Dział III
WZÓR UMOWY

zawarta w Płocku w dniu ……......….… r. pomiędzy:
Zamawiającym: Gminą - Miastem Płock, z siedzibą Plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock, NIP
7743135712, reprezentowaną przez panią Elżbietę Tyszkę – Dyrektora Szkoły Podstawowej
nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku przy ul. Krakówka 4, 09-402 Płock działającego
na
podstawie
Pełnomocnictwa
nr 496/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 września 2011 r.
zwanym dalej Zamawiającym,
a
………………………………………………………………...z
siedzibą
w
………………………………..
przy
ul……………………………………………………………wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod
numerem………………….., prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, ………….. Wydziała Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, posiadający
kapitał zakładowy w wysokości……………
o
numerze
NIP
……………………….,
REGON………………………………reprezentowanym
przez:……………………………………………..................................................................................
.................................................................................................................................
...............................................uprawniony
.................................................................................................................................
.................................................
zwanym dalej Wykonawcą,
o następującej treści:
§1
1. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych - w wyniku rozstrzygniętego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć olej opałowy dla Szkoły
Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku w Płocku (do dwóch kotłowni:
kotłownia od ul. Cichej oraz kotłownia od ul. Krakówka) w roku 2019 w łącznej, planowanej
ilości do 72 m³ (do 72.000 litrów) zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy.
2. Integralną częścią umowy jest:
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na "Dostawa oleju opałowego
dla Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku (do dwóch
kotłowni: kotłownia od ul. Cichej oraz kotłownia od ul. Krakówka) w roku 2019”.
b) Oferta Wykonawcy z dnia ……………
§2
1.Zamawiający nabywa, a Wykonawca sprzedaje towar – olej opałowy (napędowy
grzewczy).
2.Ilość dostarczonego oleju napędowego grzewczego odbywa się zależnie od potrzeb
Zamawiającego, na podstawie konkretnego zamówienia – składanego w ramach niniejszej
umowy – w formie pisemnej, mailowej i/lub telefonicznie, w którym określa się ilości i termin
dostawy.
3.Suma zamówionego i dostarczonego towaru na podstawie konkretnych zamówień
Zamawiającego nie musi odpowiadać ilości określonej w SIWZ i może ulec zmniejszeniu w
przypadku szczególnie korzystnych warunków atmosferycznych, co nie stanowi prawa
Wykonawcy do zgłoszenia roszczeń z tego tytułu.
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4.Odbiór towaru przez Zamawiającego będzie dokonywany w Szkole Podstawowej nr 5 im.
Władysława Broniewskiego w Płocku w Płocku (do dwóch kotłowni: kotłownia od ul. Cichej
oraz kotłownia od ul. Krakówka).
5.Zamawiający zobowiązuje się, iż na żądanie Wykonawcy złoży mu stosowne oświadczenie
o przeznaczeniu oleju napędowego grzewczego do celów opałowych.
6.Wykonawca dostarczy towar własnym transportem i na własny koszt, według potrzeb
Zamawiającego każdorazowo ze świadectwem jakości oleju wydanym przez producenta.
(dopuszcza się kserokopię).
7.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar do Zamawiającego w terminie określonym
w ofercie, tj. w ciągu ………… dni od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego
w godz. 8:00 – 14:00.
§3
1. Strony ustalają, iż cena ofertowa brutto na dzień rozstrzygniętego przetargu
nieograniczonego
za dostawę 1m3 (1000 litrów) oleju napędowego grzewczego wynosi ………………..… zł
(słownie:……………………………….................................................................................. )
przy zachowaniu stałej przez cały czas trwania umowy:
a) dodatniej marży w wysokości .......................................................... zł*
*(wpisać zgodnie z Formularzem oferty - Załącznikiem nr 1 )
lub
przy zachowaniu stałego przez cały czas trwania umowy:
b) upustu w wysokości ......................................................................... zł*
*(wpisać zgodnie z Formularzem oferty - Załącznikiem nr 1 )
2. Zamawiający i Wykonawca uprawniony jest do zmiany ceny dostarczonego towaru w
czasie obowiązywania niniejszej umowy. Zmiana ceny może zostać dokonana tylko w takiej
samej relacji wskaźnikowej jaką stosuje producent oleju napędowego grzewczego.
3. Każdorazowa dostawa towaru musi być potwierdzona informacją producenta o zmianie
ceny oleju napędowego grzewczego – wykonawca zobowiązany jest przedstawić wydruk ze
strony producenta potwierdzający cenę z dnia dostawy.
4. Zamawiający, każdorazowo za dostarczenie przedmiotu zamówienia, zobowiązuje się
płacić Wykonawcy należność w następujący sposób:
Kwota do zapłaty = cena dostawy brutto CDb x ilość dostawy w m3
W takim przypadku za cena dostawy brutto wyliczana będzie wg wzoru:
a) w przypadku stosowania dodatniej marży* (zgodnie z Formularzem oferty Załącznikiem nr 1)
CDb = (CBn + M ) + VAT
gdzie:
CDb - cena dostawy brutto za 1m³ ( 1000 litrów)
CBn - cena bazowa netto za 1m³ (1000 litrów) publikowana na stronie internetowej
producenta
z dnia dostawy godz. 00.00 na nalewaku autocysterny w temperaturze
referencyjnej 150C.
M - marża dostawcy za 1 m³ (1000 litrów) oleju
VAT - obowiązujący podatek VAT
lub
b)
w przypadku stosowania upustu* (zgodnie z Formularzem oferty Załącznikiem nr 1)
CDb = (CBn - U ) + VAT
gdzie:
CDb - cena dostawy brutto za 1m³ ( 1000 litrów)
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CBn - cena bazowa netto za 1m³ (1000 litrów) publikowana na stronie internetowej
producenta z dnia dostawy godz. 00.00 na nalewaku autocysterny w temperaturze
referencyjnej 150C.
UUpust dostawcy za 1 m³ (1000 litrów) oleju
VAT - obowiązujący podatek VAT
5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za zamówioną i wykonaną
dostawę zgodnie z poprawnie wystawioną fakturą VAT w terminie 21 dni od daty jej
otrzymania. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
6.Źródło finansowania - środki budżetowe - Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława
Broniewskiego w Płocku - Dział 801, Rozdział 80101, Paragraf: 4260, Zadanie P2/SP005
Utrzymanie budynku wraz z obsługą.
7. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT - …………………………………..
8. Wykonawca ma obowiązek wystawiania faktur VAT z następującymi danymi:
Nabywca: Gmina - Miasto Płock
Plac Stary Rynek 1,09-400 Płock
NIP 7743135712
Odbiorca /Płatnik/Adresat:
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku
ul. Krakówka 4, 09-402 Płock
9. Poprawnie wystawioną fakturę VAT, zgodnie z pkt 8, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć
do siedziby Odbiorcy (Zamawiającego) tj. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława
Broniewskiego w Płocku, ul. Krakówka 4, 09-402 Płock.
10. Wykonawca oświadcza, że wyraża/nie wyraża* zgody na dokonywanie przez
Zamawiającego płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności
tzw. split payment.
11. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment.
12.Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z
Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2018 poz. 2187)
prowadzony jest rachunek VAT (zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w ofercie).
§4
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego towaru.
2. W przypadku dostarczonego wadliwego towaru Zamawiający ma prawo:
a) odmówić przyjęcia towaru,
b) odesłać towar na koszt Wykonawcy,
c) odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
d) żądać usunięcia wszystkich skutków wynikających z użycia wadliwego towaru.
3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 5 dni od ustalenia ww. okoliczności w
całym okresie obowiązywania umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania wszelkich niezbędnych koncesji i zezwoleń
wymaganych prawem przez cały okres obowiązywania umowy.
§5
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania ze strony Wykonawcy, lub
nieterminowości dostaw, a w szczególności przekroczenia bez zgody Zamawiającego terminu
określonego w § 2 ust. 5, Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1. natychmiastowego rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
2. powierzenia wykonania zamówienia osobom trzecim i obciążenia Wykonawcy kosztami
wynikającymi z wykonania zastępczego w sytuacji jak wyżej.
§6

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości
20 000 zł w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
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2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za opóźnienie

w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 1% wartości brutto danego zlecenia za
każdy dzień opóźnienia.
3. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy powstanie szkoda – Wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia
w pełnej wysokości na zasadach ogólnych k.c.
4. W przypadku wystąpienia kar umownych po stronie Wykonawcy, Wykonawca wyraża
zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
5. Wykonawca wyraża zgodę na kumulowanie przez Zamawiającego kar umownych
określonych w pkt 1 i 2. do wartości 35 000,00 zł.
§7
Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy, za 3-miesięcznym
okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień danego miesiąca

§8
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony tj. od 01.01.2019 do dnia
31.12.2019 roku.
2. W przypadku wykorzystania przed dniem 31.12.2019 roku ilości określonej w §1 ust. 1
niniejsza umowa ulega rozwiązaniu z dniem powstania powyższej okoliczności.
§9

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian w zakresie:

2.
3.

a) wynagrodzenia brutto, w przypadku prawnej zmiany wysokości podatku VAT,
b) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia:
- działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego,
wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych, które mogą być
spowodowane przez Wykonawcę,
- klęski żywiołowej (jak np. huragany, powodzie, trzęsienie ziemi) lub innych zdarzeń (jak
np. bunty, niepokoje, strajki, okupacje obiektów Zamawiającego przez osoby inne niż
pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawców).
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu
stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
W razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, ze 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. W przypadku tym, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.

§10
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Prawa
zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw dotyczących przedmiotu
umowy.
2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się
rozwiązać polubownie a w przypadku braku porozumienia, poddają rozstrzygnięciu sądu
właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
§11
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących
pozostających na prawach oryginału, po jednej dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY:

egzemplarzach

WYKONAWCA:
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