Numer postępowania: SGG 271.1.2019
Załącznik 1 Projekt umowy
Umowa nr ……..
zawarta w dniu ………….. między:
………………………..NIP……………………….. …………………………………….
reprezentowanym przez:
1.

………………….

-

zwanym w treści umowy Zamawiającym
a
……………………….
zwanym w treści umowy Wykonawcą,
Umowa jest wynikiem organizacji i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę oleju
opałowego, o następującej treści „Zakup i dostawa oleju napędowego w ilości 50.000 litrów dla
pojazdów Gminy Słupia i Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych ”
§1
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia: olej na zasadach
wynikających z § 2, oraz zgodnie z parametrami technicznymi określonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia oraz ofercie Wykonawcy, stanowiące integralną część niniejszej umowy.
§2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dostawa będzie wykonywana po telefonicznym lub faksowym zgłoszeniu w terminie 24 godzin
od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
Zamówienia będą składane i realizowane w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 14:00.
Wykonawca do każdej partii dostarczanego oleju opału dostarczy dokument od producenta
potwierdzający parametry dostarczonego oleju opałowego - świadectwo jakości producenta wraz
z dokumentami WZ
Miejsce wykonania umowy to siedziba Zamawiającego.
Dostawy realizowane będą transportem dostawcy.
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy sukcesywnie przez okres 12
miesięcy z uwzględnieniem zastrzeżeń §3.
§3

Za datę wykonania umowy uważa się datę dostarczenia zamawiającemu ostatniej partii przedmiotu
zamówienia.
§4
1. Strony ustalają że
a)
cena oleju napędowego za 1 litr wraz z podatkiem od towarów i usług będzie wynosić:
cena netto zł - ………………………………………………………………………………………...
podatek VAT - …………………………….........................................................................................
cena brutto – …………………………………………………………………………………………
(słownie: ……………………………………………………………………………………………...
b) koszt dostawy i zysk wykonawcy wynosi ………………………………..
c) upust stały wynosi ………………………………
2. Cena 1 litra oleju opałowego będzie ulegać zmianie zgodnie z wahaniami cen na rynku paliw. Zmiany
ceny jednostkowej będą wskaźnikiem liczonym jako stosunku ceny hurtowej oleju opałowego podanej na
oficjalnej stronie internetowej producenta (www…………l) w dniu dostawy do ceny hurtowej oleju
opałowego podanej na tej samej stronie internetowej w dniu otwarcia ofert. Pomniejszonej o upust
wskazany w ofercie cenowej.
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Cena jednostkowa netto za 1l oleju opublikowana w dniu składania ofert na oficjalnej stronie producenta
(www……………...pl) wynosi ………………………………………………………………………….**
Do faktury należy dołączyć wydruk ze strony producenta z ceną hurtową oleju opałowego na dzień
dostawy.
3. Dostawca wystawiał będzie faktury na: Nabywca - ……………………………………………………………… zgodnie z
zamówieniem.
4. Odbiorca zobowiązuje się do zapłaty kwoty wynikającej z faktury Dostawcy po przyjęciu przedmiotu
dostawy w ciągu 30 dni od jej otrzymania przelewem na rachunek bankowy
Dostawcy.....................................................................................................................................................
Niniejszym Odbiorca upoważnia Dostawcę do wystawiania powyższych faktur bez podpisu.
5. W razie opóźnienia płatności Dostawca ma prawo naliczania odsetek za zwłokę w wysokości
ustawowej.
6. Waloryzacja związana ze zmianą ceny oleju opałowego u producenta nie wymaga aneksowania
zawartej umowy**
§5
1.

W przypadku nie wykonania lub nie należytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający
może naliczyć karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach:
a) za opóźnienie w przekazaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % ceny za każdy dzień
opóźnienia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w
wysokości 0,2 % ceny za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie
wad.
c) za każde odstępstwo wskazujące że parametr dostarczonego oleju opałowego jest gorsze od
wymaganych SIWZ - 1000 zł oraz obowiązek wymiany dostarczonej partii na zgodny
z wymaganymi parametrami.
d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10 % ceny.

2.

O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Zamawiający będzie informował
Wykonawcę pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę nałożenia
kary.

3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych Kodeksu Cywilnego jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kary umownej

4. W przypadku wystąpienia szkody w urządzeniach grzewczych Zamawiającego wynikłej
i udowodnionej winy złej jakości paliwa, Dostawca pokryje koszty napraw zgodnie z procedurą
opisaną w załączniku nr 1 SIWZ.
§7
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy (zgodnie z art. 145 Ustawy prawo zamówień publicznych).
§8
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany.
§9
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia
29-01-2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
§ 11
Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej
ze stron.
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Integralna częścią umowy są SIWZ oraz oferta wykonawcy.
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