Załącznik do siwz nr 7
WZÓR UMOWY
UMOWA ZZ-.........../2013
zawarta w dniu ................2013 r. w Szczecinie pomiędzy:
Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin, reprezentowaną przez:
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”.
§ 1.
Podstawa prawna
Wykonawca został wybrany w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami), zwana dalej „ustawą”.
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§ 2.
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy są dostawy oleju opałowego (CPV 09135100-5) o następujących parametrach:
wartość opałowa min. 42,6 MJ/kg,
zawartość siarki max 0,01%,
O
gęstość w temperaturze 15 C max. 860 kg/m3,
zawartość wody max. 200 mg/kg,
zawartość zanieczyszczeń stałych max. 24 mG/kg,
do zbiorników kotłowni obiektowych znajdujących się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz w jednostkach podległych
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Szczegółowy wykaz ilości oraz wielkości dostaw określone są w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część umowy.
§ 3.
Tryb dostaw
Zamawiający będzie zlecał dostawy sukcesywnie drogą faksową.
Wykonawca zobowiązany jest do terminowego dostarczania oleju opałowego o parametrach zgodnych z wymaganiami
Zamawiającego określonymi w § 2 ust. 1, w ilościach zgłaszanych przez Zamawiającego, każdorazowo na podstawie odrębnego
zlecenia pisemnego wysłanego drogą faksową, w terminie 48 godzin od chwili przyjęcia zlecenia, transportem zapewnionym przez
Wykonawcę do właściwej kotłowni, którego koszt wliczony został w wartość umowy .
Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania każdorazowo dokumentu wydania - WZ deklarowanej ilości oleju opałowego, na
którymuzyska potwierdzenie tej ilości przez pracownika jednostki Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania wraz z każdą dostawą oleju opałowego ( przed rozładunkiem), aktualnego świadectwa
jakości na dostarczony olej, które stanowić będzie podstawę odbioru jakościowego zamówionej partii oleju i będzie załącznikiem do
dokumentu dostawy.
Niedostarczenie świadectwa jakości spełniającego wymagania określone w § 2 ust. 1 upoważnia Zamawiającego do odmowy
przyjęcia dostawy ze skutkami obciążającymi Wykonawcę.
§ 4.
Zasady i warunki reklamacji
Wykonawca zobowiązany jest do uznawania składanych przez Zamawiającego drogą faksową reklamacji w terminie nie dłuższym
niż 24 godziny od chwili jej zgłoszenia w ten sposób, że:
1) w przypadku stwierdzenia złej jakości dostarczonego oleju opałowego na podstawie analizy, o której mowa w § 5 ust. 3,
Wykonawca usunie wadliwy olej opałowy, oczyści zbiornik i dostarczy olej opałowy zgodny z wymaganiami Zamawiającego
w terminie 48 godzin od dostarczenia wyników analizy,
2) w przypadku stwierdzenia szkód w urządzeniach i armaturze kotłowni, które nastąpiły na skutek zatankowania wadliwego
jakościowo oleju opałowego dostarczonego przez Wykonawcę, Wykonawca pokryje całkowite koszty napraw zgodnie
z przedstawioną mu kalkulacją cenową.
§ 5.
Prawa i obowiązki Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza zmiany ceny przedmiotu umowy jedynie na skutek niezależnych od Wykonawcy jej zmian wprowadzonych
przez hurtownika, u którego zaopatruje się Wykonawca na potrzeby zrealizowania przedmiotu umowy dla Zamawiającego
wyłącznie na zasadach określonych w § 6 ust. 2 i 3.
Zamawiający ma prawo:
1)
pobrać przy każdorazowej dostawie oleju opałowego plombowaną w obecności kierowcy Wykonawcy próbkę dostarczonego
oleju opałowego w ilości umożliwiającej wykonanie analizy, próby te po ich opisaniu i zabezpieczeniu będą przechowywane
przez zamawiającego przez okres jednego miesiąca od daty dostawy. Protokół pobrania prób będzie kontrasygnowany przez
kierowcę dostarczającego badane paliwo,
2) wykonania badań jakościowych (w pełnym lub ograniczonym zakresie) pobranych prób w akredytowanym laboratorium po
uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o takim zamierzeniu,
W przypadku sporu co do jakości oleju opałowego Zamawiający zleci przeprowadzenie analizy niezależnemu laboratorium. Wynik
analizy sporządzony na piśmie będzie ostateczny i wiążący. Koszt analizy poniesie:
1) Wykonawca, jeżeli wynik potwierdzi, iż dostarczony olej opałowy był nieodpowiedniej jakości,
2) Zamawiający, jeżeli wynik potwierdzi, iż dostarczony olej opałowy był wolny od wad.
Zamawiający ma prawo do:
1) zlecania dostaw oleju opałowego sukcesywnie, według własnych potrzeb,
2) składania reklamacji na warunkach określonych w § 4,
3) odmowy przyjęcia partii oleju opałowego, na potwierdzenie jakości której Wykonawca nie będzie posiadał certyfikatu,
Zamawiający zastrzega, że Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie w przypadku nie wykorzystania kwoty wskazanej
w § 7 ust. 1.
Do kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego upoważniony jest.............................................................................................

§ 6.
Prawa i obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) traktowania wszelkich informacji uzyskanych w wyniku realizacji umowy jako poufne,
2) posiadania przez okres trwania umowy aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
paliwami płynnymi.
2. W sytuacji, o której mowa w § 5 ust. 1 Wykonawca obowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie, po zrealizowaniu
dostawy oleju opałowego, faktury jednego z niżej wymienionych dokumentów:
1) kopię wystawionej przez hurtownika faktury, zgodnie z którą Wykonawca zakupił u niego olej opałowy potrzebny do
zrealizowania zamówionej przez Zamawiającego dostawy,
2) cennik hurtownika potwierdzony pisemnie przez niego lub osobę przez niego upoważnioną obowiązujący na dzień, w którym
Wykonawca zakupił u niego olej opałowy potrzebny do zrealizowania zamówionej przez Zamawiającego dostawy,
3. Brak dokumentu, o którym mowa w ust. 2 będzie podstawą do zapłacenia Wykonawcy należności za zrealizowaną dostawę według
cen zawartych w kalkulacji cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do oferty.
4. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:
1) dostarczania certyfikatu- świadectwa jakości, o którym mowa w § 3 ust.4 na każdą dostarczaną partię oleju opałowego. Nie
załączenie świadectwa jakości do dokumentu wydania -WZ oleju opałowego stanowić będzie podstawę do odmowy odbioru
oleju opałowego przez Zamawiającego i naliczenia kary umownej z tytułu nienależytego wykonania umowy.
2) uznawania reklamacji na zasadach określonych w § 4,
5. Do kontaktów z Zamawiającym ze strony Wykonawcy upoważniony jest .................................................................................... tel.
.............................................................. email....................................................................... .
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§ 7.
Warunki płatności
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy za wartość nie wyższą niż ...................zł brutto (słownie: ...............................................zł),
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy za cenę .........................zł brutto (słownie.............................) za 1 tys. dm³ oleju
opałowego, przy stałym opuście.........% (słownie...............................................%) liczonym do każdej dostawy.
Podstawą do zapłaty będzie wystawiona przez Wykonawcę po każdej dostawie faktura VAT z załączonymi dokumentami,
o których mowa w § 6 ust. 2 i ust.4 pkt 1.
Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie ilość oleju opałowego wykazana i potwierdzona przez pracownika Zamawiającego
oraz pracownika – kierowcę Wykonawcy na dowodzie wydania WZ ustalona w drodze pomiaru objętości w temperaturze
rzeczywistej.
Należność za właściwie zrealizowane zamówienie zostanie zapłacona przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy
w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
przez bank.
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez jego podpisu.
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§ 8.
Rozwiązanie umowy
Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia za porozumieniem stron.
Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
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Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia
z powodu:
1) zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy,
2) nienależytego wykonania umowy, tj. dostarczenia oleju opałowego nie spełniającego wymogów określonych w § 2 ust. 1
niniejszej umowy, wielokrotnego, nieterminowego dostarczania dostaw.
§ 9.
Kary umowne
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości pozostałych do zrealizowania dostaw gdy:
1) Zamawiający odstąpi od umowy z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania przez niego postanowień umowy,
o którym mowa w § 8 ust.3 pkt. 2,
2) stwierdzona zostanie zła jakość dostarczonego oleju opałowego, o której mowa w § 5 ust.3 pkt 1,
3) Wykonawca nie przedstawi certyfikatu, o którym mowa w § 3 ust.4,
W przypadku opóźnienia w dostawie oleju Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 5 % wartości zamówionej i nie
dostarczonej w terminie dostawy o którym mowa w § 3 ust.2 oraz § 4 ust. 1 pkt. 1 za każdy dzień opóźnienia,
Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostawy przedmiotu umowy.
Niezależnie od kar wymienionych w ust. 1 stronom będzie przysługiwało prawo dochodzenia odszkodowań na warunkach ogólnych.
W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy świadectwem jakości dostarczonym przez Wykonawcę a badaniem
laboratoryjnym pobranych przez zamawiającego próbek, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym.

§ 10.
Klauzula adresowa
1. Strony ustalają następujące adresy do korespondencji:
1)

Zamawiający:

2)

Wykonawca:

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji
ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin
..............................................................................
...............................................................................
................................................................................
................................................................................

2. Strony mają obowiązek powiadomić się wzajemnie o każdej zmianie adresów pod rygorem uznania, iż dostarczenie korespondencji
na adresy określone w ust.1 uznaje się za skuteczne.
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§ 11.
Postanowienia ogólne
Umowa obowiązuje od dnia podpisania do 30.04.2013 r. W przypadku wyczerpania kwoty wskazanej w § 7 ust. 1 przed
upływem okresu obowiązywania umowy zobowiązanie wygasa. Zamawiający zawiadomienia o powyższym Wykonawcę.
Zawiadomienie powinno mieć formę pisemną .
Wygaśnięcie lub cofnięcie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi skutkuje
rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Przy prowadzeniu korespondencji w sprawach związanych z wykonywaniem umowy strony mają obowiązek porozumiewać się
pod rygorem nieważności drogą faxową .
Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiający wyklucza możliwość dokonania cesji praw i obowiązków wynikających z realizacji umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
Wszelkie spory powstałe na tle umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego w Szczecinie.
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, dwa
egzemplarze dla Wykonawcy.

..........................................................
Zamawiający

.....................................................
Wykonawca

