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy
w trybie natychmiastowym w przypadku 3-krotnego takiego naruszenia oraz żądać
wypłacenia kary umownej określonej w § 7 ust. 2 pkt 1 lit b) umowy.
12. Ustala się zasady rozliczania ubytków transportowych lub braków:
a) rozliczenie przeprowadzane jest w temperaturze 15°C,
b) podstawą rozliczenia jest ilość paliwa przeliczona na 15°C, wydana na terminalu,
c) rozliczenie przyjęcia paliwa na stacji paliw, dokonywane jest na podstawie pomiarów
objętości, temperatury i gęstości w oparciu o system kontrolno-pomiarowy
„PetroVend”. Z pomiarów sporządzany jest protokół.
d) w przypadku stwierdzenia różnicy w objętości pomiędzy ilością deklarowaną na
dowodzie wydania a ilością faktycznie przyjętą przez Zamawiającego powyżej 0,6%
w oparciu o pomiar paliwa w zbiorniku Zamawiającego, Zamawiający ma prawo złożyć
reklamację ilościową, którą Dostawca ma obowiązek uznać:
- poprzez dotankowanie brakującej ilości przy następnej dostawie lub
- poprzez pomniejszenie należności z faktury.
§4
CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Wynagrodzenie Dostawcy za realizację dostaw będzie równe iloczynowi odpowiedniej
kalkulacji ceny jednostkowej paliwa i ilości faktycznie wykonanych dostaw
potwierdzonych przez Zamawiającego.
2. Całkowite wynagrodzenie Dostawcy nie może przekroczyć kwoty brutto:
……………………zł (słownie …………………………..……………………..……………………….. zł brutto).
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3. Strony uzgadniają, że jednostkowa cena paliwa, jaką zapłaci Zamawiający za każdą
dostawę partii paliwa będzie
ceną hurtową netto publikowaną na stronie internetowej PKN ORLEN S.A.
w dniu zamówienia paliwa wraz z korektą i powiększoną o VAT wg wzoru:
C brutto po korekcie = (C netto ± Kor)+VAT.
4. Korekta, o której mowa w § 4, ust. 3 pozostaje niezmienna przez cały okres realizacji
przedmiotu zamówienia i wynosi:
Ekologiczny olej napędowy – standard
Benzyna bezołowiowa Pb 95
Benzyna bezołowiowa Pb 98
Olej napędowy grzewczy

.............
.............
.............
.............

zł
zł
zł
zł

/1
/1
/1
/1

tys.
tys.
tys.
tys.

litrów
litrów
litrów
litrów

w
w
w
w

temperaturze
temperaturze
temperaturze
temperaturze

15°C
15°C
15°C
15°C

5. Ceny określone w ust. 2, 3 i 4 zawierają wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia.
6. Osiągnięcie przez Dostawcę kwoty, o której mowa w § 4 ust. 2 powoduje rozwiązanie
niniejszej umowy.
7. Dostawcy nie przysługuje roszczenie wobec Zamawiającego z tytułu zrealizowania
przez Dostawcę mniejszej ilości dostaw niż tych, o których mowa w § 1, ust. 3
i osiągnięcia wynagrodzenia niższego niż to, o którym mowa w § 4, ust. 2, jeżeli
Zamawiający dojdzie do wniosku, że realizacja dostaw będących przedmiotem
umowy w oszacowanej ilości nie jest konieczna lub gdy umowa nie zostanie
przedłużona zgodnie z § 11 ust. 3 lit. b umowy.
8. Strony ustalają, że rozliczenia należności będą przekazywane indywidualnie po każdej
dostawie.
9. Zapłata wynagrodzenia, za każdą zrealizowaną dostawę nastąpi w terminie 60 dni od
daty wystawienia faktury.
10. Ilości dostarczonego paliwa określone w fakturze winny odpowiadać mierze objętości
paliwa w temperaturze referencyjnej 15°C.
11. Należności będą regulowane przez Zamawiającego przelewem na konto Dostawcy
wskazane na fakturze VAT.
12. Za datę dokonania płatności uważa się datę przyjęcia do realizacji przez Bank
Zamawiającego polecenia przelewu na konto Dostawcy.
13. Zamawiający zapłaci Dostawcy odsetki za zwłokę w zapłacie faktury wg zasad
obowiązujących przy nieterminowych płatnościach.
14. Strony ustalają, że odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności będą
naliczane po upływie terminu płatności.
15. Dostawca oświadcza, ze wszelkie opłaty podatkowe z dopuszczeniem towaru do
obrotu, a w szczególności podatek akcyzowy, zostały naliczone i odprowadzone
w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami podatkowymi. W przypadku
niedopełnienia przez Dostawcę tych warunków, Dostawca ponosi wszystkie
konsekwencje z tego wynikające.
§5
TERMIN REALIZACJI
1. Termin realizacji
31.12.2018r.

zamówienia

-

sukcesywnie

od

dnia

01.01.2018r.

do

dnia
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§6
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Na dzień przed podpisaniem umowy Dostawca zobowiązany jest wnieść
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny ofertowej brutto.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Dostawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt 2
Ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 359).
Uwaga: w gwarancji winny znaleźć się zapisy: „Gwarancja jest
bezwarunkowa i nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie wypłaty przez
Zamawiającego.
Gwarancja
wykonania
jest
wykonalna
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Przez gwarancję bezwarunkową rozumie się gwarancję płatną wyłącznie na
podstawie pierwszego żądania Zamawiającego bez obowiązku przedstawiania
jakichkolwiek innych dokumentów potwierdzających zajście zabezpieczonego
rezultatu.
Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z Prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby
Zamawiającego”.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Dostawca wpłaca przelewem na rachunek
Zamawiającego w Banku PEKAO S.A. I/O Stalowa Wola nr 86 1240 2799 1111 0000
3844 5451 z dopiskiem „zabezpieczenie – dostawa paliw – umowa nr …...........”.
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Dostawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Dostawcy.
7. W trakcie realizacji umowy, Dostawca może dokonać zmiany formy wniesionego
zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w § 6, ust. 3 niniejszej
umowy. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
9. W sytuacji gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia,
Dostawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania,
zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, albo
jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy okres
wynikający z aneksu do umowy, spełniającego wymogi określone w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
§7
KARY UMOWNE
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
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1) Dostawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 5.000,00 zł za
każdy dzień zwłoki dostawy, za każdy Obiekt, którego zwłoka dotyczy, licząc od
umownego terminu realizacji, o którym mowa § 2, ust 3, do wysokości 6 %
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4, ust. 2,
b) za dostarczenie paliwa o parametrach niezgodnych z Polską Normą
w wysokości 2.000,00 zł za każde 1000 litrów wadliwej partii paliwa,
c) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Dostawca - w wysokości 6 % wynagrodzenia umownego
brutto określonego w § 4, ust.2.
2) Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne:
a) za odstąpienie przez Dostawcę od umowy z przyczyn za które
odpowiedzialność ponosi Zamawiający - w wysokości 6 % wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 4 ust.2.
3. Kary umowne, o których mowa w ust. 2, pkt 1) są naliczane niezależnie od siebie
i podlegają kumulacji.
4. Zamawiający ma prawo naliczania kar umownych, o których mowa w ust. 2, pkt 1a)
i 1b) niezależnie od skorzystania z prawa odstąpienia od umowy z powodu tych samych
okoliczności, które były podstawą naliczenia kar i niezależnie od naliczenia kary, o której
mowa w ust. 2, pkt 1c).
5. Kary umowne określone w § 7, ust. 2, pkt 2 nie będą naliczane w przypadku
odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w art. 145 Ustawy
Prawo zamówień publicznych.
6. Naliczone kary umowne mogą zostać potrącone przez Zamawiającego z należności
Dostawcy wynikających z faktur VAT przesłanych przez Dostawcę do zapłaty za dostawy
objęte niniejszą umową lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Dostawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy – bez
uprzedniego wezwania do zapłaty.
7. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XI Kodeksu Cywilnego, Stronom
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1. W razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
(odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach, w takich wypadkach Dostawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy).
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy także w przypadku:
a) nie rozpoczęcia przez Dostawcę realizacji umowy w ciągu 7 dni od daty złożenia
zamówienia;
b) Dostawca przerwał realizację dostaw objętych umową i nie podejmuje ich niezwłocznie
po wezwaniu – w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
c) utraty przez Dostawcę uprawnień do wykonywania umowy, wynikających z przepisów
prawa;
d) gdy zostanie złożony wniosek o ogłoszeniu upadłości lub likwidacji firmy Dostawcy
(odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach).
3. Dostawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:
a) gdy Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za należycie
wykonaną usługę po upływie 90 dni od terminu wyznaczonego na zapłatę, pomimo
pisemnego wezwania do zapłaty złożonego przez Dostawcę;
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b) gdy Zamawiający wymaga od Dostawcy wykonania czynności niezgodnych
z przepisami prawa, pomimo pisemnego poinformowania przez Dostawcę, że wykonanie
czynności jest niezgodne z przepisami prawa – po upływie 30 dni od dnia złożenia
informacji, pod warunkiem, że Zamawiający nie odstąpił od żądania wykonania czynności
niezgodnych z przepisami prawa.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności
i zawierać uzasadnienie.
5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które nie odpowiada
Dostawca, obowiązany jest do dokonania zapłaty wynagrodzenia za dostawy, które
zostały należycie wykonane przez Dostawcę do dnia odstąpienia od umowy.
§9
SIŁA WYŻSZA
1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę, jeżeli wykażą, że nie wykonanie lub
nienależyte wykonanie umowy nastąpiło z powodu działania siły wyższej.
2. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron,
uniemożliwiające wykonanie zapisów umownych w całości lub części, na stałe lub na
pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej
staranności. Przejawem działania siły wyższej są w szczególności:
- klęski żywiołowe, np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi, itp.,
- akty władzy państwowej jak: blokady administracyjne, stan wojenny, stan wyjątkowy,
itp.,
- poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu kolejowego i samochodowego w skali
regionu lub kraju.
3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności
będących skutkiem siły wyższej.
4. Jeżeli którakolwiek ze Stron musi powstrzymać lub opóźnić swoje działania w ramach
umowy na skutek zaistnienia siły wyższej, to zobowiązana jest powiadomić na piśmie
drugą Stronę niezwłocznie, wskazując jego konsekwencje dla realizacji umowy,
w przeciwnym wypadku straci prawo do powoływania się na okoliczności siły wyższej.
5. Strona, która przekazała takie pisemne powiadomienie, będzie zwolniona ze swoich
zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo, jak będzie trwało to
zdarzenie i/lub jego skutki.
6. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej, Strona nie będzie mogła wykonać zobowiązań
umownych przez okres dłuższy niż 30 dni, Strony umowy podejmą negocjacje
zmierzające do uzgodnienia i podjęcia działań umożliwiających realizację umowy.
§ 10
1. Zamawiający zobowiązuje się do składania Dostawcy oświadczeń o przeznaczeniu oleju
opałowego wynikających z ustawy o podatku akcyzowym z dnia 06.12.2008r. (j.t. Dz.U.
z 2017r., poz. 43) każdorazowo przy zakupie oleju napędowego grzewczego najpóźniej
w dniu odbioru paliwa.
2. Jeżeli oświadczenia o przeznaczeniu oleju napędowego grzewczego będą składane
przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający zobowiązany
jest złożyć Dostawcy wykaz osób upoważnionych do składania tych oświadczeń.
3. Zamawiający w przypadku nie złożenia oświadczenia o przeznaczeniu oleju
napędowego grzewczego lub złożenia nieważnego oświadczenia, będzie zobowiązany do
zapłaty na rzecz Dostawcy odszkodowania obejmującego pełną obowiązującą stawkę
podatku akcyzowego dla ilości nabytego oleju napędowego grzewczego nie
potwierdzonej oświadczeniem o jego przeznaczeniu, a także do przejęcia innych
obciążeń nałożonych na Dostawcę wynikających z niedochowania przez Zamawiającego
obowiązków wynikających z zakupu produktu z obniżoną stawką podatku akcyzowego.

7

§ 11
ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWNYCH
1. Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej umowy zgodnie z wymogami art.
144 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.
z 2017r., poz. 1579) w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie przewidziano
w chwili zawarcia umowy, a w szczególności:
a) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,
b) wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT po dacie zawarcia umowy, tj.
obniżeniu lub podwyższeniu wskutek zmiany przez władzę ustawodawczą stawki
podatku VAT – odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT – względem usług, do
których mają zastosowanie zmienione przepisy,
c) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego
przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności
zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody
w znacznych rozmiarach,
d) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej
z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności,
których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania,
a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu
zamówienia powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na
zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne
wydatkowanie środków,
e) wprowadzenia zmian w stosunku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w zakresie wykonywania dostaw nie wykraczających poza zakres przedmiotu umowy,
w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji zamówienia,
f) modyfikacji uzasadnionej interesem Zamawiającego wyrażonej w wielkościach
pieniężnych, o ile jej wartość nie przekracza progów określonych w dyrektywach i jest
niższa niż 5 % ceny pierwotnego zamówienia pod warunkiem, że modyfikacja ta nie
zmienia ogólnego charakteru zamówienia. W przypadku wprowadzenia kilku kolejnych
modyfikacji, wartość tę należy oceniać na podstawie łącznej wartości kolejnych
modyfikacji,
g) zmiany w ilości poszczególnych rodzajów paliwa określonych § 1, ust. 2 i 3 nie
powodujące zmiany wynagrodzenia Dostawcy określonego w § 4 ust. 2.
2. Jeżeli po zawarciu umowy nastąpi zmiana przepisów prawa lub wprowadzone zostaną
nowe przepisy prawa, nastąpi zmiana lub wprowadzone zostaną nowe bezwzględnie
obowiązujące normy powodujące konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa
w odniesieniu do jakości, ilości lub zakresu przedmiotu umowy, wówczas Strona
zawiadomi pisemnie drugą Stronę o wystąpieniu powyższych zdarzeń, jednocześnie
wzywając ją do podjęcia rozmów. Obie Strony zaś dołożą starań, działając w dobrej
wierze, w celu uzgodnienia właściwego sposobu postępowania w związku z ich
wystąpieniem.
3. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie
Zamawiającego,
b) nieosiągnięcia przez Dostawcę pełnej wysokości wynagrodzenia określonego w § 4,
ust. 2 w terminie realizacji umowy określonym w §, 5 ust.1, Strony za obopólną zgodą
mogą przedłużyć termin realizacji niniejszej umowy nie dłużej jednak niż do czasu
osiągnięcia pełnej wysokości wynagrodzenia określonego w § 4, ust. 2.
4. Strony dopuszczają dokonywanie zmian w niniejszej umowie, przy czym zmiany te nie
będą wpływały na wysokość wynagrodzenia Dostawcy, w przypadku:
a) zmiany siedziby lub nazwy stron umowy,
b) zmiany osób reprezentujących Zamawiającego i/lub Dostawcę,
c) oczywistych omyłek pisarskich.
5. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej
nieważności.
6. W trakcie trwania niniejszej umowy, Dostawca zobowiązuje się do pisemnego
powiadamiania Zamawiającego o:
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a) zmianie siedziby lub nazwy,
b) zmianie osób reprezentujących,
c) ogłoszeniu upadłości,
d) ogłoszeniu likwidacji,
e) zawieszenia działalności,
f) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Dostawca.
7. Zmiany nazw komórek organizacyjnych, adresów w wyniku zmian organizacyjnych
u Zamawiającego nie będą wymagały formy aneksu, a Zamawiający powiadomi pisemnie
o tym fakcie Dostawcę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12
1. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT, posiada nr NIP:
865-000-36-80 nadany przez Urząd Skarbowy w Stalowej Woli.
2. Dostawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT, posiada nr
NIP: .......................... nadany przez Urząd Skarbowy w ....................................
§ 13
Dostawca oświadcza, że posiada ważną do dnia …………………………. koncesję na obrót
paliwami stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy nr …………………….. wydaną przez
……………………………………………………….. .

§ 14
1. Strony zobowiązują się do współdziałania w celu prawidłowego wykonania niniejszej
umowy.
2. Odpowiedzialni za realizację umowy ze strony Zamawiającego:
….................................................

-

tel. …................................................

…................................................

-

tel. …................................................

3. Odpowiedzialni za realizację umowy ze strony Dostawcy:
….................................................

-

tel. …................................................

….................................................

-

tel. …................................................

§ 15
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579)
oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 16
1. Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy, Strony rozstrzygać będą
polubownie.
2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzyganiu przez Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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§ 17
Dokumenty
zawierające
specyfikację
istotnych
warunków
zamówienia
wraz
z załącznikami oraz oferta Dostawcy wraz z załącznikami, stanowią integralną część
niniejszej umowy i stanowią załączniki do niniejszej umowy.
§ 18
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem
po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:

DOSTAWCA:
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