UMOWA
NR ………….
Sporządzona w dniu …………………. w Surażu pomiędzy ………………….. z siedzibą przy
……………………………………………, zwanym dalej Zamawiającym,
Reprezentowanym przez Burmistrza Suraża – …………………….
przy kontrasygnacie: Skarbnika Gminy – …………………………
a ………………………..
z siedzibą: ………………………………
wpisaną do KRS ………….., NIP ………………. REGON …………………..
reprezentowaną przez: ………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy Wykonawca
§1
1. Zgodnie
z
rozstrzygniętym na
rzecz
Wykonawcy
zamówieniem publicznym
przeprowadzonym
w
trybie
przetargu
nieograniczonego
na
dostawę
oleju
opałowego lekkiego w 2015 roku", Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się
dostarczyć w/w olej (zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą).
2. Ilość paliwa zamawianego przez Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy uzależniona
będzie od jego rzeczywistych potrzeb.
3. W przypadku nie wykorzystania w okresie trwania umowy ilości towaru określonego w umowie
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
4. Olej opałowy lekki musi spełniać wymagania normy PN-C-96024:2011 dla gatunku L-1
§2
Strony ustalają następujące warunki dostaw:
1. Olej dostarczany będzie partiami - w ilościach zgodnych z każdorazowym zamówieniem
Zamawiającego.
2. Szczegółowe terminy i miejsca dostaw ustalane będą w pisemnych zleceniach
(przekazywanych dostawcy faksem, telefonicznie) - w ilościach zgodnych z każdorazowym
zamówieniem Zamawiającego do następujących lokalizacji i budynków:
a) Urząd Miejski w Surażu, ul. 11 Listopada 16, 18 - 105 Suraż, NIP 966-10-26-716,
b) Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Surażu, ul. Bielska 4, 18 – 105 Suraż, NIP: 966-10-26-745,
c) Zespół Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Surażu, ul. Szkolna 1, 18 – 105 Suraż oraz
Przedszkola Samorządowego Jednooddziałowego w Surażu, ul. Bielska 17, 18 – 105 Suraż
NIP: 966-19-64-610,
3. Czas przystąpienia do realizacji zlecenia wynosi 24 godziny od daty otrzymania zlecenia przez
Wykonawcę.
4. Bez zgody Zamawiającego nie może być dokonana dostawa.
5. Wykonawca na własny koszt zapewni każdorazowo transport towaru do Zamawiającego.
6. Odbiór ilościowy będzie dokonywany wg wskazań legalizowanych urządzeń pomiarowych, w
które wyposażone są cysterny. Zamawiający przekaże dokonującemu dostawy pracownikowi
Wykonawcy potwierdzenie odbioru ilościowego.
7. Dla każdej dostawy należy dostarczyć atest (świadectwo jakości) producenta lub jednostki
upoważnionej do wykonywania badań (np. akredytowane laboratoria producenta).

8. Zgłoszenie reklamacji dostawy odbywać się będzie w ciągu 14 dni od daty przyjęcia dostawy
przez Zamawiającego, chyba, że wady towaru ujawnią się później.
9. Strony ustalają, że wiążącą oceną jakości dla stron (przy spornej postawie) będzie badanie i
wydane świadectwo w laboratorium producenta. Badaniu laboratoryjnemu będą poddawane
próbki oleju opałowego pobrane z autocysterny Wykonawcy, której ręczne pobranie odbędzie
się zgodnie z normą PN-EN ISO 3170. Koszty związane z badaniami ponosi Wykonawca, jeśli
stwierdzone wyniki będą odbiegały od parametrów oleju zamówionego.
§3
1. Na dzień zawarcia umowy cenę ustalono zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę
stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.
2. Wartość zamówienia łącznie z dostawą do siedziby Zamawiającego wynosi:
3.
Ilość litrów oleju
1

Cena jednostkowa netto za 1000 litrów z dostawą
zgodnie z kolumną 3 formularza cenowego
2

Wartość netto dostawy
(kolumna 1 x kolumna 2)
3

69 m3

……………………….

………………………………..

Wartość netto zamówienia: ……………………..
Podatek VAT 23%: …………………………..
Wartość brutto zamówienia: ……………………………….
Słownie: …………………………………………………
3. Wykonawca oświadcza, że oferowana(y) marża/upust określona(y) w kolumnie 2 formularza
cenowego jest wartością stałą w okresie obowiązywania umowy i wynosi netto …………..zł na
1000 litrów oleju.
4. Zmiany ceny w trakcie obowiązywania umowy będą następować w przypadku wzrostu lub
spadku ceny jednostkowej 1000 litrów oleju opałowego u producenta, u którego zaopatruje się
Wykonawca.
5. Zwaloryzowana cena oleju opałowego wynika z podwyższenia lub obniżenia ceny ofertowej o
różnice pomiędzy ceną producenta w dniu dostawy (do Zamawiającego) ogłoszona na stronie
internetowej producenta a ceną bazową (bez marży/upustu).
6. Ceną bazową jest cena producenta u którego zaopatruje się Wykonawca opublikowana
(obowiązująca) na stronie internetowej producenta tj. w dniu 05.01.2015r. bez podatku VAT.
7. Wykonawca gwarantuje stałość ceny w okresie realizacji przedmiotu umowy z
zastrzeżeniem ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.
§4
1. Cena za dostawę oleju opałowego określona w § 3 niniejszej umowy nie może ulec
zmianie na okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 i 5.
§5
1. Niniejsza umowa zawarta zostaje na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, lub do
wyczerpania zakresu umowy przed tym terminem.
2. Szczegółowe terminy oraz zakres dostaw ustalane będą w zleceniach (przekazywanych
Wykonawcy faksem, telefonicznie). Czas przystąpienia do realizacji zlecenia wynosi 24

godziny od daty otrzymania zlecenia przez Wykonawcę.
§6
Należność za dostarczony towar będzie wypłacana przelewem na konto Wykonawcy nr konta
……………………………… w terminie do 14 dni od daty dostarczenia faktury wystawionej na
poszczególne jednostki organizacyjne wymienione w §2 pkt 2 Zamawiającemu, po uprzednim
potwierdzeniu odbioru, o którym mowa w §2 ust. 6.
§7
Za zwłokę w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki.
§8
1. W razie stwierdzenia wad lub braków dostarczonych towarów Wykonawca zobowiązuje się do
ich usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W razie niedochowania terminu lub
nie uzupełnienia dostawy lub nie usunięcie wad, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty
kary umownej w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od reszty umowy. W razie
częściowego wykonania zlecenia Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie według własnego
uznania jak również zachowuje prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy.
2. W wypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zaniżenia podanych w §1 pkt. 2 parametrów
dostarczonego oleju lub wagowego stwierdzenia niezgodności dostarczonej ilości oleju z
zamówieniem Zamawiającego - Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z
Wykonawcą bez ponoszenia konsekwencji finansowych dla Zamawiającego.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy przez cały okres jej obowiązywania
bez wyznaczania dodatkowego terminu.
§9
1. Za nieterminowe wykonanie dostaw, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10%
wartości umownej brutto towaru niedostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia.
2. Za nienależyte wykonanie dostawy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości
umownej brutto nienależycie zrealizowanej dostawy.
3. W razie nie wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w wysokości
10% wartości umownej brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy.
4. Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego będzie wyższa niż kary umowne wskazane w
niniejszej umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu oprócz kary umownej również
odszkodowanie do pełnej wartości szkody.
§10
W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci na rzecz karę
umowną w wysokości 10% od wartości całej dostawy określonej w §1 niniejszej umowy, z
wyjątkiem przypadku określonego w §12 umowy oraz w §8.
§11
Koordynatorem terminów i ilości wykonywania dostaw określonych w § 1 ze strony
Zamawiającego będzie ………………………………….. – pracownik Urzędu Miejskiego w Surażu.
§12

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach.
2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.
3. Odstąpienie ód umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§13
1.
2.
3.
4.

5.

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany
przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego
Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez
Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust.3, Wykonawca
uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd
miejscowo właściwy dla Zamawiającego.
§14

Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się za zgodą obydwu Stron, na piśmie -pod
rygorem nieważności. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w następujących
przypadkach:
Możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy Zamawiający przewiduje w przypadku wystąpienia,
co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich
wprowadzenia:
- zmiana podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy
- siły wyższej, w wyniku, której nie jest możliwe zachowanie przez Wykonawcę określonego umową
terminu realizacja zamówienia publicznego.
- zmiana stawki podatku VAT w przypadku zmiany dokonanej prze władzę ustawodawczą w trakcie
trwania umowy, wynikającej ze zmiany ustaw o podatku od towarów i usług oraz o podatku
akcyzowym.
- zmiany ceny w trakcie obowiązywania umowy będą następować w przypadku wzrostu lub spadku
ceny jednostkowej 1000 litrów oleju opałowego u producenta, u którego zaopatruje się Wykonawca
Zmiana może dotyczyć tylko tych postanowień umowy, na których treść mają wpływ okoliczności
określone w opisanych powyżej przypadkach.
§15
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz
ustawę o zamówieniach publicznych.
§16
Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla każdej ze
stron.
Dostawca:

Zamawiający:

……………………………….

………………………………

