Nr sprawy:
U/PN/2018/06/2

Załącznik nr 2 do SIWZ

WZÓR UMOWY Nr ....................
zawarta w dniu ....................., z mocą obowiązywania od dnia ………………….
roku, pomiędzy:
1. Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu
• z siedzibą w 41-219 Sosnowiec ul. Lenartowicza 73
• wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców o
numerze KRS 0000058568
• NIP 644-25-21-816
• REGON 273572779
• kapitał zakładowy spółki: 37 908 000,00 zł
reprezentowaną przez:
1. Marka Pikułę
– Prezesa Zarządu
2. Dorotę Nowak
– Członka Zarządu
zwanym dalej Zamawiającym, a
2.
•
•
•
•
•

Firmą ...............................................................................................................
z siedzibą w ......................................................................................................
zarejestrowaną w ...............................................................................................
NIP
REGON
kapitał zakładowy spółki:
reprezentowaną przez:
1. .......................................................................
2. ......................................................................
zwanym dalej Wykonawcą,
zwanych dalej łącznie stronami umowy.
§1
Przedmiot umowy
1. Wykonawca, wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego,
przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) w ramach
niniejszej umowy dostarczy sukcesywnie Zamawiającemu 16 000 m3
oleju napędowego (zwanego dalej olejem napędowym): produkowanego
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2.

3.

4.

5.

6.
1

przez
………………………
o
nazwie
handlowej
1
…………………………….
Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 3 , 4 i 5, gwarantuje Zamawiającemu
dostarczyć olej napędowy spełniający wymagania, parametry i
właściwości określone w złożonej przez Niego do przetargu ofercie,
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
Wykonawca gwarantuje w ramach niniejszej umowy dostarczać
Zamawiającemu olej napędowy o temperaturze zablokowania zimnego
filtru (CFPP) zgodną z rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych [na dzień ogłoszenia
niniejszego przetargu w wyniku, którego zawarta została niniejsza
umowa, jest to rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października
2015 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680 z póź. zm.)], a ponadto
temperatura ta będzie dostosowywana do aktualnie panujących u
Zamawiającego warunków atmosferycznych, co w szczególności
zagwarantuje Zamawiającemu w okresie trwania realizacji dostaw
(trwania umowy) bezproblemowe stosowanie dostarczonego oleju
napędowego w stacjach paliw (ich instalacjach) oraz w układach zasilania
pojazdów Zamawiającego, nawet przy występowaniu temperatur
otoczenia poniżej -30 Cº.
W celu zapewnienia właściwej realizacji postanowień określonych w
ust. 3, w okresie zimowym trwającym od 16 listopada do końca lutego
Zamawiający dopuszcza również możliwość dostarczania oleju
napędowego spełniającego wymagania jakościowe i posiadającego
parametry określone w załączniku nr 3 rozporządzenia dla oleju
napędowego „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”
(zdefiniowanego w treści rozporządzenia jako „olej napędowy o
polepszonych właściwościach niskotemperaturowych). O realizacji
dostaw
oleju
napędowego
o
polepszonych
właściwościach
niskotemperaturowych, Wykonawca zobowiązany jest uprzednio
powiadomić Zamawiającego, co najmniej w dniu realizacji dostawy.
Wykonawca, pod rygorem odstąpienia od przedmiotowej umowy lub jej
rozwiązania przez Zamawiającego, w trybie natychmiastowym
obowiązany jest realizować przedmiot umowy w sposób uwzględniający
ewentualne zmiany przepisów prawa, jakie nastąpiły w okresie pomiędzy
zawarciem przedmiotowej umowy, a jej wykonaniem, w zakresie
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. W szczególności obowiązek
ten dotyczy dostarczania Zamawiającemu oleju napędowego
spełniającego wymagania określone wyżej wymienionymi przepisami.
Zamawiający oświadcza, że:

Jeżeli Wykonawca zaoferuje olej napędowy produkowany przez więcej niż jednego producenta, to treść ust. 1
zostanie dostosowana w ten sposób, że będzie uwzględniała wszystkich producentów oleju napędowego oraz
wszystkie oferowane oleje napędowe wymienione przez Wykonawcę w załączniku nr 5 do SIWZ.
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1) nie będzie prowadził odsprzedaży dostarczanego w ramach niniejszej
umowy przez Wykonawcę oleju napędowego na rzecz osób trzecich, a
przeznaczy go wyłącznie na potrzeby własne, tj. do zasilania
posiadanego taboru komunikacyjnego i niekomunikacyjnego (autobusy
komunikacji miejskiej, pojazdy specjalistycznej pomocy drogowej itp.),
2) nie będzie mieszał dostarczonego w ramach niniejszej umowy oleju
napędowego z olejem napędowym innych Wykonawców.
§2
Warunki realizacji dostaw i odbioru oleju napędowego
1. Wykonawca zobowiązuje się własnym transportem oraz na własny koszt i
ryzyko, dostarczać Zamawiającemu zamówiony olej napędowy w całym
okresie trwania umowy na zasadzie: „loco stacje paliw Zamawiającego
zlokalizowane w:
1) Sosnowcu (41-219 Sosnowiec), przy ul. Lenartowicza 73,
2) Dąbrowie Górniczej (41-300 Dąbrowa Górnicza), przy Al.
Piłsudskiego 60.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw oleju
napędowego na warunkach i zasadach określonych w załączniku nr 2 do
umowy. Załącznik nr 2 reguluje ponadto procedurę przyjęcia oleju
napędowego na stacjach paliw Zamawiającego, a w szczególności
warunki przyjęcia oleju napędowego, pobrania jego prób oraz
metodologię wyliczenia wielkości dostawy tego oleju napędowego.
§3
Wykonawca wyraża zgodę na przeprowadzanie przez Zamawiającego (na
zasadach określonych w dalszej części niniejszej umowy) stałej kontroli w
niezależnym laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum
Akredytacji odnośnie zgodności dostarczanego oleju napędowego z
wymaganiami i warunkami określonymi w załączniku nr 1 do umowy.
Wyniki pojedynczych pomiarów będą interpretowane na podstawie
kryteriów określonych w aktualnie datowanej normie PN-EN ISO
4259:2009. Jeżeli porównanie takie wykaże jakąkolwiek rozbieżność z
warunkami i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do umowy, całą
dostawę, z której będzie pochodziła badana próbka, uznaje się za niezgodną z
zamówieniem.
§4
1. Zamawiający przekazuje próbkę oleju napędowego (pobraną i
oznakowaną zgodnie z zasadami, o których mowa w załączniku nr 2 do
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umowy) do laboratorium posiadającego akredytację Polskiego Centrum
Akredytacji. W zależności od wyników badań tego laboratorium, które
uznaje się za ostateczne i wiążące dla stron umowy, opłaty z tytułu
wykonanych badań obciążą:
1) Zamawiającego, jeżeli wyniki badań nie potwierdzą niezgodności
dostarczonego oleju napędowego z wymaganiami i warunkami
określonymi dla oleju napędowego w załączniku nr 1 do umowy.
2) Wykonawcę, jeżeli wyniki badań potwierdzą niezgodność
dostarczonego oleju napędowego z wymaganiami i warunkami
określonymi dla oleju napędowego w załączniku nr 1 do umowy.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Wykonawca ma prawo
do przekazania (w terminie maksymalnie dwóch dni roboczych, licząc
od dnia otrzymania reklamacji) pozostałych u Zamawiającego próbek
zareklamowanej partii (dostawy) oleju napędowego do badań w
wybranym przez siebie laboratorium posiadającym akredytację
Polskiego Centrum Akredytacji. Jednakże wyniki badań tej próby (tych
próbek) oleju napędowego mają wyłącznie charakter informacyjny,
albowiem wiążące dla stron umowy są ustalenia dokonane zgodnie z
ust. 1.
§5
1. Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 5, złoży każdorazowo u
Wykonawcy reklamacje dostarczonego oleju napędowego, jeżeli:
1) dane zawarte w dokumentach danej dostawy oleju napędowego
różnią się od warunków i wymagań określonych dla oleju
napędowego w załączniku nr 1 do umowy, lub (i) dane są
niekompletne i nie zawierają wszystkich wymaganych informacji
określonych w załączniku nr 2.2 do umowy,
2) ocena wizualna dostarczonego oleju napędowego wykazała
widoczne zanieczyszczenia mechaniczne (ciałami lub (i)
substancjami obcymi) lub mętny olej napędowy,
3) wyniki badań (przeprowadzonych zgodnie z zasadami, o których
mowa w § 4 niniejszej umowy) próbki oleju napędowego wykazały
niezgodność w stosunku do wymagań i warunków określonych dla
oleju napędowego w załączniku nr 1 do umowy.
2. Reklamacje dotyczące dostarczonego oleju napędowego Zamawiający
zobowiązuje się zgłaszać Wykonawcy faksem na nr ………….. w
terminie do trzech dni roboczych 2, licząc od momentu powzięcia

O ile w umowie mowa o dniach roboczych, należy pod tym wyrażeniem rozumieć dni od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951
roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r poz. 90)

2
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informacji stanowiącej podstawę złożenia reklamacji oraz potwierdzić
ten fakt na piśmie do 3 dni.
3. Na reklamację zgłoszoną zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 2,
Wykonawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi Zamawiającemu w
terminie pięciu dni roboczych faksem, na nr ……….. oraz potwierdzić
ten fakt na piśmie do 14 dni. Brak udzielenia odpowiedzi przez
Wykonawcę w w/w terminie uznaje się, że reklamacja została uznana
za zasadną.
4. Jeżeli reklamacja dostarczonego oleju napędowego będzie zasadna,
Wykonawca na własny koszt i ryzyko odbierze zareklamowany olej
napędowy (o ile ten olej napędowy nie został jeszcze zużyty) i zwróci
Zamawiającemu koszty jego zakupu (zwrot kosztów zakupu nie
dotyczy przypadków określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszego
paragrafu).
5. Dostarczenie mętnego oleju napędowego w okresie zimowym,
trwającym od 16 listopada do końca lutego, nie będzie stanowić
podstawy złożenia reklamacji dostarczonego oleju napędowego.
§6
1. Cena jednego m3 oleju napędowego jest zgodna z ofertą złożoną przez
Wykonawcę do przetargu i wynosi ………. zł, słownie: ….........................
…………………………………………………………………………….;w
tym podatek VAT ……….. zł, słownie: …….………………...………...
………………………………………………………………..…………... .
2. Zmiany ceny 1 m3 oleju napędowego (o której mowa w ust 1) w trakcie
realizacji umowy następować będą, z zastrzeżeniem ust. 3, według
poniższego wzoru:
A
CD = CO x   zł
B

gdzie:
CD – „cena dnia” 1 m3 oleju napędowego obowiązująca w dniu dostawy
oleju napędowego w [zł],
CO – cena ofertowa 1 m3 oleju napędowego zgodna z ofertą złożoną do
przetargu [zł],
A – cena 1 m3 oleju napędowego (w temperaturze referencyjnej + 15 ºC)
ogłoszona przez producenta oferowanego (dostarczanego) oleju
napędowego obowiązująca w dniu danej dostawy oleju napędowego,
B – cena 1 m3 oleju napędowego (w temperaturze referencyjnej + 15 ºC)
ogłoszona przez producenta oferowanego (dostarczanego) oleju
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napędowego obowiązująca na trzy dni 3 przed dniem otwarcia
ofert 4.
Cena ta wynosiła ……. zł.
3. Jeżeli Wykonawca zaoferuje olej napędowy pochodzący z importu od producenta
zagranicznego, to zmiana ceny jednostkowej oleju napędowego będzie dokonywana
wg wzoru, o którym mowa w ust. 2 z tym, że składniki wzoru A i B otrzymują
brzmienie:
A- średnia cena 1 m3 oleju napędowego (w temperaturze referencyjnej + 15
ºC) ogłoszona przez PKN Orlen S.A. i Grupę LOTOS S. A., w dniu
danej dostawy oleju napędowego,
B- średnia cena 1 m3 oleju napędowego (w temperaturze referencyjnej + 15
ºC) ogłoszona ogłoszone przez PKN Orlen S.A. i Grupę LOTOS S. A.,
obowiązująca na trzy dni3 przed dniem4 otwarcia ofert.
Cena ta wynosiła …….. zł.
4. Jeżeli producent oferowanego oleju napędowego nie ogłasza swoich aktualnych
cenników oleju napędowego na stronach www to Wykonawca zobowiązany będzie
dostarczyć Zamawiającemu dokument od tego producenta, określający aktualną

cenę oleju napędowego (będącego przedmiotem umowy) i datę od której ta
cena obowiązuje. Dokument ten Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu najpóźniej w dniu zmiany ceny oleju napędowego faksem na
nr ……………. .
5. Całkowita cena transakcji (cena oferty) na dzień składania ofert wynosi zł
…..…………………, (słownie: ………………………………………..); w
tym podatek VAT: zł ………………………….., (słownie: ……………
……………………………………………………………...……...……..).
6. Zamawiający dokona zmiany
wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy (ceny) określonego w ust. 1, w formie aneksu do niniejszej
umowy, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionych
okoliczności:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez
Wykonawcę zamówienia.
7. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku
zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 6 pkt 1, będzie odnosić się
3
4

W przypadku otwarcia ofert w dniu 25 września 2018 r. dniem tym będzie dzień 22 września 2018 r.
Termin określony w Rozdziale X ust. 2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
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wyłącznie do części przedmiotu umowy realizowanej, zgodnie z terminami
ustalonymi niniejszą umową, po dniu wejścia w życie przepisów
zmieniających stawkę VAT; w takim przypadku Zamawiający dokona
zwiększenia lub zmniejszenia (odpowiednio do zmiany stawek VAT):
1) kwoty podatku VAT zawarta w cenie jednostkowej,
2) ceny jednostkowej (cena ta zostanie zmieniona odpowiednio o kwotę, o
jaką zmianie uległ podatek VAT).
8. W przypadku dokonania zmian, o których mowa w ust. 7, zmianie ulgnie
(zwiększeniu lub zmniejszeniu odpowiednio do zmiany stawek VAT)
również cena, o której mowa w literze B wzoru zamieszczonego w § 6 ust. 2.
9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt. 2 niniejszego paragrafu,
Wykonawca złoży do Zamawiającego pisemny wniosek o dokonanie zmiany
wysokości wynagrodzenia (ceny, określonej w ust. 1) w zakresie płatności
wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów
zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek
powinien zawierać uzasadnienie oraz dokładne wyliczenie kwoty, o którą
wzrosły koszty realizacji przedmiotu niniejszej umowy t.j. dostawy do
Zamawiającego jednego m3 oleju napędowego; w szczególności Wykonawca
będzie zobowiązany wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych
wpływ zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na
podwyższenie ceny dostawy jednego m3 oleju napędowego w stosunku do
ceny określonej w ust. 1. Wniosek powinien obejmować jedynie te koszty
związane z dostawą jednego m3 oleju napędowego , które Wykonawca
obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wynagrodzeń
poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do
wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części przedmiotu
niniejszej
umowy,
do
wysokości
wynagrodzenia
minimalnego
obowiązującego po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w
przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat. Nie będą
akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom
Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę.
10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt. 3 niniejszego paragrafu,
Wykonawca złoży do Zamawiającego pisemny wniosek o dokonanie zmiany
wysokości wynagrodzenia (ceny określonej w ust. 1) w zakresie płatności
wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne
wyliczenie kwoty, o którą wzrosły koszty realizacji przedmiotu niniejszej
umowy t.j. dostawy do Zamawiającego jednego m3 oleju napędowego; w
szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać za pomocą
dowolnych środków dowodowych wpływ zmiany zasad podlegania
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ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na podwyższenie
ceny dostawy jednego m3 oleju napędowego w stosunku do ceny określonej w
ust. 1. Wniosek powinien obejmować jedynie te koszty związane z dostawą
jednego m3 oleju napędowego, które Wykonawca oraz druga strona umowy o
pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę zamówienia
publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,
biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania w momencie wejścia w
życie zmiany, części przedmiotu niniejszej umowy , ponosi obowiązkowo w
związku ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto
tych osób.
11. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 6 pkt 2 i 3, na
koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy , należy do Wykonawcy
pod rygorem odmowy dokonania waloryzacji.

§7
1. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT, upoważnionym do
otrzymania faktur VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej:
NIP 644-25-21-816.
2. W razie naruszenia przez Wykonawcę, któregoś obowiązku podatkowego,
w szczególności obowiązku odnoszącego się do archiwizowania kopii
faktur sprzedaży dla celów VAT i podawania należnego podatku w
deklaracjach podatkowych, a także zapłaty należnego podatku VAT, jak
podano w stosownym ustawodawstwie, ponosi on pełną odpowiedzialność
za szkody wobec Zamawiającego.
3. Zamawiającemu wobec Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia
naprawienia pełnej szkody tj., obejmującej rzeczywiste straty i utracone
pożytki, gdy zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej oraz ustawy o
VAT organ podatkowy wystąpi do Zamawiającego na zasadzie solidarnej
odpowiedzialności za zobowiązania z tytułu VAT, które obciążały
Wykonawcę.
§8
1. Zapłata za dostarczony olej napędowy dokonywana będzie przez
Zamawiającego przelewem bankowym na konto Wykonawcy w banku

48

…………………..… nr ………………………………………………., w
terminie do ……….5 dni, licząc od dnia wystawienia faktury.
2. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
§9
1. Strony ustalają następujące kary umowne:
1) za nieterminową realizację dostaw oleju napędowego Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% ceny
niedostarczonego w terminie oleju napędowego - za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia,
2) za nienależyte wykonanie umowy w przypadkach, o których mowa:
a) w § 5 ust 1 pkt 1 lub pkt 2 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł, za każdy
stwierdzony przypadek,
b) w § 5 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości odpowiednio:
- 10 000 zł, jeżeli olej napędowy, którego reklamacja dotyczy, nie
został zużyty,
- 25 000 zł, jeżeli olej napędowy, którego reklamacja dotyczy,
został zużyty,
3) w przypadku gdy opóźnienie, o którym mowa w pkt 1, przekroczy 3
dni:
a) wysokość kar umownych obliczonych zgodnie z pkt 1, ulega
podwojeniu,
b) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub
wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym,
4) jeżeli w trakcie realizacji umowy badania oleju napędowego,
prowadzone zgodnie z § 4 niniejszej umowy, wykażą trzykrotnie (dla
trzech różnych dostaw) niezgodności w stosunku do wymagań i
warunków określonych dla oleju napędowego w załączniku nr 1 do
umowy, to Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub
wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym z winy
Wykonawcy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę, o której
mowa w pkt 5 niniejszego ustępu.
5) za odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy w trybie
natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 2% ceny transakcji, o której mowa w § 6 ust. 5.
2. Za nieterminowe uregulowanie należności z tytułu dostaw oleju napędowego
Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe według obowiązujących przepisów.
Zostanie wpisane dziesięć lub czternaście dni - zgodnie z informacją zawartą przez Wykonawcę w ust 3 pkt 1
druku oferty.
5
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3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego wysokość kar umownych.
4. Należności za kary umowne będą rozliczane poprzez kompensatę w
terminach płatności faktur za wykonane dostawy.
§ 10
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
formie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i w wysokości 2% ceny oferty, co stanowi
kwotę . . . . . . . . ……………. zł.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane (wykonanie wszystkich
zobowiązań wynikających z umowy), na zasadach określonych w art.
151 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień
publicznych.
§ 11
Zamawiający oświadcza, że na dzień zawarcia umowy (a także w trakcie jej
realizacji):
1) wszystkie urządzenia służące do pomiaru wysokości napełnienia (ilości
oleju napędowego) w zbiornikach pomiarowych, a także same zbiorniki
pomiarowe posiadają ważne świadectwo legalizacji wydane przez
właściwe urzędy miar,
2) do ustalenia temperatury i gęstości oleju napędowego (podczas przyjęcia
dostawy oleju napędowego) stosuje, posiadające ważne świadectwo
legalizacji (wydane przez właściwe urzędy miar) termodensymetry.
§ 12
1. W przypadku wystąpienia 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 powyższych
okolicznościach.
W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu
z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez okresu
wypowiedzenia, w następujących przypadkach:
1) zaistnienia podstaw ogłoszenia upadłości Wykonawcy,
2) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się
majątku Wykonawcy na rzecz wierzycieli,
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3) przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji swojej firmy,
również w razie likwidacji w celu przekształcenia lub
restrukturyzacji.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienie od umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, a wynikających z sytuacji określonych w §
1 ust. 5, w § 9 ust. 1 pkt 3, litera b, w § 9 ust. 1 pkt 4.
4. Rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust.: 2 i 3
następuje poprzez pisemne oświadczenie Zamawiającego.
5. Zamawiający, zgodnie z informacją przedstawioną w SIWZ oraz w
ogłoszeniu o niniejszym postępowaniu przetargowym przewiduje możliwość
dokonania zmian postanowień zawartej umowy, w trybie art. 144 ust. 1
ustawy, przy zaistnieniu okoliczności, o których mowa w Rozdziale I część B
ust. 3 SIWZ oraz w § 1 ust. 5 i § 6 ust.6 niniejszej umowy.
6. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych, w szczególności:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną
umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do
kontaktów między Stronami.
§ 13
Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie niniejszej
umowy lub opóźnienie jej wykonania, jeżeli spowodowane jest to
okolicznościami siły wyższej. Przez siłę wyższą uważa się wszelkie
okoliczności leżące poza kontrolą Stron niniejszej umowy, a w szczególności:
wojny, rozruchy, strajki, lokauty i inne spory zbiorowe, klęski żywiołowe,
pożary, sabotaże.
1.
2.

3.

4.

§ 14
Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 26 miesięcy, licząc od dnia
……………………….. .
Jeżeli cena transakcji (cena oferty określona w § 6 ust. 5 niniejszej umowy)
lub ilość określona w § 1 ust. 1, nie zostanie wyczerpana w terminie, o
którym mowa w ust 1, dopuszcza się możliwość przedłużenia okresu
obowiązywania umowy nie dłużej jednak niż o kolejne 12 miesięcy, licząc
od zakończenia okresu jej obowiązywania, ustalonego zgodnie z ust. 1.
Jeżeli cena transakcji (cena oferty określona w § 6 ust. 5 niniejszej umowy)
lub ilość określona w § 1 ust. 1, zostanie wyczerpana w terminie
wcześniejszym niż ten, o którym mowa w ust 1, umowa, za porozumieniem
stron umowy może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
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5.

6.
7.
8.

nieważności, a ich wprowadzenie możliwe jest jedynie w przypadkach,
o których mowa w artykule 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamówień publicznych, przy czym Strony zgodnie oświadczają, że zmiany
ceny będące następstwem zmiany obowiązującej stawki podatku VAT nie
stanowią zmiany umowy.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie
postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ustawy z dnia
29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozpatrywać sądy właściwe
dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności z tytułu niniejszej
umowy, obciążyć jej, ani w inny sposób nią rozporządzać na rzecz osób
trzecich, bez uzyskania na czynności te pisemnej zgody Zamawiającego.
§15

1. Zamawiający oświadcza, że w Spółce wdrożony został Zintegrowany System
Zarządzania zgodny z normą PN – EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PNN 18001: 2004.
Z uwagi na powyższe Wykonawca zobowiązany jest podczas całego okresu
trwania umowy, realizować przedmiot umowy zgodnie z zasadami
określonymi w „Zasadach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska obowiązujące
na terenie PKM Sosnowiec Sp. z o. o. dostawców/wykonawców/ najemców”,
stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
2. Zamawiający oświadcza, że funkcję nadzoru do zagadnień określonych w
ust. 1 pełni Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ.
3. Zamawiający ustanawia:
1) Właściciela procesu dostaw:
- ………………. – ……………………………………………………..,
2) Koordynatorów dostaw:
- ……………………………. - ………………………………………….,
- …………………………….. - ………………………………………..,
itd.
4. Wykonawca wyznacza osobę do kontaktów sprawie realizacji niniejszej
umowy w osobie ……………………………………………………., nr tel. i
lub adres e-mail ……………………………………. .
5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z „Wymaganiami w zakresie
bezpieczeństwa
informacji
dla
kontrahentów
oraz
podmiotów
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współpracujących z PKM Sp. z o.o. w Sosnowcu”, zamieszczonymi na
stronie internetowej www.pkm.pl w zakładce „informacje o przetargach.
§ 16
Podwykonawcy
(niniejszy paragraf umowy zostanie dostosowany stosownie do treści
oświadczenia złożonego przez Wykonawcę na druku stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ na poniższą okoliczność)
1. Wykonawca oświadcza, że zrealizuje przedmiot umowy własnymi siłami bez
udziału podwykonawców/ z udziałem podwykonawców zdolnych do
wykonywania przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca następującą część zamówienia ………………………, powierza
podwykonawcy ……………………………… .
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w ustawie,
w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia te
warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia objętego przedmiotową umową.

1.
2.
3.

4.

5.

§ 17
Załączniki stanowiące integralną część umowy
Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy (na etapie podpisywania
umowy),
Załącznik nr 2 - Zasady zachowania ciągłości dostaw oleju napędowego i
warunki ich odbioru,
Załącznik nr 3 – Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy (na etapie podpisywania
umowy),
Załącznik nr 4 – Zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony
środowiska obowiązujące na terenie PKM Sosnowiec Sp. z
o. o, wraz z polityką zintegrowanego systemu zarządzania.
Załącznik nr 5 – Wykaz pracowników Wykonawcy, uprawnionych do
wykonywania czynności o których mowa w ust. 5pkt. 3,
ust. 8, ust. 11 załącznika nr 2 do umowy (na etapie
podpisywania umowy),
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6.

Załącznik nr 6 – Wykaz pracowników Zamawiającego, uprawnionych do
wykonywania czynności, o których mowa w ust. 5, ust. 6,
ust. 7, ust. 9, ust. 10, ust. 12, ust. 14 załącznika nr 2 do
umowy. (na etapie podpisywania umowy).

Wykonawca:

Zamawiający:
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