wzór - Załącznik Nr 3 do specyfikacji zamówienia
WZÓR – UMOWA nr …………..
Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową” została zawarta w dniu ………………….. r.
po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargowym
przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z
dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro.
pomiędzy
Zakładem Wodociągów i Kanalizacji
z siedzibą w 86 – 200 Chełmno ul. Nad Groblą 2
reprezentowanym przez:
Dyrektor …………………………………..
zwanym dalej Zamawiającym,
a
………………………………………..
z siedzibą w …………………………………………….
wpisana do rejestru/ewidencji pod numerem ……………………………………
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą,
W wyniku przeprowadzonego i zatwierdzonego przez Zamawiającego przetargu
przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z
dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro została wybrana oferta Wykonawcy,
który oświadcza, że zakres świadczenia wynikający z postanowień niniejszej umowy jest
tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pn. „Zakup paliwa do środków
transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie” zwanym dalej
przedmiotem umowy.
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z postanowieniami zawartymi w
Specyfikacji Zamówienia.

§2
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
1. Oferta Wykonawcy
2. Specyfikacja Zamówienia wraz z załącznikami
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia określonego niniejszą
umową w terminie:
 rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi dnia ...........................................r.
 zakończenie realizacji zamówienia nastąpi do dnia .................................... r.
§4
1.

Zamawiający przedłoży Wykonawcy wykaz środków transportowych, które będą
korzystać z zakupu paliwa na podstawie niniejszej umowy.
2. Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie poprzez:
a. tankowanie do zbiorników pojazdów Zamawiającego.
b. tankowanie do pojemników (kanister, beczka) dostarczonych przez
Zamawiającego
3. Ceny za pobrane przez Zamawiającego paliwo będą naliczane wg. cen obowiązujących w
dniu tankowania na stacji pomniejszone o upust cenowy - …..……..………% udzielony
Zamawiającemu.
§5
1. Wykonawca gwarantuje jakość produktów zgodnie z normami PN-EN 228:2006, PN-EN
590:2006.
2. Wykonawca gwarantuje jakość produktów.
3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy załączenia do faktury świadectwa jakości
paliwa. Brak przedstawienia świadectwa jakości paliwa może stanowić podstawę do
odmowy opłacenia faktury za produkty pobrane przez Zamawiającego.
4. W razie stwierdzenia wad jakościowych produktów Zamawiający zgłosi niezwłocznie
pisemną reklamację Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w
ciągu 14 dni od daty jej otrzymania i zawiadomić pisemnie Zamawiającego o uznaniu lub
odrzuceniu.
Nie udzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 14 dni, licząc od daty jej
otrzymania, uważane będzie przez Zamawiającego za uznanie reklamacji przez
Wykonawcę.
5. Załatwienie reklamacji następować będzie poprzez wymianę produktu wadliwego na
wolny od wad, na koszt Wykonawcy, w terminie 14 dni, licząc od daty uznania reklamacji
przez Wykonawcę.
§6
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający będzie płacił Wykonawcy na podstawie
wystawionych faktur VAT
2. Wykonawca wystawi dwie faktury w każdym miesiącu, pierwszą za okres od 1 do 15 dnia
miesiąca, drugą za okres od 16 do ostatniego dnia miesiąca.

3. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze VAT w terminie 14 dni od otrzymania faktury.
4. Płatnikiem jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86 - 200 Chełmno
posiadający NIP 875 - 10 - 03 – 428.
5. Wykonawca dostarczy fakturę VAT wraz ze świadectwem jakości Zamawiającemu.
6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiającego.
§7
1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczone w następujących wypadkach i wysokościach:
a) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu - za odstąpienie od umowy z
przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wartości całkowitej zadania
(brutto).
b) Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy - za odstąpienie od umowy z
przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5 % wartości całkowitej zadania
(brutto).
§8
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy oraz
wprowadzenia do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego
jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. W razie zaistnienia 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 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy, strony zobowiązują się
rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia
kompromisu rozstrzygane będą przez właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
Z racji zawarcia niniejszej umowy strony oświadczają, że bez zgody drugiej wyrażonej na
piśmie nie mogą dokonywać cesji praw z niej wynikających.

§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla Zamawiającego i
jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

