Nr postęp. 74/520/DM/2018

Załącznik nr 9 do SIWZ
Wzór U M O W Y

Nr …. /520/DM/2018

zawarta w dniu …………………. pomiędzy Gdańskimi Autobusami i Tramwajami Sp. z o.o.,
80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w
Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000186615; REGON
192993561; NIP 2040000711, kapitał zakładowy: 69 171 000,00 PLN,
reprezentowaną przez:
1. ……………………………..
2. ……………………………..
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,
a
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez:

1.
2.

…………………………………………………
………………………………………………..

zwaną dalej WYKONAWCĄ
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego
prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) została zawarta umowa następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy oleju napędowego, w ciągu czterech lat, w
ilości 31 800 m³ wg PN-EN 590, sklasyfikowanego pod nr 23121100-2 Wspólnego Słownika
Zamówień.
2. Na przedmiot umowy składa się:
1) olej napędowy dla klimatu umiarkowanego w ilości 24 000 m³;
2) olej napędowy dla klimatu arktycznego w ilości 7 800 m³, z zawartością siarki nie więcej
niż 0,001% (m/m), i z temperaturą mętnienia max. -22°C.
3. Dostarczane paliwo musi spełniać wymagania:




Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (DZ.U. z 2015, poz.1680)
Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r., o systemie monitorowania i kontrolowania jakości
paliw (Dz. U. z 2018, poz.427 z póź zm.).
wyszczególnione w tablicy 1 normy PN - EN 590 .

4. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ).

§2
Termin wykonania umowy
Termin wykonania umowy od dnia ……….. 2018r. do dnia ……….. 2022r.
§3
Miejsce i warunki wykonania umowy
1.

Warunki wykonania umowy
1) Miejsce wykonania: Zajezdna Autobusowa w Gdańsku przy ul. Hallera 142 (magazyn nr 3).
2) Koszty transportu ponosi Wykonawca.
3) Olej napędowy będzie dostarczany autocysternami do magazynu nr 3, w godz. od 10:00 do
13:00 w dni robocze.
4) Dostawy będą odbywać się cztery razy w tygodniu (jedna cysterna poj. ok. 30 000 l) w:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, a co drugi tydzień dodatkowo - w środę.
5) Zamawiający prześle Wykonawcy e-mailem, z 2-dniowym wyprzedzeniem, miesięczne
harmonogramy dostaw oleju napędowego do realizacji.
6) Zamówienie realizowane będzie przez Wykonawcę w terminie 24 godzin, liczonych od dnia
otrzymania do godz.12:00 zamówienia nadanego do Wykonawcy przez Zamawiającego
telefonicznie potwierdzonego e-mailem, przy założeniu, że zamówienie zostało złożone w dniu
roboczym.
7) W sytuacjach awaryjnych (pilna konieczność wykonania zamówienia), Wykonawca
zobowiązuje się do dostarczenia oleju napędowego w ciągu 5 godzin od powiadomienia
telefonicznego potwierdzonego e-mailem.
8) Wykonawca w przypadku zmiany producenta paliwa prześle informację o tym fakcie do
Zamawiającego oraz załączy atest celem aprobaty przez Zamawiającego.
9) Temperatura referencyjna dostarczanego oleju napędowego: + 150 C.
10) Do każdej dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć:
 aktualny atest jakościowy producenta oleju napędowego lub poświadczoną przez
niego kopię atestu dotyczącą dostarczonej partii oleju napędowego,
 dowód dostawy WZ z zawartą w nim:
 temperaturą nalewu oleju napędowego ,
 objętością w m3 w temperaturze nalewu,
 gęstością w temp. +15oC,


ilością oleju napędowego w litrach i kilogramach,

 objętość w +15oC.
11) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art.67 ust.1 pkt.7
ustawy Pzp.
12) Wykonawca zapewni dostawy oleju napędowego arktycznego od 1-go listopada do 30-go
marca, w każdym roku obowiązywania umowy.
13) Zamawiający zastrzega sobie prawo OPCJI do:
a) zwiększenia wielkości zamówienia każdego asortymentu wymienionego w § 1 umowy
do 20%.
b) zmniejszenia wielkości zamówienia każdego asortymentu wymienionego w § 1 umowy
do 20%.
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2.

Kontrola dostaw
1) Odbioru oleju napędowego w magazynie Zamawiającego dokonuje Komisja, w skład której
wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i upoważniony przedstawiciel Wykonawcy.
2) Próbki paliwa będą pobierane bezpośrednio z autocysterny przed zlaniem paliwa do
magazynu Zamawiającego w obecności Komisji Zamawiającego i upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy.
3) Do zadań Komisji należy sprawdzenie plomb Wykonawcy założonych na zawory wlewowe
i spustowe autocysterny. Przyjmowanie paliwa będzie następowało na podstawie wskazań
elektronicznego sytemu PETRO VEND zainstalowanego na stacji paliw.
4) Zamawiający będzie pobierać próbki oleju napędowego przy każdej dostawie, w celu
dokonania oceny wzrokowej, czy paliwo jest klarowne, bez zawiesin, osadów, ciał stałych lub
wody. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń olej napędowy uznany zostanie za
niezgodny z umową i zwrócony do Wykonawcy na jego koszt, z wymogiem natychmiastowego
dostarczenia nowego, czystego oleju .
5) W przypadku dostaw o wątpliwej jakości, Zamawiający zleci badanie próbek w
specjalistycznym laboratorium. Potwierdzenie niezgodności właściwości dostarczanego oleju
napędowego z parametrami fizyko-chemicznymi przedstawionymi w ofercie Wykonawcy
będzie jednoznaczne z pokryciem kosztów badania przez Wykonawcę.

3. Warunki reklamacji dostaw
1) Ewentualne ujawnienie niezgodności parametrów fizyko-chemicznych próbki oleju danej
dostawy z przedstawionymi w ofercie Wykonawcy, będzie uznane za niezgodne
z umową i będzie podlegało reklamacji.
2) Reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego w formie pisemnej. Za datę zgłoszenia
reklamacji uznaje się datę wysłania reklamacji przez Zamawiającego e-mailem do
Wykonawcy.
3) Wykonawca dokona wymiany reklamacyjnej niezwłocznie – maksymalnie w czasie do 24
godzin od daty zgłoszenia.
4) Wykonawca dokona wymiany reklamacyjnej dostawy oleju napędowego na zgodną
z umową, w tej samej ilości i w tej samej cenie co reklamowana dostawa.
5) Zamawiający będzie przyjmował paliwo, uwzględniając dopuszczalne błędy pomiarowe w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 roku w sprawie wymagań,
którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań
i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów
pomiarowych (t. jedn. Dz. U. z 2014r., poz. 1094). Reklamacje ilościowe będą składane w
przypadku niezgodności z w/w Rozporządzeniem.
6) W przypadku opóźnienia dostawy lub wymiany gwarancyjnej powyżej 2 dni, Zamawiający
zastrzega sobie możliwość zakupu towaru tej samej jakości od innego dostawcy i obciążenia
Wykonawcy różnicą w cenie pomiędzy ceną netto z umowy a ceną netto zakupionego towaru
od innego dostawcy, o ile taka różnica wystąpi. W przypadku zakupu towaru u innego
dostawcy, Zamawiający informuje pisemnie o tym fakcie Wykonawcę i cofa złożone
zamówienie.
§4
Wartość umowy
1. Olej napędowy dla klimatu umiarkowanego
24 000 m³ x …………….. zł/m³ = ……………….. zł netto + ………….. VAT 23% = ………………. brutto
Słownie złotych brutto: ………………………………….
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2. Olej napędowy dla klimatu arktycznego
7 800 m³ x ……….……….. zł/m³ = ………………… zł netto + ………… VAT 23% = ………………
brutto
Słownie złotych brutto: ………………………………
Razem wartość umowy brutto (poz. 1 + 2) = ………………………………….
Słownie wartość brutto umowy: ……………………………………………
Wartość umowy ustalona zgodnie z treścią oferty wg cen ze strony internetowej producenta na dzień
….……….… pomniejszonych o stały opust umowny w wysokości:
dla oleju napędowego dla klimatu umiarkowanego
dla oleju napędowego dla klimatu arktycznego

……………….. % .

……………….. %

Wysokość procentowa opustów umownych nie ulega zmianie w czasie trwania umowy.
§ 5
Sposób rozliczenia umowy
1.

Zapłata za dostawy będzie dokonywana sukcesywnie po każdej dostawie cząstkowej.

2.

Zapłata zostanie dokonana przelewem, w złotych polskich, na podstawie wystawionej przez
Wykonawcę faktury VAT, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT.

3.

Należność będzie płatna w formie przelewu z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze VAT.

4.

Za datę zapłaty uznaje sie datę obciążenia konta Zamawiającego.

§ 6
Zasady waloryzacji cen
1. W okresie trwania umowy dopuszcza się waloryzację cen oleju napędowego jedynie
w przypadku zmiany ceny produktu ogłoszonej przez Producenta na stronie internetowej.
Cena paliw może ulec zmianie w zależności od :
 zmiany kosztów zakupu surowca tj. ropy naftowej, wahań kursu dolara w stosunku do
złotego polskiego;
 zmiany notowań cen produktów naftowych na rynkach światowych.
2. Jako cenę przyjmuje się cenę, opublikowaną przez Producenta na stronie internetowej,
obowiązującą w dniu sprzedaży oleju napędowego pomniejszoną o procentowy opust wskazany
w § 4 umowy.
3. Wysokość procentowych opustów określona w § 4 umowy nie podlega zmianie przez okres
obowiązywania umowy. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości opustów tylko na korzyść
Zamawiającego.
4. Na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz.U. z 2017r.
poz.1579) Zamawiający dopuszcza waloryzację cen, w przypadku:
1) zmiany stawki podatku VAT;
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2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów 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.
5. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu, wartość netto
wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w
aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od
towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów.
6.

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 2) niniejszego paragrafu, wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania umowy
ponoszone przez Wykonawcę, a wynikające z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych
pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie
zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie
przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż
pełen etat.

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 3) niniejszego paragrafu, wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania umowy
ponoszone przez Wykonawcę, wynikającą ze wzrostu kosztów wykonawcy umowy, wynikających
z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na
umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcę z
osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji
pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu
braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.
8. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, przed zawarciem aneksu,
Wykonawca winien wykazać Zamawiającemu wysokość dodatkowych kosztów wynikających z
wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

§ 7
1.

W sprawach związanych z realizacją umowy przedstawicielem ze strony Zamawiającego
będzie: Dariusz Gładykowski – kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Materiałowego, gladykowski@gait.pl , tel. 58 341 11 00 wew. 519, tel. 693 898 783,
a Wykonawcy będzie: ……………………………………… tel.…………………………………

2.

Osobami uprawnionymi do składania i przyjmowania zamówień na dostawy paliwa ze strony
Zamawiającego będzie:


3.

……………………., tel. ……………………………, e-mail: ....................@gait.pl

Przy niniejszej umowie Zamawiający przekazał Wykonawcy oświadczenie informacyjne z art. 13
RODO (….. egzemplarze) dla osób, których dane osobowe zawarte są w umowie.
§8
Odstąpienie od umowy

1. Oprócz przesłanek odstąpienia od umowy określonych w kodeksie cywilnym, oraz art. 143c ust. 7
ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy:
1) jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową lub bez zachowania
wymaganej staranności,
2) w razie postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości,
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3) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym
odstąpienie z tej przyczyny może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy.
2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie zapłaty z tytułu
zrealizowanych czynności.
3. Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich
zobowiązań zawartych w umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w
ich wypełnieniu.
§9
Cesja wierzytelności
Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej
zgody Zamawiającego.
§ 10
Kary umowne
1.

Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w przypadku:
a) odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w
wysokości 20% wartości brutto umowy,
b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w określonych w umowie terminach - w
wysokości 2 000 zł netto za każdy dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 20% wartości
brutto umowy.
c) odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 20% wartości brutto umowy.
d) za zwłokę w usuwaniu wad i usterek przedmiotu umowy – w wysokości 2 000 zł netto za
każdy dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości brutto umowy.
e) Za zwłokę w wymianie reklamowanej dostawy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 2 000 zł netto za każdy dzień zwłoki liczony od upływu 24 godzin od
daty zgłoszenia.

2.

Kary umowne określone w niniejszej umowie mogą być naliczane i dochodzone z różnych
tytułów z zastrzeżeniem, że łączny limit kar nie przekroczy 30% wartości brutto umowy.

3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
za wykonanie umowy.

4.

Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia
Wykonawcy o wysokość kar umownych.

5.

Strony nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone drugiej Stronie na skutek
niewykonania lub nienależytego wykonania w całości lub w części zobowiązań wynikających z
umowy w przypadku siły wyższej.

6.

Przez siłę wyższą Strony rozumieją okoliczności niezależne od woli i działań Stron, których
powstania żadna ze Stron nie mogła przewidzieć i których powstaniu lub skutkom nie mogła
zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą mogą być uznane w
szczególności takie okoliczności jak: klęski żywiołowe i anormalne warunki pogodowe,
katastrofy, mobilizację, embargo, strajki, zamknięcie granic lub istotne utrudnienie ruchu na
granicach, wydane przez władze publiczne zakazy transportowe, uniemożliwiające całkowite lub
częściowe wykonanie umowy. Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana do
powiadomienia o tym fakcie w ciągu 7 dni roboczych drugiej Strony pod rygorem braku
możliwości powoływania się na klauzulę siły wyższej. Strony zobowiązują się do podjęcia
niezwłocznych działań, mających na celu określenie sposobu rozwiązania zaistniałej sytuacji w
celu wykonania postanowień umowy.
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7.

Jeśli okoliczności siły wyższej będą trwać nieprzerwanie dłużej niż jeden miesiąc, to każda ze
Stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia
nie ponosząc odpowiedzialności z tytułu rozwiązania umowy.

8.

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na
zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
§ 11
Zmiany w umowie

1.

Zmiany w umowie mogą nastąpić w następujących okolicznościach:.
1) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy niezbędne jest ograniczenie przez Zamawiającego
zakresu zleconego przedmiotu umowy – w takim przypadku zmianie mogą ulec zapisy umowy
odnoszące się do przedmiotu umowy i jego zakresu, wynagrodzenia i rozliczenia Wykonawcy,
a także obowiązków Wykonawcy i warunków gwarancji i rękojmi,
2) konieczne jest wprowadzenie zmian w umowie, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian
jest skutkiem zmiany przepisów prawa obowiązujących po dacie zawarcia umowy,
wywołujących potrzebę zmian umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian – w takim
przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie zapisy umowy, do których odnoszą się zmiany
przepisów prawa,
3) konieczne jest zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ograniczenia przez
Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć
w chwili zawierania umowy – w takim przypadku zmianie ulegną wyłącznie zapisy odnoszące
się do wynagrodzenia i rozliczenia Wykonawcy,
4) wystąpiła potrzeba zmiany po stronie Zamawiającego osoby lub osób upoważnionych do
kontaktów z Wykonawcą,
5) wystąpiła potrzeba zmiany po stronie Wykonawcy osoby lub osób upoważnionych do
kontaktów z Zamawiającym,
6) wystąpiła potrzeba zmiany podmiotu lub osoby wykonującej w imieniu i na rzecz
Zamawiającego wszelkie czynności faktyczne i prawne związane z wykonywaniem umowy,
Wskazanie powyższych okoliczności zmian umowy nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do
wprowadzenia tych zmian.

2.

Zmiany umowy będą dokonywane poprzez kolejno numerowane aneksy sporządzone przez
Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy, także w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku gdy
konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa obowiązujących
po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy wraz ze skutkami
wprowadzenia takich zmian – w takim przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie zapisy umowy, do
których odnoszą się zmiany przepisów prawa.

3.

W przypadku niewykonania, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, zakresu rzeczowego
umowy w określonym w umowie terminie, dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji umowy.

§ 12
Rozstrzyganie sporów
1. Strony podejmą wszelkie starania celem rozstrzygnięcia poprzez bezpośrednie nieformalne
negocjacje jakichkolwiek różnic zdań lub sporów, jakie mogłyby zaistnieć pomiędzy nimi w wyniku
umowy.
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2. Jeżeli, po upływie trzydziestu (30) dni od rozpoczęcia takich nieformalnych negocjacji, Strony
umowy nie będą mogły polubownie rozstrzygnąć sporu związanego z umową, każda z nich ma
prawo skierować spór na drogę sądową. Spory rozstrzygać będzie Sąd Powszechny w Gdańsku.
§ 13
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.
2. Umowa została sporządzona w języku polskim w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po
jednym dla każdej ze stron.
3. Wszelka korespondencja oraz dokumenty związane z umową będą sporządzone w języku polskim.
4. Do umowy ma zastosowanie prawo Rzeczpospolitej Polskiej.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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