Załącznik nr 5 – Projekt umowy
U M O W A nr .......
NA TANKOWANIE ZBIORNIKÓW POJAZDÓW MIEJSKIEGO
ZAKŁADU KOMUNIKACJI WEJHEROWO Sp. z o.o.
Zawarta w dniu............roku w Wejherowie pomiędzy:

1/ spółką działającą pod firmą: Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 84-200 Wejherowo, ul.
Tartaczna 2, NIP 588-19-99-910, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000073144, kapitał zakładowy
7.601.000,- zł - opłacony w całości
reprezentowanym przez:
- Prezes Zarządu – Dyrektor Zakładu – mgr Czesław KORDEL
zwanym dalej „Zamawiającym”, a:
2/ spółką działającą pod firmą: …………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………....
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………...
Zwanym dalej „Wykonawcą”,
W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do tankowania zbiorników następujących pojazdów Zamawiającego:
 Autobusów szt. 29 - olejem napędowym
 Samochodu dostawczego 1szt - olejem napędowym
Na stacji paliw Dostawcy położonej w:...............................................................
(dokładny adres - miejscowość, ulica, nr budynku)

2. Wykaz pojazdów z numerami rejestracyjnymi stanowi załącznik nr 1 do umowy.

§2
Dostarczony olej napędowy powinien odpowiadać parametrom zgodnym z:
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r. r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 poz. 1680).

§3
1.




Cena jednego litra oleju napędowego na dzień złożenia oferty wynosi:
Netto
....... zł
VAT
....... zł
Brutto
....... zł

2. Wartość umowna całej dostawy przy uwzględnieniu planowanego zapotrzebowania na okres od
01.07.2019 r. do 31.06.2021 r. wynoszącego 1.520.000 litrów oleju napędowego na dzień złożenia
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oferty wynosi :
 Netto
..................... zł
 Vat
..................... zł
 Brutto
..................... zł
Słownie:................................................................................................... złotych 00/100.
3. Olej napędowy – stała marża kwotowa …...zł/litr (słownie: ……….. złotych 00/100) za skrócony
termin płatności do …. dni od daty dostarczenia faktury MZK Wejherowo.
4. Prawo opcji
Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust.5
ustawy Pzp, tj. zwiększenie zakresu przedmiotu zamówienia o 30%.

§4
1. Każdorazowa obniżka ceny hurtowej netto dla Dostawcy wymieniona w pkt. 1 załącznika nr 2 SIWZ
powoduje obniżkę ceny dla Zamawiającego od dnia jej wprowadzenia
2. Obniżenie ceny paliwa na stacji Dostawcy poniżej ceny określonej w pkt. 4 załącznika nr 2 SIWZ,
powoduje obniżenie ceny sprzedaży dla Zamawiającego od dnia jej wprowadzenia.
3. Zamawiający uczestniczy we wszystkich promocjach Dostawcy, a Wykonawca pisemnie informuje
o ich rodzaju i terminie trwania.
4. W przypadku obniżki ceny hurtowej netto dla Dostawcy lub innej obniżki ceny, Wykonawca pod
rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy, - ma obowiązek jej zastosowania
i dostarczenia Zamawiającemu kalkulacji zgodnie z załącznikiem nr 2 SIWZ. Obniżenie ceny
wymaga zawarcia aneksu do umowy.
5. W przypadku wzrostu ceny hurtowej netto dla Dostawcy - pod rygorem natychmiastowego
rozwiązania umowy - Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu przed jej
wprowadzeniem kalkulacji zgodnie z załącznikiem nr 2 SIWZ, oraz potwierdzonego przez
Wykonawcę wydruku ze strony internetowej producenta PKN Orlen: www.orlen.pl – ceny SPOT
oleju napędowego.. Podwyższenie ceny wymaga zawarcia aneksu do umowy.
6. Ustalona w wyniku przetargu cena nie może podlegać podwyższeniu częściej, niż co 7 dni
kalendarzowych.
7. W przypadku rozliczeń kartą flotową podstawą do wystawienia faktury będą dowody wydania oraz
prowadzona przez Wykonawcę ewidencja transakcji Zamawiającego. Zamawiający otrzyma tą
ewidencję w postaci raportu elektronicznego przesłane Zamawiającemu po zakończeniu danego
okresu rozliczeniowego lub będzie ona udostępniona na interaktywnej stronie internetowej

§5
1. Tankowanie zbiorników pojazdów do pełna odbywa się wg potrzeb Zamawiającego.
2. Zamawiający dostarczy listę osób uprawnionych do zakupu paliwa.
3. Tankowanie pojazdu przez Dostawcę odbywać się może po uprzednim dokonaniu autoryzacji
pojazdu i osoby tankującej.
4. Wykonawca musi zagwarantować pełną fiskalizację systemu sprzedaży oleju napędowego i warunki
opisane w rozdziale 3 SIWZ.
5. Wykonawca przesyła drogą elektroniczną (pliki w formacie PDF) zbiorcze zestawienie
tankowanych pojazdów za każdy dzień kalendarzowy, na adres;

mbalakowski@mzkwejherowo.pl
§6
1. Za odmowę zatankowania przez Dostawcę zbiornika pojazdu Zamawiającego – z wyłączeniem
sytuacji określonej w § 9 ust 4 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 500, - zł.
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2. Stwierdzenie odmowy zatankowania zbiornika pojazdu – z wyłączeniem sytuacji określonej w § 9
ust 4 umowy, Strony ustalają na podstawie oświadczeń sporządzonych przez upoważnionego
pracownika Dostawcy i przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
3. W przypadku zatankowania zbiornika pojazdu nieodpowiednim rodzajem paliwa, Wykonawca ma
obowiązek zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,- zł (słownie jeden tysiąc
złotych) za każdy stwierdzony przypadek.
4. Upoważnioną osobą Dostawcy jest...................................................
(stanowisko, imię i nazwisko, nr telefonu)

5. Upoważnioną osobą Zamawiającego jest Z-ca Dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych Feliks
MAKURAT tel. ………………………….

§7
1. Wykonawca zobowiązany jest na każdorazową prośbę Zamawiającego udokumentować, jakość
dostarczonego paliwa kserokopią atestu dostawy.
2. Zamawiający ma prawo żądać wyników badań zatankowanego paliwa.

§8
Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy jest poza karami umownymi odszkodowanie na ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego. Każda
ze stron ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość nałożonych kar
umownych.
§9
1. Należność za dostarczone (zatankowane) paliwo regulowana jest przez Zamawiającego przelewem
na podstawie faktur VAT.
2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty ceny należnej z faktury w terminie 21 dni, licząc od daty
dostarczenia faktury. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto
Dostawcy.
3. Okres rozliczeniowy wynosi 7 kolejnych dni kalendarzowych, a ostatni w miesiącu kończy się
ostatniego dnia tego miesiąca.
4. W przypadku nieterminowego regulowania przez Zamawiającego zapłaty, o której mowa w
§ 10 ust.2 Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

§ 10
1. Umowa zawarta została na okres od dnia 01.07.2019 r. do dnia 31.06.2021 roku.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień umowy niekorzystnych
dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie,
której dokonano wyboru Dostawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie, pod rygorem
nieważności.
4. 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.
5. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.
6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11

3

1. Wszelkie kwestie sporne, które mogą wystąpić między Stronami, powstałe na tle wykonywania
niniejszej umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby
Zamawiającego.
2. Strony ustalają, że wszelkie dokumenty powstające na podstawie lub w związku z Umową będą
doręczane pisemnie na następujące adresy stron:
1) Dla Zamawiającego
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.
ul. Tartaczna 2
84-200 Wejherowo
Tel.: (58) 572-29-30; fax.: (58) 572-29-31
Email:mzk.wejherowo@mzkwejherowo.pl
2) Dla Wykonawcy:
…………………………
…………………………
…………………………
3. Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adres lub numery wskazane powyżej.
4. Strony zobowiązują się do powiadamiania o zmianach adresów oraz numerów, a nie wykonanie
tego obowiązku powoduje, że doręczenia dokonane na adresy, numery faksu podane w ust. 2 są
uważane za skutecznie doręczone, z datą pierwszego awiza lub wysłania faksu.
5. Strony zobowiązują się do wzajemnego pisemnego powiadamiania o zmianie adresu, pod rygorem
uznania
prawidłowego
doręczenia
korespondencji
pod
adres
ustalony
wyżej
z wszystkimi skutkami z tego wynikającymi.
6. Umowę niniejszą sporządza się w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu
dla każdej ze Stron.

Integralną częścią umowy są:
1) SIWZ
2) Oferta Wykonawcy
3) Załącznik nr 1 - wykaz pojazdów

……………………………
WYKONAWCA:

………………………………
ZAMAWIAJĄCY:
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