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Załącznik nr 4 do SIWZ
UMOWA - WZÓR
Nr ......
Zawarta w dniu .........2018 r.
pomiędzy:

Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, ul. Legionów 70/76,
NIP 956-16-64-423
reprezentowaną przez:
st. bryg. Kazimierza Stafiej - Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
w Toruniu
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – st. ogn. Żanety Kułakowskiej
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
firmą ........,
reprezentowaną przez: .........
NIP .......
REGON ........
zwaną dalej „Wykonawcą”,
wyłonionym w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia
29.01.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zmianami).
§1
Przedmiotem niniejszej umowy są sukcesywne dostawy oleju opałowego do pieca grzewczego
w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Toruniu, przy ul. Paderewskiego 4 w ilości 100 m3,
zgodnie z ofertą przetargową złożoną przez Wykonawcę w dniu ...........2018 r., stanowiącą
załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz jej integralną część.
§2

1. Wykonawca umowy zapewnia bezpłatny dowóz oleju opałowego do pieca grzewczego.
2. Dostawa oleju opałowego następować będzie każdorazowo na podstawie zamówienia
Zamawiającego w terminie do 2 dni od dnia otrzymania zamówienia.
3. W przypadku, w którym termin wskazany w pkt. 2 wypada w dniu ustawowo wolnym od
pracy, realizacja zamówienia nastąpi w najbliższym pierwszym dniu roboczym.
§3

1. Na dzień zawarcia umowy cenę oleju opałowego wg. cennika (...) zwanej dalej rafinerią,
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz jej integralną część, ustala się na
kwotę (...) zł za 1 m3 + 23% VAT.
Wskazana cena stanowi podstawę do naliczania zmian cen według zasad określonych
w niniejszym paragrafie z uwzględnieniem różnicy, o której mowa w ust. 7, pomiędzy ceną
hurtową 1 m3 oleju opałowego obowiązującą w rafinerii a ceną sprzedaży.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany ceny tylko w przypadku zmian cen hurtowych oleju
opałowego w odpowiedniej dla Wykonawcy rafinerii.
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3. Zamawiający dopuszcza wzrost ceny maksymalnie o kwotę zmiany ceny hurtowej 1 m 3
4.
5.

6.
7.

oleju opałowego w odpowiedniej dla Wykonawcy rafinerii, publikowanej na stronie
internetowej tego producenta.
Jednocześnie w przypadku obniżenia cen hurtowych oleju opałowego obowiązujących w
odpowiedniej dla Wykonawcy rafinerii, nastąpi obniżenie ceny dla Zamawiającego o kwotę
zmiany ceny hurtowej, publikowanej na stronie internetowej rafinerii.
W przypadku zmiany cen oleju opałowego, korekta następować będzie w postaci aneksu do
umowy wystawianego przez Wykonawcę w dniu dostawy. Podstawę do obliczenia stanowić
będą ceny obowiązujące w odpowiedniej dla Wykonawcy rafinerii w dniu wystawiania
aneksu.
Wzór aneksu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy oraz jej integralną część.
Wykonawca gwarantuje stałość kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy ceną hurtową 1 m 3
oleju opałowego obowiązującą w rafinerii a ceną sprzedaży dla Zamawiającego,
w wysokości: - (...) zł (słownie: ....) za 1 m3 oleju opałowego.
§4

1. Płatność za pobierany przedmiot umowy następować będzie przelewem na podstawie faktur
wystawianych z 30-sto dniowym terminem płatności i po uprzednim zweryfikowaniu cen
oleju opałowego przez Zamawiającego.
2. W przypadku stwierdzenia zawyżenia cen oleju opałowego faktura zostanie zwrócona
Wykonawcy celem jej skorygowania.
3. W przypadku późniejszego stwierdzenia zawyżania cen Wykonawca zobowiązuje się do
zwrotu nadpłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania rozliczenia przez Zamawiającego.
4. Niezależnie od tego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdorazowe
zawyżenie cen oleju opałowego w wysokości 10 % wartości oleju zawyżonego w danej
fakturze.
§5

1. W przypadku stwierdzenia, że dostarczany olej opałowy nie spełnia wymaganych norm,
Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu: kosztów badania oleju,
kosztów usunięcia wszelkich skutków stosowania przez Zamawiającego w/w oleju,
w szczególności napraw pieca grzewczego oraz opinii rzeczoznawcy.
2. Stwierdzenie faktu dostarczania oleju opałowego niezgodnego z obowiązującymi normami,
uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu oprócz kar określonych w § 4 pkt. 4 oraz kosztów
określonych w § 5 pkt. 1 karę umowną:
- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wartości zamówienia na dzień zawarcia
umowy, wynikającej z wielkości zamówienia określonej w § 1 niniejszej umowy,
- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wartości zamówienia na dzień zawarcia
umowy, wynikającej z wielkości zamówienia określonej w § 1 niniejszej umowy,
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2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający
w wysokości 10% wartości zamówienia na dzień zawarcia umowy, wynikającej
z wielkości zamówienia określonej w § 1 niniejszej umowy,
3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
§7

1. Umowa wchodzi w życie z dniem (...)2018 r. i obowiązuje do (...)2021 r.
2. Wygaśnięcie umowy nastąpi również w przypadkach:
–
–

po dostarczeniu zamówionej ilości oleju opałowego określonej w § 1 niniejszej umowy,
przed upływem 3 lat,
po upływie terminu wskazanego w pkt. 1, pomimo niewykorzystania przez
Zamawiającego zamówionej ilości oleju opałowego określonej w § 1 niniejszej umowy.
§8

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
§9
Ewentualne spory powstałe w związku z niniejszą umową, które nie zostaną załatwione w drodze
wzajemnych negocjacji, strony poddają rozstrzygnięciu właściwego dla Zamawiającego sądu
powszechnego.
§ 10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
Niniejsza umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze
stron.
WKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załączniki:
Załącznik nr 1 – oferta przetargowa Wykonawcy.
Załącznik nr 2 - cennik paliw z dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy.
Załącznik nr 3 – wzór aneksu zmiany cen.
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