
 

Umowa Nr ZP – 01/2017/DM - projekt 

 

na „Dostawę, montaŜ i uruchomienie dwóch fafrycznie nowych dystrybutorów na paliwo 

   PB 95 dla Stacji Paliw Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o.  w Chojnicach  
 

                        zawarta w dniu ......................... r. w Chojnicach pomiędzy: 

 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Chojnicach  zarejestrowanym pod numerem KRS 0000159987, o 

numerze NIP 555-000-64-76, REGON 091627194 z siedzibą ul. Angowicka 53 89-600 Chojnice, 

reprezentowanym przez: 

Mieczysław Sabatowski -  Prezes Zarządu                              

zwanym dalej: „Zamawiający”, 

a 

.......................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

reprezentowanym przez: 

............................................................................................................................................................................. 

zwanym dalej: „Wykonawca”,  

§ 1 

1. W wyniku akceptacji oferty złoŜonej w dniu 23.02.2017r. w ramach ogłoszenia o zamówieniu o wartości nie 

przekraczającej 30.000 euro, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. 

    Dostawa, montaŜ oraz uruchomienie dwóch fabrycznie nowych dystrybutorów na paliwo PB 95 dla 

Stacji Paliw MZK Sp. z o.o. w Chojnicach  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do umowy, stanowiący integralną część 

niniejszej umowy. 

§ 2 

1.   Termin dostawy – do dnia ............. 

2.   Miejsce dostawy – Stacja Paliw, Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Chojnicach, ul. Angowicka 53,  

      89-600 Chojnice. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na koszt własny. 

§ 3 

1.   Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie ze złoŜoną ofertą w  

      wysokości: ........................zł netto, plus podatek VAT w wysokości: ...........zł, brutto: ........................zł 

      (słownie:...................................................) 

2.   Zapłata wynagrodzenia za dostarczone dystrybutory paliwa oraz wykonane prace nastąpi po    

      zaakceptowaniu oraz podpisaniu przez Strony protokołu zdawczo  - odbiorczego, na podstawie faktury VAT. 

3.   Płatność nastąpi jednorazowo. Nie przewiduje się płatności częściowych ani zaliczkowych. 

4.   Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust.1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją  

      zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu nie oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją  

      przedmiotu umowy, a takŜe oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

5.   Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moŜe być podstawą do  

      Ŝądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

6.   Podstawą do wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 jest wystawiona przez  



 

      Wykonawcę faktura VAT z załączonym protokołem odbioru. 

7.   Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie określonej w ust. 1, nastąpi na podstawie faktury  

     wystawionej na: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., ul. Angowicka 53, 89-600 Chojnice, NIP 555-000-64-76 

8.   Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy, w  

      terminie 21 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury. 

9.   Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 

10. Zamawiający upowaŜnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu upowaŜnionego  

      przedstawiciela Zamawiającego. 

§ 4 

1.   Wykonawca powiadomi Zamawiającego o przygotowaniu przedmiotu umowy do odbioru, co najmniej na 3 dni  

      przed dniem odbioru. 

2.   Odbioru przedmiotu odbioru dokonają upowaŜnieni przedstawiciele stron na podstawie protokołu zdawczo –  

      odbiorczego. 

3.   Za dzień odbioru przedmiotu umowy przyjmuje się dzień sporządzenia protokołu zdawczo – odbiorczego. 

4.   Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca przekaŜe – kompletną dokumentację min. ksiąŜki gwarancyjne,  

      oceny zgodności, instrukcje obsługi w języku polskim, świadectwa homologacji, komplety kluczyków. 

 

                                                                                        § 4 

1.   Wykonawca udziela gwarancji na oferowane dystrybutory na okres ...........  

 

§ 5 

1.  Wykonawca zapłaci karę umowną: 

               1.1. za opóźnienie w realizacji zamówienia ponad termin określony w  § 2 ust. 1 umowy – w wysokości 0,2 %  

                       wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 za kaŜdy dzień opóźnienia; 

               1.2. za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy – w wysokości  

                      10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.  

         2.   Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w przypadku, kiedy Wykonawca opóźnia się z realizacją umowy przez  

               okres ponad 30 dni.   

         3.   Strony mogą dochodzić, na zasadach ogólnych, odszkodowania w przypadku szkody przewyŜszającej  

               wysokość kary umownej. 

§ 6 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej  pod rygorem niewaŜności. 

                                                                                 § 7 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

                                                                                       § 8 

Ewentualne spory, wynikłe na tle wykonywania umowy strony poddadzą rozstrzygnięciu Sądowi właściwemu dla 
miejsca siedziby Zamawiającego. 

                                                                                       § 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze stron Umowy.   
 
 
 
                   ZAMAWIAJĄCY:                WYKONAWCA:   

    



 

Załącznik Nr 1: Specyfikacja zamówionych urządzeń 
 
 Rodzaj dystrybutorów: 

 Dystrybutor paliwa spełniający następujące wymagania: 

- Dystrybutor jednoproduktowy  (PB 95), 

- jednowęŜowy, (z VRS) 

- maszt spręŜynowy zapewniający efektywny zasięg węŜa 4,0 m 

- dwustronny wyposaŜony w dwa liczydła elektroniczne, 

- wyświetlacze liczydła w technologii LCD z podświetlaniem LED, 6-pozycyjne dla litrów i naleŜności  

  oraz 4- pozycyjne dla cen jednostkowych 

- posiadający układ preselekcji umoŜliwiający zadawanie paliw, przy dystrybutorze za kwotę lub   

   ilość litrów przez obsługę lub właściciela pojazdu, 

- wydajność standardowa 40 l/min,  

- zintegrowana wanna ociekowa, 

- obudowa – panele obudowy wykonane z lakierowanego proszkowo aluminium, 

- kolorystyka: do uzgodnienia z Zamawiającym, 

- wysokość dystrybutora – min. 170 cm, 

- współpraca z systemem zarządzania stacją paliw Win S-BEN 

- ilość – 2szt.           

Cena kaŜdego oferowanego dystrybutora musi zawierć: 

· ramę fundamentową, którą wraz z rysunkiem określającym wyprowadzenie 

rurociągów i schemat elektryczny wg którego naleŜy przygotować rozdzielnię 

elektryczną naleŜy dostarczyć wcześniej na koszt Wykonawcy pod wskazany adres, 

· Ocenę Zgodności (wykonywaną na zakładowej stacji prób), Ocena Zgodności 

uprawnia do korzystania z urządzenia zaraz po zamontowaniu na stacji bez 

konieczności wykonywania legalizacji w obecności pracownika OUM, 

· układ preselekcji umoŜliwiający wydanie ilości paliwa za określoną kwotę lub ilość 

ustawioną przez uŜytkownika na liczydle dystrybutora, 

· transport na stację Zamawiającego, 

· montaŜ 

· uruchomienie i szkolenie z obsługi i konserwacji, 

 

Minimalny okres gwarancji – 24 miesiące od daty uruchomienia dystrybutorów PB 95. 

 

Termin realizacji zamówienia – max. 6 tygodni od dnia podpisania umowy. 

 

Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje dodatkowo: 

Zdemontowanie dystrybutora na paliwo PB 98 oraz zamontowanie w to miejsce wymienianego na nowy dystrybutor 

na paliwo PB 95. Prace montaŜowe łącznie: 

− demontaŜ dystrybutorów paliw – 3 szt., 

− montaŜ i uruchomienie nowych dystrybutorów – 2 szt., 

− przełoŜenie starego dystrybutora PB 95 w miejsce zdemontowanego dystrybutora PB 98 – szt. 1 

 


