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Załącznik

A

- PROJEKT Umowa
z dnia ......
W rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r. pod poz. 907 ze zm.) zwanej
w dalej „ustawą Pzp”, na zakup wraz z dostawą oleju napędowego zg. z PN-EN
590 w ilości 70 000 l pomiędzy:
………………………………………………………………………………………...………. ,
mającym swą siedzibę w ………………………..przy ul. ………………………..
reprezentowanym przez:
1. ………………………………….
2. ………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”
a
Zakładem Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. mającą swą siedzibę w Gilwie Małej 8,
82-500 Kwidzyn, reprezentowanym przez:
1. ………………………………….
2. ………………………………….
zwanym dalej „Zamawiającym”, została zawarta umowa sprzedaży o następującej
treści:
§1
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu olej napędowy, o którym
mowa na wstępie za cenę ogłoszoną przez PKN ORLEN S.A. z dnia dostawy do
Zamawiającego + (plus) stała marża za 1000 l oleju napędowego, która wynosi
…………….……. zł + (plus) należny podatek VAT (23%), po uzgodnieniu
telefonicznym dostawy z Zamawiającym.
§2
Termin dostawy: sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 31.12.2015 r.
§3
1. Potwierdzeniem dostarczenia oleju napędowego będzie wystawiona faktura VAT
przez Wykonawcę.
2. Do każdej wystawionej faktury Wykonawca będzie załączał atest jakości na
dostarczony towar oraz potwierdzenie obowiązującej ceny z dnia dostawy oleju
napędowego do Zamawiającego.

3. W przypadku, gdyby w czasie obowiązywania niniejszej umowy nastąpiła zmiana
wysokości stawek podatku od towarów i usług za sprzedaż rzeczy objętych
umową, to wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 ulegnie odpowiedniej zmianie
a wysokość nowego wynagrodzenia strony potwierdzą w stosownym aneksie do
umowy.
§4
Zapłata za dostarczony olej napędowy nastąpi na konto Wykonawcy niezwłocznie,
jednak nie później niż w terminie …… dni po jego otrzymaniu na podstawie
dostarczonej faktury VAT.
§5
1. Za niezrealizowanie zamówienia wymienionego w § 1 w terminie, zostaną
naliczone kary umowne w wysokości 1% wartości nie zrealizowanego
zamówienia za każdy dzień zwłoki.
2. Kara umowna za nie przedłożenie do akceptacji projektu Umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodność
z oryginałem odpisu Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak
wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zapłaty, w wysokości 1% wynagrodzenia ustalonego w umowie w § 6 za
każdy nie przedłożony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmianę, odpis
Umowy lub jego zmianę,
3. Kara umowna za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia
należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,2%
wynagrodzenia ustalonego w umowie w § 6.
4. Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej
kary umownej.
5. W przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy wynosi co najmniej 30 dni,
Zamawiający może odstąpić od Umowy, zachowując roszczenie o zapłatę kar
umownych należnych mu za okres od dnia powstania opóźnienia do dnia
odstąpienia od Umowy.
§6
Maksymalna wartość nominalna zobowiązania finansowego wraz z podatkiem VAT
w zakresie niniejszej umowy (cena oferty) wynosi: ……………. zł.
§7
1. W przypadku, gdy przedmiot niniejszej Umowy będzie realizowany przy udziale
podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przedłożenia
Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia poświadczonego za zgodność
z oryginałem odpisu zawartej Umowy o podwykonawstwo, w celu weryfikacji, czy
wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe niż 30 dni,
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w umowie, w § 6. Wyłączenie,
o którym mowa wyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej
niż 50 000 zł.
2. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia wraz z rozliczeniami należnego
mu wynagrodzenia dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom
(dalszym Podwykonawcom). Dowody zapłaty powinny potwierdzać brak

3.

4.

5.
6.
7.

zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymaganych wynagrodzeń
Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo.
Jeżeli w terminie określonym, w Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca nie
zapłaci w całości wymaganego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy,
Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia
bezpośrednio do Zamawiającego./
Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących zasadności
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom o którym
mowa w pkt 3 w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy
żądania Podwykonawcy.
Kwotę wynagrodzenia o której mowa w pkt. 3 zapłaconą Podwykonawcy,
Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Zasady dotyczące Podwykonawców maja odpowiednie zastosowanie dla
dalszych Podwykonawców.
Wykonanie
dostaw
w
podwykonawstwie
nie
zwalnia
Wykonawcy
z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy
i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania
i zaniechania podwykonawców jak za własne.
§7

1. Oprócz przypadków określonych w K.C. i § 2 ust. 5 oraz § 9 ust. 3 Zamawiający
może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.
2. Odstąpienie od umowy w wypadku określonym w pkt. 1 powinno nastąpić
w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia za część umowy wykonaną do daty odstąpienia od umowy.
§8
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy, jest
Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 10
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. Dla
każdej ze stron.
Zamawiający

Wykonawca

