Załącznik Nr 3 do zapytania cenowego
Nr sprawy PWKC/……/ZP/2021

UMOWA NR PWKC/……../ZP/2021
zawarta w dniu ..................... 2021 r. w Pionkach pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczym w Pionkach, Sp. z o. o.
z siedzibą w Pionkach, przy ul. Zakładowej 7, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000390109, N I P : 7 9 6 2 9 4 3 1 7 4 , R E G O N : 1 4 2 8 9 6 4 5 0 .
N R R E J E S T R O W Y 0 0 0 1 0 6 7 7 5 reprezentowaną przez:
- Roberta Pyryta - Prezesa Zarządu Spółki,
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
…………………….....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
zarejestrowaną …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
NIP: …………………………………….. REGON ………………………………………..
reprezentowaną przez:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
zwanych w dalszej części umowy łącznie „Stronami”, bądź każda z osobna „Stroną”,
Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania cenowego, na
podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych”.
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest „Sukcesywny zakup paliw płynnych dla potrzeb
Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczego w Pionkach Sp z o.o.” w
ilościach :
a) Olej napędowy ON w ilości 17.000 litrów,
b) Benzyna bezołowiowa E-95 w ilości 3.000 litów,
c) gaz LPG w ilości 1.000 litrów,
zwanych w dalszej części umowy „paliwami”.
2. Podane w ust. 1 ilości paliw są ilościami szacunkowymi, co oznacza, że ilości paliwa,
mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie.
W przypadku, gdy Zamawiający nie zakupi od Wykonawcy paliwa w ilości określonej
w ust. 1 z powodu mniejszych niż planowane potrzeb w tym zakresie Wykonawca zrzeka
się wszelkich roszczeń z tego tytułu. W przypadku zakupu przez Zamawiającego większej
ilości paliwa niż wynikające z ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest dokonać sprzedaży
tego paliwa zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy z zastosowaniem upustu
określonego w § 3 ust. 1 umowy.
3. Zakup paliw będzie się odbywał sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego.
4. Szacunkową wartość zamówienia Strony ustalają na kwotę określoną w formularzu
oferty, uwzględniającą upust w wysokości określonej w § 3 ust. 1 umowy.
5. Tankowanie paliwa będzie się odbywać na stacjach zlokalizowanych na terenie miasta
Pionki, na których Wykonawca zapewni możliwość tankowania paliwa 7 dni w tygodniu,
przez 24 h na dobę.

6. Jakość dostarczanych paliw musi odpowiadać wymaganiom zawartym w regulacjach
prawnych obowiązujących w dniu tankowania.
§2
Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony , tj.: do 01 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.
§3
1. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie sprzedawał Zamawiającemu
paliwa po cenach nie wyższych niż cena paliw, opublikowana dla danego dnia na stronach
internetowych grupy Orlen, pomniejszona o udzielone upusty w wysokości:
Nazwa paliwa

Wysokość upustu w zł za litr
netto

Benzyna bezołowiowa E-95
Olej napędowy ON
Gaz LPG
2. Cena jaką Zamawiający zapłaci za każdy zakup paliwa wynikać będzie z faktycznie
zatankowanej jego ilości oraz ceny 1 litr paliwa obowiązującej na danej stacji w dniu
tankowania wraz z podatkiem VAT pomniejszony o upust w wskazany w tabeli w ust.1.
§4
1. Strony ustalają, iż sprzedaż paliw płynnych odbywać się będzie w formie bezgotówkowej.
2. Osobami uprawnionymi do tankowania paliwa będą wyłącznie ci pracownicy
Zamawiającego, których wykaz zawiera załącznik Nr 1 do umowy, który zostanie
przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy.
3. Potwierdzeniem dokonania
transakcji bezgotówkowego zakupu paliwa będzie
wystawiony dokument WZ.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia dla Zamawiającego faktury zbiorczej, po
zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 5.
5. Rozliczenie za pobrane paliwo dokonywane będzie wg następujących okresów
rozliczeniowych: od 1-go do 15-tego dnia miesiąca i od 16-tego do ostatniego dnia
miesiąca. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.
6. Do każdej faktury Wykonawca dołączy (w formie papierowej) szczegółową informację
zawierającą wykaz dokumentów WZ, o których mowa w ust. 3.
7. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy realizowana będzie na podstawie
prawidłowo wystawionej i udokumentowanej (w sposób określony w ust. 6) przez
Wykonawcę faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni,
licząc od daty doręczenia faktury VAT.
8. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu
Zamawiającego.
9. Błędnie wystawiona faktura lub brak wymaganego dokumentu spowoduje ponowne
naliczenie terminu płatności od dnia wystawienia przez Wykonawcę poprawionego
dokumentu. Taka procedura nie powoduje wymagalności roszczenia do czasu otrzymania
korekty lub prawidłowego dokumentu.
10. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego
Wykonawcy.
11. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za
opóźnienie.
§5
Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji (przeniesienia praw) oraz obciążeń
wierzytelności przysługujących mu z tytułu realizacji umowy bez zgody Zamawiającego.
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§6
Wykonawca gwarantuje wysoką jakość sprzedawanych Zamawiającemu paliw,
spełniających określone prawem wymagania. W razie stwierdzenia wad jakościowych
paliwa Zamawiający zgłosi niezwłocznie pisemną reklamację do Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzeć reklamację w terminie 7 dni od daty jej
otrzymania i zawiadomić pisemnie Zamawiającego o jej uznaniu lub odrzuceniu. Nie
udzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 7 dni, licząc od daty jej
otrzymania, uważane będzie przez Zamawiającego za uznanie reklamacji przez
Wykonawcę.
W razie stwierdzenia złej jakości zakupionych paliw Zamawiający może żądać od
Wykonawcy niezwłocznego dostarczenia aktualnego świadectwa jakości tych paliw.
Załatwienie reklamacji będzie następować poprzez wymianę wadliwego paliwa na paliwo
wolne od wad, na koszt Wykonawcy, w terminie 7 dni, licząc od daty uznania reklamacji
przez Wykonawcę.
Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę umowy w ramach
reklamacji upoważnia Zamawiającego do zastępczego zakupu paliwa u osoby trzeciej na
koszt Wykonawcy. Wynagrodzenie zapłacone przez Zamawiającego osobie trzeciej
Wykonawca będzie miał obowiązek zwrócić Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty
otrzymania wezwania.
W przypadku, gdy wskutek zatankowania paliw o złej jakości nastąpiło uszkodzenie
silnika w pojeździe Zamawiającego Wykonawca odpowiada za powstałą z tego powodu
szkodę do pełnej wysokości.
Zamawiający obciąży Wykonawcę wszystkimi kosztami, związanymi z ewentualnymi
naprawami pojazdów spowodowanymi złą jakością paliwa – potwierdzonych ekspertyzą
rzeczoznawcy, którą Zamawiający zleci na koszt Wykonawcy.

§7
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, w trybie
natychmiastowym, w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę, któregokolwiek
z warunków niniejszej umowy, w szczególności w przypadku:
a) co najmniej dwukrotnego zgłoszenia na piśmie przez Zamawiającego zastrzeżenia co
do jakości paliw,
b) zaprzestania przez Wykonawcę sprzedaży paliw.
2. Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia
w przypadku opóźnienia w zapłacie w kwocie za co najmniej cztery pełne okresy
rozliczeniowe, chyba że brak zapłaty wynika z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w realizacji umowy, z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego
w wysokości 1 % szacunkowej wartości zamówienia, wskazanej w § 1 ust. 4 umowy,
za każdy dzień opóźnienia,
b) w przypadku odstąpienia od umowy (przez którąkolwiek ze Stron) z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % szacunkowej wartości
zamówienia, wskazanej w § 1 ust. 4 umowy.
4. Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni, od daty powstania zobowiązania na
podstawie otrzymanego dokumentu.
5. Kary, o których mowa w ust. 3 będą potrącone przez Zamawiającego z należnego
Wykonawcy wynagrodzenia lub zostaną wyegzekwowane w innej formie.
6. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody Zamawiający zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
§8

1. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Dokonane w okresie wypowiedzenia umowy zakupy paliw podlegają realizacji zgodnie
z postanowieniami umowy, chyba że Zamawiający zdecyduje inaczej, informując o tym
pisemnie Wykonawcę.
§9
1. Wszelkie zmiany umowy, jej rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od niej
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§10
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa,
w tym Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa właściwych dla przedmiotu
niniejszej umowy.
2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony będą się starały
rozwiązać polubownie, w przypadku braku porozumienia spory będzie rozstrzygał Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
ZAMAWIAJĄCY
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