Załącznik Nr 5 do SIWZ
(Projekt umowy)
UMOWA DT.26.33.2019
zawarta w dniu ……………………… w Hajnówce pomiędzy:
Powiatem Hajnowskim , ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, NIP 6030017563, reprezentowanym przez
Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, w imieniu którego działa:
1. Krystyna Miszczuk - Kierownik
2. Świetłana Karpiuk - Główna Księgowa
zwanym w dalej Zamawiającym,
a firmą ………………………………………...
z siedzibą w ………………przy ul. ……………… reprezentowanym przez:
1. ……………………… - ………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”, zaś wspólnie zwanych dalej Stronami, została zawarta umowa o
następującej treści:
w związku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (ogłoszenie nr ….................... z dnia
…...................................) została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy (uzupełniony zgodnie z częścią na którą została złożona oferta)

Część 1: Sukcesywne dostawy paliw płynnych na stacji Wykonawcy
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy paliw płynnych do pojazdów, maszyn i
urządzeń, na stacji Wykonawcy w 2020 roku, jak niżej:
- benzyny bezołowiowej Pb 95
- szacunkowa ilość 5 000 litrów,
- oleju napędowego ON
- szacunkowa ilość 55 000 litrów,
2. Przedmiot umowy będzie świadczony będzie wielorazowo w zależności od bieżących potrzeb
Zamawiającego, w postaci świadczeń cząstkowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo
zmniejszenia lub zwiększenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku, gdy z
powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie
Zamawiającego. Określone ilości paliw są średnimi ilościami szacunkowymi i jako takie nie mogą
stanowić podstawy do wnoszenia przez Dostawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości paliw
płynnych faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy, w sprawie
niniejszego zamówienia publicznego. W związku z tym Wykonawca nie może dochodzić żadnych
roszczeń finansowych np. odszkodowania jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający
nie zakupi od wykonawcy wskazanych ilości paliw.
3. Paliwo odbierane będzie przez Zamawiającego na stacji Wykonawcy umiejscowionej w odległości
nie większej niż 5,0 km od siedziby Zamawiającego tj. 17-200 Hajnówka, ul. Bielska 41 i czynną
przez wszystkie dni tygodnia, minimum 8 godzin, nie później niż od godziny 7:00. Wykonawca
wskaże w ofercie stację paliw wraz z adresem, gdzie możliwe jest tankowanie
- benzyny bezołowiowej Pb 95,
- oleju napędowego ON,
4. Dostarczane paliwa będą odpowiadały obowiązującym normom w tym zakresie oraz spełniały
parametry określone przepisami prawa, w tym Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9
października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 poz. 1680).
5. Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy zobowiązany jest posiadać aktualną
koncesję na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2019 poz. 755 ze zm.).
6. Paliwa muszą spełniać normę PN-EN228; PN-EN590 2013-12 oraz być zdatne do użytku zarówno
w warunkach letnich, przejściowych i zimowych.
7. Zamawiający zobowiązuje się stosować do obowiązujących na stacji paliw przepisów.
8. Wydawanie paliwa odbywać się będzie na podstawie ważnej karty drogowej lub karty paliwowej do
zbiornika pojazdów, maszyn i urządzeń, ewentualnie do kanistra.
9. Zamawiający dopuszcza dwa rodzaje ewidencjonowania pobranego paliwa stanowiącego
podstawę do rozliczenia, jak niżej:
a) ewidencjonowanie przez Wykonawcę wydanego paliwa w zbiorczym zestawieniu z podpisem
kierowcy, oraz każdorazowego odnotowywania w karcie drogowej ilości faktycznie pobranego paliwa.
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b) przy użyciu kart paliwowych, z tym że:
- karta paliwowa ma być wydana bezpłatnie odrębnie na każdy pojazd, sprzęt i urządzenie
Zamawiającego,
- Wykonawca do faktury za wykonanie zamówienia dołączy miesięczny zbiorczy dowód wydania, o
którym mowa w §3 ust. 8 Projektu umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
- Zamawiający zastrzega, że karty paliwowe winny być wydane do dnia 01.01.2020 r. – w
przypadku opóźnień z wydaniem kart paliwowych Wykonawca umożliwi bezgotówkowe
tankowanie pojazdów na wybranej stacji od dnia 01.01.2019 r. na zasadach i warunkach
określonych w umowie tj. Wykonawca będzie prowadził rejestr wydanego paliwa zawierający
wszystkie elementy „Miesięcznego zbiorczego dowodu wydania” określonego w SIWZ i projekcie
umowy.
10. Dostawy będę realizowane na zasadzie tankowania pojazdów do zbiornika pojazdów, maszyn i
urządzeń, ewentualnie do kanistra, na stacji Wykonawcy wskazanej w ofercie.
11. Tankowanie pojazdów, maszyn i urządzeń odbywać się będzie w godzinach pracy stacji, czynnej
minimum 8 godz. na dobę. Godzina otwarcia stacji nie później niż 700.
12. W nagłych przypadkach Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania paliw z dystrybutora
przez 24 godz. na dobę (klęska żywiołowa, akcja związana z zimowym utrzymaniem dróg, itp.)
Dostawca na żądanie Zamawiającego umożliwi zatankowanie pojazdów w innych godzinach niż
zostało określone w pkt 11.
13. Niezależnie od liczby innych klientów, każdy pojazd zamawiającego winien być zatankowany w
czasie nie dłuższym niż 30 minut od zgłoszenia się kierowcy do pracownika stacji. W przypadku
sytuacji kryzysowych wynikających z działań Zamawiającego Wykonawca umożliwi tankowanie
pojazdów i sprzętu silnikowego poza kolejnością pojazdów znajdujących się na stacji paliw.
14. W sytuacjach awaryjnych, gdy stacja będzie nieczynna Wykonawca zapewni bezgotówkowe
tankowanie na innej stacji paliw, zlokalizowanej w odległości nie większej niż 10 km od siedziby
Zamawiającego na zasadach jak dla stacji Wykonawcy. W przypadku wystąpienia takich sytuacji
(tankownie na innej stacji niż Wykonawcy) ceny tankowania będą cenami obowiązującymi na
dystrybutorze Wykonawcy i zostanie doliczony rabat zgodnie z formularzem ofertowym, a
wszelkie koszty tankowania pokryje Wykonawca.
15. Zamawiający przedstawi wykaz pojazdów, maszyn i urządzeń, które będą zaopatrywane na stacji
paliw Dostawcy.
Część 2 – Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego do siedziby Zamawiającego
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego - 15 000 litrów.
2. Przedmiot zamówienia świadczony będzie wielorazowo w zależności od bieżących potrzeb
Zamawiającego w postaci świadczeń cząstkowych. Terminy dostaw będą uzgadniane telefonicznie
z Wykonawcą z min. 1 dniowym wyprzedzeniem i będą odbierane w godz. 7 00 – 1500 przez osobę
upoważnioną ze strony Zamawiającego
3. Dostawy lekkiego oleju opałowego realizowane będą przy użyciu środków transportu (cysterna)
Wykonawcy spełniających normy przewidziane w przepisach dotyczących ochrony środowiska do
miejsca lokalizacji zbiornika tj. Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce ul. Bielska 41, 17-200
Hajnówka, w sezonie grzewczym w 2020 roku.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym,
w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w
interesie Zamawiającego. Określone ilości oleju opałowego są średnimi ilościami szacunkowymi i
jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Dostawcę jakichkolwiek roszczeń co
do ilości oleju opałowego faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy, w
sprawie niniejszego zamówienia publicznego. W związku z tym Wykonawca nie może dochodzić
żadnych roszczeń finansowych np. odszkodowania jeżeli w okresie obowiązywania umowy
Zamawiający nie zakupi od wykonawcy wskazanych ilości oleju opałowego.
5. Lekki olej opałowy winien charakteryzować się parametrami jakościowymi zgodnymi z
wymaganiami najnowszych edycji odpowiednich norm jakościowych PN-C-96024:2011P, oraz
parametrami jakościowymi zgodnymi z Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w
sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i
warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. 2016 poz. 2008).
6. Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy zobowiązany jest posiadać aktualną
koncesję na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. 2019 poz. 755 ze zm.).
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w
niniejszej specyfikacji sposób wykonania dostaw.
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§2
Terminy
Przedmiot umowy będzie realizowany w terminie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
§3
Wynagrodzenie
1. Ogółem szacunkowa wartość dostawy po uwzględnieniu rabatu wyniesie:

Netto
………………… zł

VAT 23 %
………………… zł

Brutto
………………… zł
(słownie złotych brutto: …………………………………………………………………... …./100).
2. Stały rabat obowiązujący przez cały okres realizacji zamówienia wynosi:
- dla benzyny bezołowiowej Pb 95 - ….. zł od ceny 1 litra na dystrybutorze w dniu tankowania,
- dla oleju napędowego ON - ….. zł od ceny 1 litra na dystrybutorze w dniu tankowania
- dla oleju opałowego - ….. zł od ceny 1 litra w dniu tankowania
i będzie niezmienny przez cały okres realizacji umowy. (w zależności od złożonej oferty)
3. Strony ustalają, że w całym okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do sprzedaży
przedmiotu zamówienia, o którym mowa § 1 umowy w cenach jednostkowych obowiązujących w dniu
zakupu, z uwzględnieniem ustalonego stałego rabatu
4. Szacunkowe wynagrodzenie jest wynagrodzeniem za realizację całości zamówienia, przy czym
Zamawiający nie jest zobowiązany do zakupu paliw płynnych na pełną kwotę szacunkowego
wynagrodzenia.
5. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych np.
odszkodowania, jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie zakupi od Wykonawcy
wskazanej w § 1 ilości paliwa.

6. Zbiorczą fakturę VAT (miesięczną) regulującą należności za faktycznie zakupione paliwo Dostawca
wystawi i dostarczy do siedziby Zamawiającego nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego
po miesiącu w którym nastąpiło tankowanie, z zastrzeżeniem że faktura za miesiąc grudzień
będzie wystawiona i dostarczona do siedziby Zamawiającego w dniu 30.12.2020 roku. Do faktury
należy dołączyć miesięczny zbiorczy dowód wydania o którym mowa w ust. 8. Zamawiający
dopuszcza dołączenie do faktury VAT wydruku elektronicznej WZ zawierającej wymagane w ust. 8
dane.
7. Faktura musi zawierać następujące dane identyfikacyjne:
- Nabywca: Powiat Hajnowski, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, NIP 603-001-75-63
- Odbiorca/płatnik oraz adres do korespondencji: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41,
17-200 Hajnówka
8. Miesięczny zbiorczy dowód wydania ma zawierać co najmniej:
- numer i okres za jaki został wydany,
- datę i godzinę tankowania,
- ilość i rodzaj pobranego paliwa,
- imię i nazwisko kierowcy (w przypadku kart paliwowych numer kart),
- nr rejestracyjny pojazdu lub nazwę urządzenia pojazdu i nazwisko upoważnionego do podpisywania
dokumentu z tankowania oraz jego podpis,
- cena na dystrybutorze w chwili tankowania potwierdzona przez osobę upoważnioną do podpisywania
dokumentu z tankowania,
- kwota do zapłaty po uwzględnieniu stałego rabatu.

9. W przypadku bezgotówkowego zakupu paliw za pomocą kart paliwowych, dodatkowym
potwierdzeniem dokonania transakcji będzie wydruk z terminala, tj. dowód wydania, który zawiera
m.in.: numer rejestracyjny pojazdu, datę zakupu paliwa, ilość paliwa, wartość transakcji, numer
karty paliwowej.
10. Zapłata za wykonanie zamówienia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie nie
później niż 14 dni od dnia otrzymania faktury, w drodze przelewu na konto wskazane przez
Wykonawcę – nr konta Wykonawcy…………………………………………
11. Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.
12. Fakturę należy kierować na adres Odbiorcy.

1.
2.

§4
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady jakościowe i ilościowe paliwa na zasadach
określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z największa starannością, zgodnie ze
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złożoną ofertą i wymaganiami określonymi przez Zamawiającego oraz ponoszenie
odpowiedzialności za dotrzymanie przedstawionych w ofercie parametrów sprzedanego paliwa.

pełnej

§5
Uprawnioną osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego będzie: ……………………..
Uprawnioną osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy będzie: …………………..………
§6
Kary umowne
1. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych za zwłokę w zapłacie faktury, w
wysokości odsetek ustawowych za opóźnianie w zapłacie.
2) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych za zwłokę w wykonaniu
dostawy w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego z § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od
umownego terminu ich dostarczenia.
3) Za odstąpienie od umowy Wykonawcy albo Zamawiającego lub z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca albo Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego z § 3
ust. 1.
2. W przypadku wystąpienia kar po stronie Wykonawcy, Zamawiający dokona potrącenia należności

3.
4.

za kary z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w fakturze. Zamawiający wystawi Wykonawcy
noty księgowe (obciążeniowe) z tytułu naliczonych kar umownych.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Dostawcę jest
on zobowiązany do naprawienia w ten sposób powstałej szkody.
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
§7
Podwykonawstwo będzie obowiązywać w przypadku wskazania w formularzu ofertowym części
zamówienia, która zostanie zlecona podwykonawcy.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy:
a) osobiście w zakresie: ………………………………………………………………………,
b) przy pomocy podwykonawców w zakresie: ……………………………………………….
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za dostawy, które wykonuje przy
pomocy podwykonawców.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres umowy własnymi siłami i materiałami oraz sprzętem
będącym w jego dyspozycji, a w przypadku konieczności wykonania dostaw przez podwykonawców w
zakresie wymienionym w ofercie przetargowej należy:
- zawiadomić Zamawiającego i uzyskać pisemną zgodę na zawarcie umów,
- zapewnić, aby umowy z podwykonawcami były zgodne z niniejszą umową,
- przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia (brutto), o którym
mowa w § 3 ust.1.
5. Zamawiający zgłasza zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, i
do jej zmian, w terminie 7 dni od przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednio projektu lub kopii umowy i
ich zmian.
6. Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie, o którym
mowa w pkt. 5 uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.
7. Płatności z tytułu przedłożonych faktur będą realizowane przez Zamawiającego w terminie nie później
niż 14 dni od dnia przedłożenia faktury. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego
wynagrodzenia za usługi jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom, biorącym udział w realizacji usług.
8. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w ust.7,
Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane dostawy w części równej sumie
kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty do czasu przedstawienia dowodów zapłaty, o
których mowa w ust.7.
9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być
dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy, faktury lub rachunku podwykonawcy, potwierdzających
wykonanie zleconej podwykonawcy usługi.
10. Wysokość kar umownych z tytułu:
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a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy wynosi 1% kwoty
należnego wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia,
b) nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany wynosi 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia,
c) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynosi 50,00 zł za każdy dzień
opóźnienia.
11. Do zawarcia umowy z podwykonawcą stosuje się wszystkie zasady określone PZP oraz Kodeksu
Cywilnego.
§8
Zmiany postanowień umowy
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zamówienia w zakresie zwiększenia lub ograniczenia
ilości paliw płynnych w przypadku gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych nie
będzie to leżało w interesie Zamawiającego.
2. W trakcie realizacji umowy postanowienia umowy mogą ulec zmianom, jeżeli zmiany będą korzystne
dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i będą dopuszczalne w granicach unormowania art.
144 ustawy PZP,
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku:
a) zmiany regulacji prawnych obowiązujących w chwili zawarcia umowy, w tym przepisów dotyczących
podatku od towarów i usług,
b) zmiany danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy,
c) zmiana podwykonawców robót.
4. Zmiana postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych ust. 3 nie może prowadzić do
zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy (w wyjątkiem zmiany regulacji prawnych dot. podatku od
towarów i usług VAT, w tym przypadku kwota zostanie zmieniona zgodnie ze zmianą stawki VAT),
5. Każda zmiana niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej za zgodą obu stron pod rygorem
nieważności.
6. Wykonawca nie może bez zgody zmawiającego dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z
niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w

8.

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy

§9
Integralną częścią niniejszej umowy stanowią załączniki:
- Oferta Wykonawcy,
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.
§ 10
1. Niniejsza umowa wygasa z chwilą wyczerpania ilości zamówionego paliwa lub zakończenia
okresu, na który została zawarta.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia jeżeli paliwo nie będzie spełniało norm
jakościowych określonych właściwymi przepisami.
3. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać
polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie właściwe przepisy kodeksu cywilnego,
Prawa zamówień publicznych oraz inne które ze względu na przedmiot umowy mogą zostać
zastosowane.
§ 11
Umowę niniejszą sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Zamawiający:

Wykonawca:
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