Znak sprawy MZK/ZP/01/2022

Załącznik nr 7 do SWZ

Projekt umowy
Zawarta w dniu ..................... pomiędzy „Miejskim Zakładem Komunikacji” spółka z o. o.
z siedzibą: 19-300 Ełk ul. Łukasiewicza 8, NIP 8481775574, Regon 280183012,
KRS 0000273548, wysokość kapitału zakładowego 9.290.500,00 zł
reprezentowanym przez :
Prezes Zarządu
Główny Księgowy

- Zbigniew Chojnowski
- Alicja Chorąży

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a:

reprezentowanym przez:
………………………………………..
………………………………………..
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy
w trybie przetargu nieograniczonego.
§1
1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy oleju napędowego spełniającego co najmniej
parametry jakościowe zgodne z PN-EN-590 odpowiedniego dla danej pory roku i oleju
opałowego lekkiego spełniającego co najmniej parametry jakościowe zgodne z PNC-96024
do zbiorników MZK w Ełku ul. Łukasiewicza 8,
2. Przewidywana ilość dostarczonego oleju napędowego 550.000 litrów w skali roku
(1.650.000 litrów w okresie obowiązywania umowy) i oleju opałowego 50.000 litrów w skali
roku (150.000 litrów w okresie obowiązywania umowy). Zamawiający zastrzega sobie,
w zależności od potrzeb, prawo opcji polegającej na zmniejszeniu lub zwiększeniu ilości
dostarczanego oleju napędowego i oleju opałowego lekkiego o 20 % (plus/minus).
3. Dostawa oleju napędowego odbywać się będzie cysterną Wykonawcy do Zamawiającego w
godz.: od 700do 1500 i na jego koszt.

§2
Zamawiający składać będzie zamówienie telefonicznie lub pocztą elektroniczną z co najmniej
1 godzinnym wyprzedzeniem.
W sytuacjach awaryjnych dostawca paliwa zobowiązuje się do zatankowania pojazdów na
swojej stacji paliw odległej nie dalej niż 5 km od siedziby zamawiającego.
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§3
1. Strony ustalają cenę paliwa wraz z kosztem transportu na dzień złożenia oferty
w wysokości:
1) olej napędowy: _________ zł za 1 litr plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Powyższa cena została ustalona w oparciu o ofertę złożoną przez Wykonawcę
i wynika z następujących obliczeń: cena netto 1-go litra oleju napędowego producenta
(opublikowana przez PKN ORLEN w Internecie na dzień 01.03.2022 r. bez podatku VAT
w temperaturze referencyjnej +15ºC) _________ zł - (minus upust) / + (plus narzut)
_______ zł = cena oferowana ___________ zł;
2) olej opałowy lekki: _________ zł za 1 litr plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Powyższa cena została ustalona w oparciu o ofertę złożoną przez Wykonawcę
i wynika z następujących obliczeń: cena netto 1-go litra oleju opałowego lekkiego
producenta (opublikowana przez PKN ORLEN w Internecie na dzień 01.03.2022 r. bez
podatku VAT w temperaturze referencyjnej +15ºC) _________ zł - (minus upust) / + (plus
narzut) _______ zł = cena oferowana ___________ zł;
2. W okresie obowiązywania niniejszej umowy, strony zastrzegają sobie możliwość zmiany
ceny oleju napędowego i oleju opałowego lekkiego, bez konieczności aneksowania umowy,
wyłącznie w przypadku zmiany ceny paliw u producentów. Cena sprzedaży może ulegać
podwyższeniu i musi ulegać obniżeniu wyłącznie w przypadku podwyższenia lub obniżenia
ceny paliwa przez PKN Orlen, w wysokości równej zmianie ceny 1 litra oleju napędowego
lub oleju opałowego lekkiego opublikowanych przez PKN ORLEN w Internecie w dniu
dostawy, bez podatku VAT, w temperaturze referencyjnej +15ºC . Uzgodnienie
wymienione w poprzednim zdaniu obowiązywać będzie w całym okresie obowiązywania
niniejszej umowy.
Upust pozostaje stały podczas trwania umowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za dostarczony do zbiorników paliwa MZK w Ełku
ul. Łukasiewicza 8 olej napędowy i olej opałowy lekki, zgodnie z podaną w ofercie ceną
w temperaturze referencyjnej +15°C.
4. Zapłata następować będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od
daty dostarczenia faktury.
5. Obowiązującą między stronami ceną oleju napędowego i opałowego jest cena 1 litra oleju
napędowego lub oleju opałowego lekkiego wynikająca z cen paliw opublikowanych przez
PKN ORLEN w Internecie w dniu dostawy do Zamawiającego, bez podatku VAT, w
temperaturze referencyjnej +15ºC plus stała marża obowiązująca w czasie trwania umowy
w wysokości na olej napędowy .............zł/l i olej opałowy lekki ...............zł/l.
6. Fakturowanie dostaw będzie się odbywało w temperaturze rzeczywistej.
7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą fakturą formułę przeliczania ceny
oleju napędowego i opałowego z temperaturze referencyjnej +15°C do temperatury
rzeczywistej w postaci tabeli, formuły.
8. Kwota wartości przedmiotu zamówienia będzie podlegać waloryzacji, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) 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) 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 zamówienia przez wykonawcę.
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§4
1. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość paliwa zgodną z obowiązującymi normami
i odpowiada za nią do czasu przejęcia produktu przez Zamawiającego do zbiorników stacji
paliw.
2. Przy każdorazowej dostawie oleju napędowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu
aktualne świadectwo jakości (orzeczenie laboratoryjne) na dostarczone paliwo.
3. Zamawiający ma prawo przeprowadzić kontrolę jakości dostarczanego oleju napędowego w
sposób i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia
1 września 2009 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych
(Dz. U. 2009, nr 147, poz. 1189 z późniejszymi zmianami). Badaniu będą poddawane próbki
paliwa pobrane zgodnie z normą PN-EN ISO 3170.
4. Koszty badań jakości będą obciążać odpowiednio Zamawiającego lub Wykonawcę
w zależności od wyniku badania. W przypadku zgodności jakości paliwa z atestem koszty
badania obciążają - Zamawiającego, w przypadku niezgodności – Wykonawcę. Jeżeli
nastąpi konieczność czyszczenia zbiorników paliwa, dystrybutorów lub przestój taboru, w
którym konieczne było czyszczenie układów paliwowych koszty z tym związane obciążą
Wykonawcę.
5. W chwili pobierania próbek Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym fakcie
Wykonawcę.
6. Analizę pobranych próbek przeprowadzi uzgodnione przez strony niezależne akredytowane
laboratorium.
§5
Za niezrealizowane dostawy z winy Wykonawcy w ustalonym terminie Zamawiający może
naliczać kary umowne w wysokości 1% wartości niezrealizowanej dostawy za każdy dzień
opóźnienia.
§6
Zamawiający zapłaci tylko za zrealizowane dostawy do Zamawiającego.
§7
Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres od dnia 01.06.2022 r. do dnia 31.05.2025 r.
§8
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
§9
W sprawach nie uregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego.

§ 10
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Spory mogące wynikać z realizacji postanowień niniejszej umowy strony poddają pod
rozstrzygnięcie właściwego sądu dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
§ 12
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla każdej strony.

Zamawiający

Wykonawca

