Wzór U M O W A NR …………….
Zawarta w dniu ………………. w …………… pomiędzy :
………………………………………………………….
………………………………………………………….
reprezentowaną przez:
………………………………………………………….
………………………………………………………….
zwaną dalej „Wykonawcą ”,
a
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
reprezentowaną przez:
………………………………………………………….
………………………………………………………….
zwaną dalej „Zamawiającym”,
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego zgodnie z
postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania
zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 14.000
euro na: Dostawę oleju opałowego lekkiego została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie.
2. Wykonawca zapewnia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze swoją ofertą z dnia
………………. oraz wymogami specyfikacji zamówienia.
3. Wielkość zamówienia ustala się na ok. 10000 litrów oleju opałowego lekkiego w trakcie
trwania umowy.
4. Zamawiający jest uprawniony do zakupu mniejszej ilości oleju opałowego, niż określono
w ust. 3, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
§2
1. Wykonawca jest autoryzowanym dystrybutorem oleju opałowego „EKOTERM PLUS”.
2. Zamawiający kupuje od Wykonawcy olej opałowy na warunkach jak niżej.
§3
Umowa zostaje zawarta na okres od …………….. do ………………….. .
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§4
W okresie objętym umową Wykonawca sprzedaje Zamawiającemu olej opałowy
i dostarcza go własnym specjalistycznym transportem bezpośrednio do wskazanego przez
Zamawiającego miejsca w terminie 24 godzin od złożenia zamówienia.
§5
1.

2.

Strony zgodnie postanawiają, że podstawą obliczania ceny każdej dostawy jest cena
10000 l. oleju opałowego z daty dostawy każdej partii towaru wg cennika rafinerii
wskazanej w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik do umowy, z zastosowaniem
stałej marży i ew. upustu w wysokości …………………………zł, zgodnie ze złożoną
ofertą, podatku VAT i ilości dostarczonego w danej partii oleju opałowego.
Zgodnie ze złożoną ofertą, która stanowi załącznik do niniejszej umowy, cena na dzień
…………………… 2010 r. wynosi:
Cena netto złożonej oferty wynosi ………………………..…………….. zł za jeden litr,
Cena brutto powiększona o obowiązującą stawkę podatku VAT 22 %
wynosi ………………………………………………………………..… zł za jeden litr.
W cenę wliczony jest koszt transportu.

3. W przypadku zmiany ceny sprzedaży oleju opałowego „Ekoterm Plus” przez producenta,
(nazwa rafinerii)………………………………….. , cena sprzedaży tegoż paliwa ulega
zmianie,
przy
zastosowaniu
stałego
upustu(marży)
od
ceny
(nazwa
rafinerii)……………………….., podawanego na jego stronie internetowej (strona
internetowa rafinerii)...................................................., zgodnie ze złożoną ofertą w
postępowaniu przetargowym.
4. Tak obliczana cena będzie obowiązywała na dzień dostawy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, z każdą partią oleju
opałowego, faktury, aktualnego cennika o którym mowa w ust. 1 oraz świadectwa jakości
oleju opałowego.
§6
1. Faktury wystawiane będą przy każdorazowej dostawie. Należności za dostarczony olej
opałowy będą regulowane przelewem w ciągu 21 dni od dostarczenia faktury na konto
Wykonawcy: …………………………………………………………….
2. W przypadku opóźnień w zapłacie za dostarczony olej opałowy, Wykonawca ma prawo
wstrzymać dostawy i naliczać odsetki ustawowe.
3. Żadna ze stron umowy, nie ponosi odpowiedzialności za nie wypełnienie umowy lub
opóźnienie jej wykonania, jeżeli spowodowane jest to okolicznościami siły wyższej, lub z
przyczyn od niej niezależnych.
§7
1. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia w dowolnym czasie kontroli partii oleju
opałowego, będącego przedmiotem umowy.
2. Próbki oleju opałowego do ekspertyzy Zamawiający pobierze w obecności
przedstawiciela Wykonawcy.
3. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę oleju opałowego niezgodnego ze
świadectwem jakości, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich szkód
Zamawiającemu.
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4. Zamawiający jest obowiązany udokumentować powstałą szkodę i przekazać
dokumentację Wykonawcy.
5. Wykonawca obowiązany jest przelać na rachunek Zamawiającemu kwotę wynikającą z
wystawionej noty obciążeniowej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
§8
1. Każdej ze stron umowy przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w terminie jednego
miesiąca. Wypowiedzenie składane jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W przypadku, gdy dostarczone produkty nie spełniają wymogów jakościowych
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym
§9
Strony zgodnie przyjmują, że wszelkie spory wynikające z umowy będą rozpatrywane sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosowane będą odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§11
Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnego
aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.
§12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Wykonawca

Zamawiający
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