Umowa Nr 1/02/ZO/2022

Sukcesywna dostawa oleju napędowego do maksymalnej ilości wg
Przedmiotu Zamówienia odpowiadającego Normie PN-EN 590:2013-12 i
wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 09.10.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. ; poz.1680) środkiem
transportu Dostawcy do siedziby Zamawiającego.
Zawarta w dniu ………… r. w Jarosławiu pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna
z siedzibą przy ul. Przemysłowej 15, 37 - 500 Jarosław
w imieniu którego działają:
Pan Witold Duszyński – Prezes Zarządu PKS Jarosław
zwany w dalszej części Umowy „Zamawiającym”
a:
…………………..
w imieniu której działa:
……………………
zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”,
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki,
została zawarta umowa następującej treści:
§1
Przedmiotem Umowy jest: Sukcesywna dostawa oleju napędowego do maksymalnej ilości wg
Przedmiotu Zamówienia odpowiadającego Normie PN-EN 590:2013-12 i wymaganiom
jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015 r. (Dz.U.
z 2015 r. ; poz.1680) środkiem transportu Dostawcy do siedziby Zamawiającego.
§2
1. Zamawiający przewiduje zakupić:
Lp Nazwa materiału

1.

1.

2

Olej napędowy gatunek F, kod wg CPV 09134100-8 dla okresu
Zimowego odpowiadający Normie PN EN 590:2013-12 i
wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015, poz.1680).
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Jedn.
miary

Ilość planowana w
2022/2023 r.

3

4

L

150.000,- Jar
50.000,- Lub
75.000,- Ust
150.000,- Jar
50.000,- Lub
75.000,- Ust
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2.

Olej napędowy gatunek D, kod wg CPV 09134100-8 dla okresu
Przejściowego odpowiadający Normie PN-EN 590:2013-12 i
wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015, poz.1680).

Olej napędowy gatunek B, kod wg CPV 09134100-8 dla okresu
letniego odpowiadający Normie PN-EN 590:2013-12 i
3. wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015, poz.1680).

4. Razem Zajezdnia + Placówki

L

L

L

5. Razem na okres trwania umowy VAT 8% - 6 m-cy
6. Razem na okres trwania umowy VAT 23 % - 6 m-cy
7. Razem na okres trwania umowy VAT 8% + VAT 23% - 12 m-cy

L
L

100.000,- Jar
25.000,- Lub
37.500,- Ust
100.000,- Jar
25.000,- Lub
37.500,- Ust
100.000,- Jar
25.000,- Lub
37.500,- Ust
100.000,- Jar
25.000,- Lub
37.500,- Ust
350.000,- Jar
100.000,- Lub
150.000,- Ust
350.000,- Jar
100.000,- Lub
150.000,- Ust

600.000,600.000,1.200.000,-

§3
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć oleje napędowe w okresie od ………..2022 r. do
……..2023 r.
2. Dostawy oleju odbywać się będą środkiem transportu Wykonawcy w cysternach i na jego koszt
maksymalnie 5-6 razy w miesiącu, w dni robocze od poniedziałku do piątku wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18.01.1951 r. o dniach
wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4 poz. 28 z późn. zmian.) w godzinach od 7.00-15.00 do siedziby
Zamawiającego w dniu określonym na zamówieniu.
3. Każda dostawa oleju napędowego realizowana przez Wykonawcę musi posiadać sprawozdanie
z
badań
laboratoryjnych
(świadectwo
jakości)
spójne
w
treści
z materiałowym dokumentem dostawy i wystawione przez właściwe Akredytowane
Laboratorium.
4. Każda dostawa musi posiadać dowód wydania, w którym musi być zawarte:
- data wydania,
- z jakiej bazy jest wydane paliwo,
- numer rejestracyjny autocysterny,
- nazwisko i imię kierowcy-konwojenta,
- odbiorca przesyłki,
- rodzaj paliwa,
- ilość paliwa w rozbiciu na poszczególne komory,
- temperatura nalewu wraz z gęstością,
- objętość wydaną (m3),
- gęstość w 150C (Mg/m3),
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5.

6.
7.

8.

9.

- masa,
- objętość w 150C (m3),
- numer świadectwa jakości,
- razem ładunek Mg/m3 w 150C,
- wydający (imię i nazwisko).
Jednostki miary dla objętości i gęstości mogą być podawane w różnych jednostkach miary
zgodnie z obowiązującym w Polsce układem SI, jednakże jednostki miary określone na
dowodzie wydania paliwa muszą mieć określone przeliczniki do jednostek miar
określonych w specyfikacji.
Zamawiający dopuszcza możliwość ręcznego nanoszenia danych odnośnie gęstości
dostarczonego paliwa pod warunkiem, że wykonawca dopuści kontrolę parametru przyrządem
znajdującym się na wyposażeniu stacji paliw, a w dowodzie wydania będzie uwidoczniona
masa objętość i temperatura dostarczonego paliwa.
Dostawy realizowane będą w określonych partiach, których wielkość mieścić się będzie
w granicach od 7.000 l do 32.000 l w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w czasie 2 dni roboczych od momentu
złożenia
zamówienia
w
dni
robocze
tj.
od
poniedziałku
do
piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4 poz. 28 z późn. zmian.)
od 7:00 do 15:00.
Termin, wielkość dostawy i rodzaj oleju będzie każdorazowo określany przez Zamawiającego
w drodze zamówienia, mailem lub faksem z 48-godzinnym wyprzedzeniem tzn. na 48 godziny
przed datą dostawy oleju napędowego do siedziby Zamawiającego.
Faktura za dostarczony olej napędowy będzie wystawiona na podstawie potwierdzonego
przyjęcia oleju napędowego wg wskazań autocysterny dostarczonego paliwa (w temperaturze
150C). Wskazania licznika wydanego paliwa muszą być potwierdzone wydrukiem z
autocysterny.
§4

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wyrywkowej kontroli dostarczonego oleju
napędowego pod względem jakości i zgodności z dostarczonym sprawozdaniem z badań
laboratoryjnych (świadectwem jakości) poprzez pobranie próbek przez Akredytowane
Laboratorium z autocysterny Wykonawcy i wykonanie badań. W przypadku dostarczenia
niezgodnego z przedmiotem zamówienia oleju napędowego zostaną naliczone kary umowne
oraz Zamawiający zażąda natychmiastowej wymiany dostarczonego oleju napędowego pod
rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, o czym powiadomiony
zostanie Urząd Zamówień Publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza rozbieżność wyników próbek laboratoryjnych mieszczącą się
w granicach błędu pomiarowego jako nie wpływającą na spełnienie warunków jakościowych
zawartych w specyfikacji pod warunkiem spełnienia przez obie próbki wymogów normy
ON: PN-EN 590+A1:2017-06 oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015 r.
w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U. 2015, poz. 1680).
3. W przypadku nie spełnienia warunków określonych w §4 pkt. 3 , Zamawiający ma prawo do
odmowy przyjęcia dostawy i naliczenia kary umownej w wysokości 30% wartości netto
dostawy częściowej.
§5
1. Przedmiot zamówienia powinien pochodzić z bieżącej produkcji z roku 2022 i 2023.
2. Wykonawca każdorazowo na przedmiot zamówienia dołączy specyfikację dostarczonego
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towaru.
§6
1. Strony ustalają cenę za przedmiot zamówienia w kwocie brutto …………….. zł
(słownie: ………………złotych 00/100 zł) w tym VAT w wysokości …. % tj. ……….. zł.
w/g załączonego formularza cenowego do oferty.
2. Zmiana ceny oleju napędowego może nastąpić w wyniku:
a) zmiany ceny producenta;
b) ustawowej zmiany akcyzy i podatku VAT.
3. Cena netto oleju napędowego będzie kalkulowana w dniu dostawy wg następującej formuły
cenowej:
Cena sprzedaży ON (zł/m3)= cena hurtowa Ekodiesel PKN ORLEN S.A. (zł/m3) + N (zł/m3)
Gdzie:
Cena sprzedaży – to cena netto sprzedaży oleju napędowego wyrażona w złotych za jeden
metr sześcienny w temperaturze referencyjnej 150C;
Cena hurtowa Ekodiesel PKN ORLEN S.A. - to cena netto Ekodiesel wyrażona w złotych
za jeden metr sześcienny w temperaturze referencyjnej 150C publikowana na stronie
internetowej www.orlen.pl w dniu dostawy paliwa.
N – stała różnica pomiędzy ceną PKN Orlen w odniesieniu do produktu EKODISEL na
dzień 30.03.2022 r., a ceną oleju napędowego Wykonawcy w złożonej przez niego ofercie
(zł/m3)”
4. Do cen netto ustalonych w sposób wskazany wyżej zostanie doliczony podatek VAT według
stawek aktualnie obowiązujących na dane paliwo.
§7
1. Zapłatę za pobrany towar Zamawiający zobowiązuje się przekazać w terminie 30 dni od daty
wystawienia prawidłowej faktury VAT, przelewem na wskazane konto Wykonawcy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia do umowy Mechanizmu Podzielonej
Płatności.
3. W przypadku opóźnienia się Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia za zakupione paliwo
Wykonawca ma prawo:
a) naliczyć ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki,
b) wstrzymać sprzedaż do czasu potwierdzenia przez Bank Wykonawcy uregulowania
należności z tytułu sprzedaży paliwa lub zastosować okresowo formę przedpłaty
minimum w kwocie pokrywającej wartość zamówionego paliwa, co nie stanowi
niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę,
c) odstąpić od umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, gdy Zamawiający zalega
z płatnością za otrzymany towar ponad 14 dni.
4. „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w par. 7 ust. 3 lit. c może być złożone
w terminie 3 miesięcy od daty upływu terminu zapłaty.”
§8
Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron za 3-miesięcznym okresem
wypowiedzenia.
§9
1.

W przypadku nie wykonania Umowy z przyczyn zawinionych i leżących po stronie
Wykonawcy w terminie określonym w zamówieniu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości:
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a) 0,1% wartości przedmiotu zamówienia (brutto) za każdy dzień zwłoki,
b) 3 % za odstąpienie od umowy liczone od wartości zamówienia (brutto), które miały być
dokonane. Zamawiający zamierza wyliczać podstawę do wyliczenia kary, według
poniższego wzoru: (ilość litrów oleju napęd. z zamówienia /700 000 l/ - ilość litrów oleju
napęd. dostarczona do czasu odstąpienia od umowy) x cena z umowy i z oferty Wykonawcy
złożonej w ramach zamówienia.
c) 5% wartości (brutto) liczone od wartości dostawy oleju napędowego, niezgodnego
z przedmiotem zamówienia.
2.

Zamawiający zapłaci kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego w wysokości 3% wartość przedmiotu zamówienia (brutto), od którego
realizacji odstąpiono, z wykluczeniem przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3.

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

uzupełniającego

§10
Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§11
Umowa obowiązuje z dniem podpisania.
§12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (jedn. Tekst Dz. U. z 2021. 1129 wraz
z późniejszymi zmianami) oraz inne ustawy szczegółowe dotyczące przedmiotu umowy.
§13
Spory wynikające między Stronami rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku zgody
przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 14
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
§ 15
1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie lub brak dostawy, chyba
że wynikają one z przyczyn leżących po jego stronie. Wykonawca nie ponosi w szczególności
odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie lub brak dostawy, jeżeli są one następstwem:
a) zdarzeń stanowiących przypadku „siły wyższej” (jak np. zamach terrorystyczny, zamieszki,
demonstracje, stan nadzwyczajny lub wyjątkowy, klęska żywiołowa), bądź
b) na skutek następstw rozprzestrzeniania się obecnie na terenie RP wirusa SARS-CoV-2,
mogących mieć wpływ na terminowość wykonania dostaw (w tym problemów z
zapewnieniem osób koniecznych do realizacji dostaw, etc.), bądź
c) wprowadzenia ograniczeń lub innych restrykcji organizacji ruchu w miejscu dostawy lub
na trasie do miejsca dostawy obowiązujących w terminie dostawy.
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W razie opóźnienia w dostawie lub braku dostawy z w/w przyczyn Zamawiający nie będzie
formułował wobec Wykonawcy żadnych roszczeń lub pretensji.
2. Powyższe zdarzenie winno być udokumentowane i poświadczone przez Wykonawcę.
Załączniki do umowy:
1. SWZ
2. Oferta wykonawcy

WYKONAWCA
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