Wzór umowy

załącznik Nr 3
Umowa nr …./2016

Zawarta w dniu……………… w Kielcach, pomiędzy:
Świętokrzyską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach
ul. Wrzosowa 44, reprezentowaną przez:
Jacka Sabata – Wojewódzkiego Komendanta OHP,
NIP: 657-21-04-695, Regon: 001036796
zwanym dalej Zamawiającym
a:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Zwanym dalej Wykonawcą
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę oleju opałowego grzewczego do kotłowni Środowiskowego
Hufca Pracy w Jędrzejowie, ul Przemysłowa 9 d została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
oraz ofertą, do dostarczenia Zamawiającemu oleju opałowego grzewczego do kotłowni
znajdującej się w budynku internatu Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie w ilości
szacunkowej około 20.000 litrów.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianego oleju
opałowego grzewczego, w związku z tym Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne
roszczenie.
3. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do 31.12.2016 roku.
4. Zamawiający będzie informował faksem( nr. tel……………………….) lub mailowo (adres
mail:………………………….… Wykonawcę o zapotrzebowaniu na dostawę, określając ilość
oleju grzewczego i pożądany termin dostawy. Dostawa nie później jednak niż ….. dni od dnia
złożenia zamówienia.
5. Dostawy oleju grzewczego odbywać się będą partiami od dnia podpisania umowy do
31.12.2016 roku.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać olej opałowy grzewczy odpowiadający
wymaganiom jakościowym wg normy DIN 51603-1.
2. W celu potwierdzenia właściwej jakości oleju opałowego Wykonawca obowiązany jest
przy każdej dostawie przedkładać certyfikat zgodności oleju opałowego z normami
określonymi w ust. 1.
3. W razie stwierdzenia wad jakościowych oleju opałowego Zamawiającemu przysługują
prawa z tytułu rękojmi. W takiej sytuacji Zamawiający złoży stosowną reklamację
Wykonawcy zamówienia, który udzieli na nią odpowiedzi w ciągu 7 dni, a po bezskutecznym

upływie tego terminu reklamacja będzie uważana za uznaną w całości zgodnie z żądaniem
zamawiającego.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy.
§3
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się szacunkowo w
wysokości:
Wartość netto………………..…….. zł
Wartość podatku Vat…………..… zł
Wartość brutto ………………………… zł
Słownie (brutto) ………………………………………………………………………….….…
…………………………………………………………………………………………………..
2. Wartość przedmiotu umowy stanowi iloczyn ceny jednostkowej za olej opałowy, podany w
ofercie i ilości przewidywanego zaopatrzenia w wysokości 20.000 litrów w czasie trwania
umowy.
4. Cena obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą oleju opałowego do kotłowni
wskazanego obiektu.
§4
Cena zakupu oleju opałowego będzie kalkulowana w dniu dostawy według następującej
formuły cenowej:
Cena netto sprzedaży oleju opałowego grzewczego, wyrażona w złotych za 1litr równa jest
iloczynowi aktualnej w dniu dostawy ceny netto oleju opałowego u producenta ………..,
ogłoszonej na jego stronie internetowej www………....pl, wyrażona w złotych za 1m3 w
temperaturze referencyjnej 15°C w przeliczeniu na 1 litr i stałej marży/upustu Wykonawcy za
1 litr, wskazanej w ofercie. Do ceny doliczony zostanie podatek Vat wynikający z przepisów
państwowych, obowiązujący w dniu dostawy.
§5
1. Rozliczenie dostaw będzie dokonywane w litrach wg wskazań zalegalizowanego
urządzenia pomiarowego, w który winna być wyposażona autocysterna.
2. Wykonawca za każdą dostawę wystawia fakturę.
3. Zapłata za dostarczony olej opałowy następować będzie przelewem w ciągu 30 dni od dnia
wystawienia faktury na rachunek bankowy.
§6
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. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
§7
1. Obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne. Kary umowne naliczane
będą w następujących wypadkach i wysokościach:

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w razie:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości
wynagrodzenia umownego (brutto)

10%

b) opóźnienie w dostawie oleju w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia za każdy
dzień opóźnienia w stosunku do terminu wskazanego w ofercie.
2.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie wyżej opisanych kar umownych z przysługujących
mu należności, wynikających z faktur VAT.
3 Jeżeli stwierdzone zostaną niespełnione parametry jakościowe
przedmiotu, to:
Wykonawca przy każdorazowej dostawie paliwa zobowiązany jest przedłożyć świadectwo
jakości dostarczonego paliwa. W przypadku, gdy stwierdzone zostaną niespełnione
parametry jakościowe paliwa Zamawiający żąda niezwłocznego odpompowania paliwa i
wyczyszczenia posiadanego zbiornika na olej opałowy oraz
dostarczenia przedmiotu
zamówienia po raz drugi. W przypadku zwłoki w dostarczeniu paliwa, przekraczającej 24
godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego niespełniającej wymagań dostawy,
Wykonawca pokrywa całość kosztów zrealizowania dostawy przez innego Wykonawcę.
4.Strony zastrzegają możliwość dochodzenia szkód przewyższających wartość zastrzeżonych
kar umownych na zasadach ogólnych
§8
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać
będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia spór rozstrzygnie sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego,
jeżeli ustawa Prawo Zamówień Publicznych nie stanowi inaczej.
§ 10
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla
każdej ze stron
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