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Załącznik Nr 6 do SIWZ

UMOWA nr .................... (wzór)
Zawarta w dniu .................... r. w Czarnym Dunajcu pomiędzy:
1. Gminą Czarny Dunajec z siedzibą: Urząd Gminy Czarny Dunajec, 34-470 Czarny Dunajec, ul. Józefa
Piłsudskiego 2
reprezentowaną przez:
Józef Babicz – Wójt Gminy
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Stanisławy Pilch
wraz z jednostkami podległymi:
Gminnym Zespołem Oświatowym w Czarnym Dunajcu z siedzibą: ul. Józefa Piłsudskiego 4, 34-470 Czarny
Dunajec
reprezentowanym przez:
Anna Słodyczka – Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego
za kontrasygnatą:
Halina Bukowska – Główna Księgowa
Samodzielnym Gminnym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu
z siedzibą: ul. Kamieniec Dolny 55, 34-470 Czarny Dunajec
reprezentowanym przez:
Joanna Mateja – Dyrektor SGZPOZ w Czarnym Dunajcu
za kontrasygnatą:
Anna Bartyzoł – Główna Księgowa
zwaną dalej Zamawiającym,
2. a firmą: ........................................................................................................................... z siedzibą w:
...............................................................................................................................................................
wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej lub Rejestru Sądowego pod nr ewidencyjnym: ................
NIP: ................................................ REGON: .............................................................. .....................
zwaną dalej w treści "Wykonawcą",
reprezentowaną przez:
1 . ..........................
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o Ustawą z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182,
poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz 143 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego Nr 18/2012 z
dnia 14.05.2016 r., oraz zgodnie z warunkami określonymi w ofercie przetargowej, zawiera się umowę o następującej
treści:
§1
1.

Przedmiotem umowy jest Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2012-2013 do kotłowni
w budynkach administrowanych przez Urząd Gminy, Gminny Zespół Oświatowy oraz Samodzielny Gminny
Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu - (lista wg załącznika Nr 2 do umowy)
Olej opałowy winien spełniać następujące parametry:
 Olej opałowy lekki o wartości opałowej min 42,6 MJ/kg.
 Gęstość w temp. 15ºC max 860 kg/m³.
 Lepkość kinetyczna w temperaturze 20ºC max 6,00 mm²/s.
 Zawartość siarki max 0,1 %(m/m).
 Pozostałość po spopieleniu max 0,01 %(m/m).
 Zawartość wody max 200 mg/kg.
 Całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg.
 Temperatura płynięcia max -20ºC
 Temperatura zapłonu min 56ºC
 Barwa czerwona
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2.

Dostawy oleju opałowego będą następowały sukcesywnie do poszczególnych obiektów w terminach i ilościach
wskazanych przez Zamawiającego

3.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z każdą dostawą oleju opałowego aktualny certyfikat jakości oleju
opałowego

4.

Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest dołączyć do faktury druk oświadczenia, że nabywany olej opałowy
przeznaczony jest do celów opałowych

5.

Zamawiający zobowiązuje się do składania Wykonawcy oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego
wynikających z ustawy o podatku akcyzowym z dnia 06.12.2008 roku (wraz z późniejszymi zmianami)
każdorazowo przy zakupie oleju opałowego najpóźniej w dniu odbioru paliwa.
Jeżeli oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego będą składane przez osoby upoważnione przez
Zamawiającego, wówczas Zamawiający zobowiązany jest złożyć Wykonawcy wykaz osób upoważnionych do
składania tych oświadczeń.
Zamawiający deklaruje, że dostarczone oświadczenie będzie prawidłowo wypełnione, podpisane.

6.

7.

§2
Niniejsza umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia 01.09.2012 do dnia 30.04.2013
W przypadku przedłużenia się sezonu grzewczego, istnieje możliwość na wniosek Zamawiającego, przedłużenia
terminu wykonania umowy. Ewentualne przedłużenie terminu wykonania umowy będzie miało formę Aneksu do
umowy na obowiązujących z przetargu stawkach cenowych.
§3
Na dzień zawarcia umowy cenę ustalono zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę stanowiącą załącznik nr 1do
umowy
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
Zwaloryzowana cena oleju opałowego wynika z podwyższenia lub obniżenia ceny ofertowej o różnicę pomiędzy
ceną producenta w dniu dostawy (do Zamawiającego) ogłoszoną na stronie internetowej producenta a ceną
bazową.
Ceną bazową jest cena producenta u którego zaopatruje się Wykonawca opublikowana (obowiązująca) na stronie
internetowej producenta tj.: ...................... w dniu 14.05.2012 wraz z podatkiem VAT
W razie zmiany podstawy podatku VAT za przedmiot umowy, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami
obowiązującymi w momencie wystawienia faktury.

1.
2.
3.

4.
5.

§4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zapłata za przedmiotowy opał nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego każdej przesyłki opału
Faktura ma być wystawiona za każdą przesyłkę dostarczonego opału z datą wykonania dostawy do
Zamawiającego
Zamawiający ureguluje należność w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT, przelewem na konto
wskazane przez Wykonawcę
Ilość oleju opałowego na fakturze podawana ma być w litrach
Cena oleju opałowego podawana będzie na fakturze za 1 litr lub za 1000 litrów
Faktura ma być dostarczona i wystawiona na jednostkę zamawiającą opał, zgodnie z zapisami w
załączniku nr 2 do niniejszej umowy
Jako termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Wykonawcy.
Wykonawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji kolejnego zamówienia w przypadku zaległości
płatniczych Zamawiającego. Takie zachowanie Wykonawcy nie będzie traktowane jako niewykonanie lub
nienależyte wykonanie umowy.
§5

1.
2.
3.

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć opał w terminie do 4 dni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego
Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzania ilości i jakości dostarczanego opału oraz odmowy przyjęcia
dostawy w przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub jakościowych.
W przypadku przywozu przez Wykonawcę opału złej jakości, nieodpowiadającemu wymaganym przez
Kupującego parametrom, Wykonawca ponosi koszty wywozu opału złej jakości i ponownego dostarczenia opału
o takich parametrach, jakich Zamawiający wymagał w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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Dyrektorzy lub Kierownicy obiektów mają obowiązek pisemnego potwierdzenia odbioru dostarczanego opału na
listach przewozowych.
Zamówienia będą składane telefonicznie, faksem lub mailem. W przypadku braku reakcji Wykonawcy (przez 4
dni od złożenia zamówienia) na zamówienie złożone telefonicznie, zostanie złożone ponowne zmówienie faksem
lub mailem przy czym kolejny brak reakcji Wykonawcy przez 4 dni od złożenia kolejnego zamówienia, będzie
skutkował naliczeniem przez Zamawiającego kar umownych przewidzianych w §6 ust. 1 pkt b niniejszej umowy.
§6

W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy :
1.

2.

3.

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu, kary umowne
a) 5 % wartości zamówionego towaru, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za
które odpowiada Wykonawca
b) 0,5 % wartości zamówionego towaru nie dostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wys. 5 % wartości zamówionego opału w
razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności.
Wykonawca wyraża zgodę na potracenie z należności za towar kar umownych należnych Zamawiającemu na
mocy powyższych postanowień zawartych w ust. 1 i 2
§7

1.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnie
sporządzonego aneksu podpisanego przez obie strony.

2.

Zmiana postanowień w zawartej umowie może nastąpić w następujących przypadkach:
a) Zmiany danych teleadresowych, osób reprezentujących firmę, przedstawionych w umowie – na wniosek
Zamawiającego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody.
b) Zmian dokonanych na wniosek Zamawiającego.
c) Zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy.
d) Zmiany stawki podatku VAT.
e) Gdy zmiany treści umowy są korzystne dla Zamawiającego.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy
z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana konta bankowego).

zmiana

danych

związanych

§8
Spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego.
§9
Ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego w
Nowym Targu.
§ 10
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach z czego trzy otrzymuje Zamawiający a jedną Wykonawca
Załączniki:
1.
2.

Oferta Wykonawcy
Lista obiektów
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WYKONAWCA:

Gmina Czarny Dunajec:
…………………………………….
…………………………………….

Gminny Zespół Oświatowy w Czarnym Dunajcu:
……………………………………….
……………………………………….

Samodzielny Gminny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Cz. Dunajcu:
……………………………………….
……………………………………….
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