Załącznik nr 4 do SIWZ

B.271.6.2018
U M O W A - projekt
zawarta dnia ................ w Sitnie
pomiędzy:
Gminą Sitno, Sitno 73, 22-424 Sitno, tel. 84 611 39 40, fax. 84 611 23 08
NIP 922-29-42-612, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentuje:
Wójt Gminy Sitno – Marian Tadeusz Bernat

a firmą
............................................................., z siedzibą w ................................... adres ……………………..ul. .......................................
tel. ……………………fax …………..………..NIP……………………… REGON ……………………………
zwaną dalej Wykonawcą.
Wykonawcę reprezentuje: ………………………………………………………..

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na dostawę pn.: „Dostawa oleju napędowego Ekodiesel do
zbiornika o poj. 5000 l przy Urzędzie Gminy w Sitnie ”, przeprowadzonego zgodnie z ustawą – Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) została zawarta umowa
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy polegający na: „Dostawie oleju
napędowego Ekodiesel do zbiornika o poj. 5000 l przy Urzędzie Gminy w Sitnie w okresie od 01.10.2018r. do
30.09.2019 r”, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz zgodnie ze złożoną
ofertą, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Przewidywana ilość zamawianego oleju napędowego wynosi
35 000 litrów – w tym zimowego.
2. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu zamówienia mniejszej ilości oleju napędowego niż określona w ust.1

1.
2.
3.
4.

§2
Termin realizacji ustala się do dnia: 30.09.2019 r.
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia własnym transportem i na własny koszt.
Każdorazowa dostawa oleju powinna posiadać świadectwo jakości.
Dostarczane ilości oleju napędowego będą fakturowane w temperaturze referencyjnej 150C

§3
1. Termin realizacji i wielkość dostawy uzgadniane będą telefonicznie, nie później niż w ciągu 2 dni od daty
powiadomienia.
§4

1. Należność za 1 litr oleju napędowego ustala się na kwotę:
Netto ……………. zł (słownie: ……………………………)
VAT … % tj.: ……………zł (słownie: ……………………..)
Brutto……………... zł (słownie: …………………………….)
2. Stała marża / stały upust wykonawcy na podstawie której wyliczono cenę za 1 litr oleju napędowego netto
wynosi: ….................. %
3. Wartość umowy tj. przewidywanych 35 000 litrów oleju napędowego ustala się na kwotę:
Netto:………………. (słownie : ……………………………………………………..zł)
Podatek VAT …..% wynosi:………………. (słownie : …………………………..zł)
Brutto:………………. (słownie : …………………………………………………..zł )
4. Marża/upust wykonawcy podane w punkcie 2. będzie niezmienne w całym okresie obowiązywania umowy.
§5

Cena netto za dostawę oleju napędowego Ekodiesel będzie rewaloryzowana w oparciu o cenę oleju
umieszczoną na stronie internetowej PKN ORLEN z dnia konkretnej dostawy i marżę / upust wykonawcy,
która/y jest stała/y w całym okresie obowiązywania niniejszej umowy.
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§6
1. Rozliczenie za przedmiot umowy, następować będzie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę
po każdej dostawie oleju napędowego.
2. Fakturę VAT należy wystawić na:
Gmina Sitno
Sitno 73
22-424 Sitno
NIP 922 – 29 – 42 – 612
3. Termin płatności : ……………. dni od dnia otrzymania faktury (zgodnie ze złożoną ofertą).
4. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy określony w fakturze.
5. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§7
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
a) za opóźnienie w dostarczeniu zamówionej partii oleju napędowego w wysokości 0,5 % wartości
brutto niezrealizowanej partii oleju za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% łącznej
wartości brutto całego zamówienia
b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
Wykonawca jak również za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego, bez zachowania terminu wypowiedzenia, w wysokości 5% łącznej wartości
całego zamówienia.
3. Karę o której mowa w ust.1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej.
Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy.

4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez
Zamawiającego – 10% kwoty brutto określonej w § 4 ust. 3 umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiającego.
5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody.
§8
1. Prawo własności oleju napędowego przechodzi na Zamawiającego w momencie dokonania przez niego pełnej zapłaty
za olej, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy do tego momentu olej pozostaje własnością Wykonawcy.
§9
1. W razie zaistnienia sporu, co do wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się przed ewentualnym skierowaniem
sprawy na drogę sądową do podjęcia negocjacji mających na celu jego rozstrzygnięcie na drodze polubownej.
§ 10
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Dopuszczalne warunki zmiany zawartej umowy: - zmiana stawek podatkowych,
- zmniejszenie lub zwiększenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie
leży w interesie zamawiającego.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 12
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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