
WZOR

UMOWY NA DOSTAWY

Nr MPS-IX.262.15.203.2018

zawarta w ................ , dnia .................................. pomi^dzy :

Muzeum Pomorza Srodkowego w Shipsku, ul. Dominikanska 5-9 ,76-200 Shipsk

NIP: 839-10-03-052, zwanym dalej ,,Zamawiaj^cym",
reprezentowanym przez:

Marzennf Mazur - Dyrektora
przy kontrasygnacie Z-cy Dyrektora ds. ekonomicznych - Glownej Ksi^gowej - Marioli
Wrzesniak

.......................... z siedzib^ ................................... , wpisan^do ........................

legitymuj^cy si? numerem NIP ....................... , REGON ........................ , zwana^ w
dalszej tresci umowy ,,Wykonawca/',
ktora/ktorego reprezentuj e/reprezentuj 3:

o nast^puj^cej tresci:

§1

W wyniku dokonania przez Zamawiaj^cego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
postepowania o zamowienie publiczne o wartosci nie przekraczaj^cej 30 000 euro, zgodnie z
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2018
r., poz. 1986 ze zmianami), art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) oraz Zarz^dzeniem Nr 6/2017
Dyrektora Muzeum Pomorza Srodkowego w Slupsku z dnia 21.07.2014r. w sprawie
wprowadzenia ,,Regulaminu udzielania zamowien publicznych w Muzeum Pomorza
Srodkowego w Shipsku, dla ktorych nie stosuje si§ przepisow ustawy Prawo zamowien
publicznych", na bezgotowkowy zakup paliw od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2019
r. Zamawiaja_cy powierza, a Wykonawca jako kontrahent wyloniony do dostawy paliw,
zobowia^uje si? do realizacji zamowienia, szczegolowo opisanego w § 2 umowy.

§2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa, zgodnie z oferty Wykonawcy, przez czas
obowiqzywania niniejszej umowy paliw plynnych w postaci oleju nap^dowego i oleju
opalowego, zgodnie z niniejsz^ umow^.

2. Przedmiotu umowy w zakresie dostaw oleju nap^dowego realizowany b^dzie wedhig
ponizszych zasad:



1) dostawy wykonywane b?d^ sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zarnawiaj^cego,
indywidualnie do kazdego pojazdu Zamawiajacego, w ilosci nieprzekraczajacej jednorazowo
100 dm3 na wszystkich stacjach paliw nalezacych do Wykonawcy na terenie kraju w obrocie
bezgotowkowym, na podstawie wystawionych faktur z okreslonym terminem platnosci. wg
przedstawionej oferty z dnia , stanowiacej zalacznik nr 1 do niniejszej umowy,

2) zapotrzebowanie Zamawiajacego podane w ogioszeniu o zamowieniu w ilosci 7000 litrow
jest jedynie wartosci^ szacunkow^, okreslon^ na podstawie aktualnej wiedzy
Zamawiajacego w zakresie zapotrzebowania na olej nap^dowy; z podanej lacznej ilosci
litrow paliwa Zamawiaj^cy gwarantuje zakup co najmniej 70%; z tytulu wykorzystania
niniejszej ilosci litrow paliwa w stosunku do zalozonych wielkosci, Wykonawcy nie
przysluguja^ zadne roszczenia; sprzedaz zwi?kszonej ilosci paliw w stosunku do
zapotrzebowania na olej nap^dowy b?dzie realizowana po cenie jednostkowej i na
zasadach okreslonych w ofercie.

3) oferowany system bezgotowkowego zakupu paliwa musi umozliwiac prowadzenie
ewidencji pobranego paliwa dla poszczegolnych pojazdow z podaniem numeru
rejestracyjnego, dat tankowania, ilosci pobranego paliwa,

4) Wykonawca zobowiazuje si? w ramach umowy do umozliwienia Zamawiaj^cemu
bezposredniego tankowania paliwa do zbiornikow samochodow sluzbowych Zamawiajacego
na calodobowo czynnych stacjach paliw Wykonawcy znajduj^cych si? na terenie kraju
zgodnie z przedstawionym przez Wykonawc? wykazem stacji paliw, w tym co najmniej
jednej zlokalizowanej w odleglosci nie wi^kszej niz 15 km od siedziby Zamawiajacego,
wyposazonej w system bezgotowkowego zakupu paliw,

5) tankowanie paliwa do ci^gnika rolniczego i kosiarek b^dzie odbywac si? do karnistrow; w
tym przypadku obowia^kowej rejestracji bedzie podlegala data tankowania, ilosc pobranego
paliwa oraz nazwa jednostki terenowej Muzeum Pomorza Srodkowego w Slupsku
nabywaj^cej paliwo,
6) paliwo bedzie wydawane Zamawiajacemu bezgotowkowo, a rozliczane w sposob
okreslony w §4 i §5 niniejszej umowy,
7) tankowanie realizowane b?dzie wyl^cznie przez osoby upowaznione przez Zamawiajacego
- zgodnie z wykazem przekazanym Wykonawcy,
8) Zamawiajacy zastrzega, ze ilosc pojazdow uzytkowana obecnie przez Zamawiajacego oraz
ilosc i asortyment paliw w czasie trwania umowy moze ulec zmianie,

3. Przedmiotu umowy w zakresie dostaw oleju opalowego realizowany bedzie wedlug
ponizszych zasad:

1. dostawy oleju opalowego wykonywane b?d^ przez Wykonawc? sukcesywne w
szacunkowej ilosci 20 000 litrow dla potrzeb Muzeum Pomorza Srodkowego w Slupsku w
2017 r. badz do momentu wykorzystania kwoty okreslonej §4 ust. 1 umowy,

2. Wykonawca zobowi^zany bedzie do sukcesywnych dostaw zamowionego oleju
opalowego grzewczego na swqj koszt w terminie 3 dni roboczych od kazdorazowego
zlozenia zamowienia, do Oddzialu Etnografii Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w
Swolowie i Mlynie Zamkowym w Slupsku, adres: Swolowo Nr 8, 76-200 Slupsk,
bezposrednio do wskazanych zbiornikow,

3. Wielkosc, termin i miejsce kazdorazowej dostawy Zamawiajacy okresli wedlug
biez^cych potrzeb przesylaj^c Wykonawcy zamowienie faxem lub poczta^ elektroniczn^, z
tym, iz wielkosc kazdorazowej dostawy nie b?dzie mniejsza niz 2500 litrow oleju,



4. Dostawa towarow nastepowac bedzie transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko do
wskazanych miejsc Zamawiaj^cego, o ktorych mowa w pkt 3.

5. podana w pkt 1 ilosc oleju opalowego jest jedynie wartosci^ szacunkowq, okreslon^ na
podstawie aktualnej wiedzy Zamawiaj^cego w zakresie rocznego zapotrzebowania na olej
opalowy. Zamawiaja_cy gwarantuje zakup oleju w ilosci nie mniejszej niz 80% podanej
ilosci. Dostawa oleju napedowego opalowego grzewczego odbywac sie bedzie
kazdorazowo w porozumieniu z Zamawiaj^cym, na jego pisemne zamo wienie,

6. dostarczony olej opalowy mysi bye zgodny z norma^ dla oleju opalowego lekkiego PN-
€-96024:2011, gatunek LI b^dz rownowazna,

7. podczas kazdorazowej dostawy Wykonawcy zobowi^zany jest dostarczyc atest
jakosciowy dostarczonego oleju opalowego; brak atestu stanowi podstaw^ do odmowy
przyjecia towaru,

8. dowodem zrealizowania kazdorazowej dostawy bedzie dokument WZ z wydrukiem ilosci
oleju opalowego potwierdzaj^cy przyjecie towaru przez upowaznionego pracownika
Zamawiaj^cego (magazyniera), dokonuj^cego odbioru dostawy po sprawdzeniu ilosci i
jakosci towaru.

9. w przypadku stwierdzenia brakow lub wad w dostarczonym oleju, Zamawiaj^cy
zastrzega sobie prawo do dokonania przez Wykonawcy uzupelnienia lub wymiany towaru
na wolny od wad; Wykonawca usunie wad$ w terminie 2 dni od dnia zgloszenia wady,

10. w przypadku oleju niezgodnego z obowia_zuJ3ca_ norma_ lub zlozona^ ofertq
Zamawiaj^cemu przysluguje prawo do odmowy przyjecia oleju.

4. Formularz ofertowy, bed^cy elementem oferty Wykonawcy, oraz ogloszenie o zamowieniu

stanowi^ integraln^ czesc umowy.

§3

1. W przypadku zastrzezen co do jakosci dostarczonego oleju opalowego Zamawiaj^cy

powiadomi o powyzszym fakcie Wykonawce i w obecnosci jego przedstawiciela pobrane

zostana^ probki zakwestionowanej dostawy oleju opalowego, w celu poddania ich

badaniom w niezaleznym laboratorium badawczym.

2. W przypadku potwierdzenia przez laboratorium badawcze zastrzezen Zamawiaj^cego co

do jakosci oleju opalowego, Wykonawca dostarczy olej opalowy o wlasciwych

parametrach technicznych w ilosci, co do ktorej zakwestionowano dostawe. Dodatkowo

Wykonawca obci^zony zostanie kosztami badania probek, kosztami usuwania awarii

urz^dzen lub kosztami ich wymiany, jezeli zastosowany olej opalowy niespelniaj^cy

wymogow jakosciowych spowodowal ich uszkodzenie lub zniszczenie.

§4

1. Strony ustalaj^, ze szacunkowa wartosc umowy wynosi zlotych netto
plus podatek VAT, tj brutto.
2. Kwota, o ktorej mowa w ust. 1, wynika z iloczynu przyjetych ofertowy ch cen
jednostkowych oleju napedowego (wraz z upustem) i opalowego oraz szacowanego



zapotrzebowania Zamawiajacego, ktore okreslone zostalo w ogloszeniu o zamowieniu,
stanowi^cym zal^cznik nr 2 do niniejszej umowy.
3. Ceny jednostkowe za olej napedowy lub olej opotowy beda^ naliczane wg cen
obowiazuj^cych w dniu tankowania na stacjach Wykonawcy, na ktorych paliwo zostalo
pobrane z uwzglednieniem stalego upustu cenowego przedstawionego w ofercie Wykonawcy.
4. Cena jednostkowa oleju opalowego oraz upustu dla oleju napedowego wskazana w
ofercie jest stala - nie ulegnie zmianie przez cafy okres realizacji zamowienia.

§5

1. Zasady rozliczen w zakresie oleju napedowego:

1) rozliczenie zakupow oleju napedowego dokonanych przez Zamawiajacego w ramach
niniejszej umowy bedzie realizowane na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce,
wedlug zestawien tankowari obejmujacych daty tankowan, ilosc i rodzaj zakupionego paliwa,
daty i miejsca tankowania oraz numerow rejestracyjnych samochodow; dane o transakcjach
mog^ stanowic zalacznik do faktury lub mog^ bye przekazywane Zamawiajacemu w formie
raportow elektronicznych,

2) za sprzedane paliwo Wykonawca bedzie wystawial faktury zbiorcze dwa razy w miesiacu
za okres od 1 do 15 dnia miesiaca oraz od 16 do ostatniego dnia miesi^ca. Za date sprzedazy
uwaza sie ostatni dziefi okresu rozliczeniowego,

3) Platnosc bedzie dokonywana w terminie do 21 dni od doreczenia Zamawiajacemu
prawidlowo wystawionej faktury obejmuj^cej zestawienie tankowan samochodow
Zamawiajacego zgodnie z pkt 1 w miesiacu, za ktory wystawiana jest faktura.

2. Zasady rozliczen w zakresie oleju opalowego:

1) Wykonawca zobowi^zuje si§ do wystawiania faktur czesciowych za realizacje
kazdorazowej dostawy oleju opalowego na: Muzeum Pomorza Srodkowego w Slupsku, ul.
Dominikanska 5-9, 76-200 Slupsk, NIP: 839-10-03-052,

2) podstaw^ wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowej za zrealizowan^ dostawy
bed^ pisemne potwierdzenia przyjecia towaru przez upowaznionego pracownika
Zamawiajacego, dokonujacego odbioru dostawy, zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 8 umowy.

3) Platnosc bedzie dokonywana w terminie do 21 dni od doreczenia Zamawiajacemu
prawidlowo wystawionej faktury.

§6

1. Termin rozpoczecia dostaw stanowi^cych przedmiot umowy Strony ustalaj^ na dzien
01.01.2019r.

2. Umowa bedzie trwac do dnia 31.12.2019 r.

§7.
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,

Wykonawca zobowiazuje sie zaplacic Zamawiajacemu kary umowne:



1) w wysokosci 0,5% wartosci netto zamowienia czesciowego za kazdy rozpoczety dzien

zwloki w realizacji dostawy w stosunku do terminu okreslonego w § 1 ust. 3 pkt 2

umowy;

2) w wysokosci 0,5% wartosci netto zamowienia czesciowego za kazdy rozpoczety dzien

zwloki w realizacji obowiazkow Wykonawcy wynikajacych ze stwierdzonej wadliwosci

lub brakow przedmiotu umowy,

3) w wysokosci 10% wartosci szacunkowej umowy netto, o ktorej mowa w § 4 ust. 1

umowy, w przypadku odstapienia Zamawiajacego od umowy lub jej rozwiazania z

powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania odszkodowania przekraczajacego wysokosc

zastrzezonych kar.

3. Kary, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca zaplaci na wskazany przez Zamawiajacego

rachunek bankowy przelewem, w terminie 30 dni kalendarzowych, liczac od dnia

doreczenia przez Zamawiajacego zadania zaplaty kary umownej.

4. Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1, moga zostac potracane przez Zamawiajacego z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zrealizowane dostawy.

5. Zaplacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku realizacji dostaw, jak

rowniez z zadnych innych zobowiazan umownych.

6. Kara umowna jest nalezna bez wzgledu na poniesione przez Zamawiajacego szkody.

§8.

1. Zamawiajacemu przysluguje prawo do odstapienia od umowy w sytuacji, gdy:

1) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob niezgodny z oferta,

2) Wykonawca nie wywiazal sie terminowo z minimum 2 dostaw oleju opalowego,

3) nie b^dzie mozliwosci tankowania oleju napedowego na stacjach paliw Wykonawcy

przez okres dluzszy niz 2 dni,

4) cena jednostkowa oleju napedowego z uwzglednieniem upustu proponowana przez

Wykonawcy w dniu tankowania przekraczac bedzie o ponad 10% srednia cen? oleju

na dowolnych 3 stacjach paliw na terenie miasta Slupska u konkurencyjnych

wzgledem Wykonawcy dostawcow oleju,

5) cena jednostkowa oleju opalowego proponowana przez Wykonawce przekraczac

bedzie o ponad 10% srednia cen? oleju u 3 konkurencyjnych wzgledem Wykonawcy

dostawcow oleju na terenie miasta Slupska,

6) Wykonawca w jakikolwiek inny sposob narusza postanowienia niniejszej umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy,



Zamawiaj^cy moze odstapic od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych

okolicznosciach.

3. Odstajrienie od umowy winno nastapic w formic pisemnej pod rygorem niewaznosci i

zawierac uzasadnienie oraz sposob wzajemnych rozliczen wraz z pokryciem wszystkich

kosztow jakie poniosla strona nie odpowiadajaca za odstapienie od umowy.

4. Oswiadczenie o odstapieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno bye przekazane

listem poleconym lub bezposrednio Wykonawcy.

§9
1. Paliwa plynne bed^ce przedmiotem zamowienia musza^ spelniac wymagania okreslone w
Rozporz^dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 pazdziernika 2015 r. w sprawie wymagan
jakosciowych dla paliw cieklych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680).
2. Wykonawca na kazde z^danie Zamawiajacego przedstawi swiadectwo jakosci (orzeczenie
laboratory]ne) potwierdzajace jakosc paliwa zgodn^ z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 9 pazdziernika 2015 r. w sprawie wymagan jakosciowych dla paliw cieklych oraz
odpowiednio Normy PN-EN 590-2013/AC 2014. Wykonawca zobowiazuje sie do
dostarczania oleju opalowego zgodnego z obowiazujaca^ norm^ jakosciow^ PN-C-
96024:201 l.gatunek LI.
3. Wykonawca musi posiadac stacje paliw speiniajace wymogi przewidziane przepisami dla
stacji paliw, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw plynnych,
ruroci^gi przesylowe dalekosiezne sluz^ce do transportu ropy naftowej i produktow
naftowych i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1853).

§10
1. Wykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci wynikajacych z realizacji niniejszej
umowy na rzecz osob trzecich.

2. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaj^ dla swej waznosci formy
pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

3. Strony beda^ d^zyly do polubownego rozstrzygniecia wszelkich sporow, ktore beda^ wynikac
na tie realizacji niniejszej umowy, jednak gdy nie osi^gn^ porozumienia, zaistnialy spor
bedzie poddany rozstrzygnieciu przez S^d powszechny wlasciwy miejscowo dla
Zamawiaj ̂ cego.

4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje sie przepisy Kodeksu
Cywimego.

§11
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmi^cych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

§12

Integralna^ czesci^ niniejszej umowy sa;

1. Oferta Wykonawcy z dnia zal. Nr 1

2. Ogloszenie o zamowieniu - zal. Nr 2



Zamawiajacy Wykonawca


