Załącznik Nr 4
Umowa nr..........
zawarta w dniu ................................................ r. w ...............................................................................
pomiędzy: Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16
26-067 Strawczyn, NIP 959-14-55-084,

reprezentowaną przez :
1. ............................................................................................................................................................
2. …........................................................................................................................................................
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym ,
a .............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(imię, nazwisko lub nazwa i adres Wykonawcy)

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez
1. .............................................................................................................................
2. .............................................................................................................................
(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy
w przetargu nieograniczonym ............................ została zawarta umowa o następującej treści :
§1
1. W

wyniku

dokonania

przez

Zamawiającego

wyboru

oferty

Wykonawcy

w

dniu ........................... Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą:
dostawa oleju opałowego grzewczego ekologicznego dla Samorządowego
Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie do Świetlic Wiejskich w Oblęgorze i
Strawczynku w okresie od 01.07.2014 – 30.06.2016 w ilości 20 000 litrów
wyłącznie do celów grzewczych, stanowiąca przedmiot umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z ofertą, etapowo
sukcesywnie w miarę potrzeb dostarczać oleju opałowego grzewczego ekologicznego pod
wskazany adres przez odbiorcę do kotłowni w Oblęgorze i Strawczynku.
3. Zgłoszone zapotrzebowanie winno być zrealizowane przez Wykonawcę nie później niż 3 dni
robocze od daty zgłoszenia.
§2
1. Wynagrodzenie za zrealizowanie całości przedmiotu umowy ustala się na kwotę
brutto.....................................................zł (słownie................................................................................
...............................................................................................................................................................)

/w tym podatek VAT …......%/
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostawy oleju dostosowując je do
faktycznych potrzeb. Ostateczne wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie faktycznej ilości
zrealizowanych dostaw.
3. W ramach uzgodnionego wynagrodzenia Wykonawca dostarczy olej własnym środkiem
transportu w miejsce wskazane przez odbiorcę wraz z przetankowaniem do zbiorników olejowych
w kotłowni.
4. Zamawiający dopuszcza waloryzację ceny podanej w ofercie o wzrost lub zmniejszenie ceny w
rafinerii, w której się zaopatruje. W przypadku zmiany ceny oleju Wykonawca winien tę zmianę
udokumentować i przedstawić Zamawiającemu przed dostawą. Koszty marży i narzutów
Wykonawcy są stałe i nie ulegają zmianie przez cały okres dostawy.
5. Zamawiający dopuszcza waloryzację ceny oleju podanej w ofercie z tytułu zmiany akcyzy
i podatku VAT ( w dniu składania oferty VAT wynosi 23%)
§3
1. Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie płatne po dostarczeniu każdorazowej partii oleju na
podstawie wystawionej faktury w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury przelewem na
rachunek Wykonawcy.
2. Należności za dostarczony olej regulowane będą za faktyczne dostawy z właściwego rachunku
bankowego jednostki organizacyjnej.
§4
Strony postanawiają, że Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez ponoszenia
kosztów w następujących wypadkach:
1) stwierdzenie niewłaściwej ilości i jakości oleju napędowego grzewczego ekologicznego,
2) ogłoszonej upadłości bądź rozwiązania firmy Wykonawcy,
3) innych okoliczności istotnych dla Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy,
4) Wykonawca nie rozpoczął dostawy bez uzasadnionych przyczyn, albo dostaw nie kontynuuje
pomimo zgłoszeń zamawiającego lub nie dotrzymuje terminu dostaw.
§5
Każda ze stron może odstąpić od przedmiotowej umowy po jednomiesięcznym okresie
wypowiedzenia.
§6
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy bez okresu wypowiedzenia
w przypadku stosowania przez Wykonawcę nieuzasadnionych lub nadmiernych w stosunku do
innych sprzedawców podwyżek cen oleju opałowego.
§7
1. Wykonawca gwarantuje dostawę pełnowartościowego oleju opałowego grzewczego
ekologicznego.
2. Na olej Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat znaku bezpieczeństwa, deklarację
zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, atest jakości.

§8
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości dostarczonego oleju opałowego grzewczego
ekologicznego
§9
1.W przypadku niedotrzymania terminu ustalonego w § 1 pkt 3 Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % za każdy dzień zwłoki od wartości
określonej w § 2.
2. Gdy poniesiona szkoda jest wyższa niż poniesione kary, Zamawiającemu przysługuje
odszkodowanie wyrównawcze na zasadach ogólnych.
§ 10
Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do 30 czerwca 2016 roku.
§ 11
Wszelkie zmiany umowy wymagają pisemnej formy pod rygorem nieważności.
§ 12
Spory wynikające na tle realizacji niniejszej umowy rozpatruje sąd rejonowy właściwy ze względu
na siedzibę Zamawiającego.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
§ 14
Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, oferta
Wykonawcy.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony.

Wykonawca
.................................

Zamawiający
......................................

