PROJEKT UMOWY NR ZP-2/2013
NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO
Zawarta w dniu ................................... 2013 roku w Istebnej pomiędzy Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Istebnej reprezentowanym przez: Bogdana Ligockiego - Dyrektora Szkoły zwanym w
dalszej treści umowy Zamawiającym,
a .....................................................
..................................................... ,
zwanym dalej „Dostawcą”, wybranym w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze. zm.), została zawarta umowa o następującej
treści:
§ 1.
Zamawiający zleca, a Dostawca zobowiązuje się do dostawy oleju opałowego lekkiego w łącznej
ilości do 25000 litrów do obiektu: budynek Gimnazjum w Istebnej.
§ 2.
1. Termin realizacji dostawy ustala się:
- rozpoczęcie od podpisania Umowy ,
- zakończenie 20 grudnia 2013 r.
2. Dostawy oleju opałowego lekkiego będą realizowane na podstawie zamówień składanych
telefonicznie potwierdzonych fax-em przez Zamawiającego u Dostawcy, w terminie dwóch dni
od daty telefonicznego złożenia zamówienia.
§ 3.
1. Zamówiony olej opałowy lekki Dostawca będzie dostarczał własnym transportem do obiektu
określonego w §1.
2. Dostawca zobowiązany jest dostarczać olej opałowy lekki posiadający aktualne atesty, które
należy załączać do każdorazowej dostawy.
3. Do dostawy należy dołączyć każdorazowo dowód 'Wz”.
§ 4.
1. Za dostarczony olej opałowy lekki Zamawiający zapłaci należność w kwocie ustalonej na
podstawie ilości dostarczonego oleju i ceny określonej w pkt 2 – liczonej proporcjonalnie do ilości
oleju.
2. Cena 1000 litrów oleju opałowego lekkiego składać się będzie z następujących elementów:
 aktualna cena producenta netto(zł/1000 l) umieszczona w oficjalnym cenniku hurtowym
paliw obowiązującym na dzień dostawy, publikowanym na oficjalnych stronach
internetowych producenta oferowanego oleju opałowego,
 plus stała marża handlowa lub minus upust (stały/a przez cały okres realizacji zamówienia,
zawierający wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy, wyładunku oraz
wszystkie inne koszty wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją i
umową)......... zł doliczona lub odliczona do dostawy jednostkowej 1000 l

Do ceny dolicza się należny podatek VAT.
3. Strony ustalają że należność za wykonanie Usługi nie przekroczy kwoty – …………… zł. brutto.
§ 5.
Należność za wykonaną dostawę będzie realizowana z konta Zamawiającego w formie przelewu na
rachunek bankowy Dostawcy w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury wystawionej w ciągu 7
dni od daty dostarczenia oleju.

§ 6.
W przypadku niewykonania umowy lub nieterminowego wykonania Dostawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanego zamówienia
uzgodnionego na dany dzień.
§ 7.
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwości oraz tryb dokonywania zmian niniejszej umowy, w niżej
wymienionych przypadkach:
Zmiana ogólna:
A. Możliwa jest:
1. zmiana adresu / siedziby Zamawiającego / Wykonawcy,
2. zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego / Wykonawcy.
3. Wzrostu cen oleju u producenta.
4. Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej,
przekształcenia, dziedziczenia spółek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy
prawa.
§ 8.
W przypadku zwłoki, co najmniej 4 dni w dostawie oleju opałowego lekkiego Zamawiający może
rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
§ 9.
Zmiana warunków niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody obu stron pod rygorem nieważności.
§ 10.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.
907 ze zm.).
§ 11.
Ewentualne spory, które mogą wynikać ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie
właściwy Sąd Rejonowy.
§ 12.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Dostawca:

Zamawiający:

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

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

projekt umowy zatwierdzam w dniu 19 września 2013 r. ..............................................

