UMOWA NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO
W dniu …………………………. w Urzędzie Gminy Ojrzeń pomiędzy Gminą Ojrzeń
zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez :
Zdzisława Mierzejewskiego - Wójta Gminy Ojrzeń
Przy kontrasygnacie:
Katarzyny Lidii Zimnowodzkiej - zastępcy Skarbnika Gminy Ojrzeń
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………….
Zwanym dalej „Dostawcą”
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty złożonej w odpowiedzi na
zapytanie ofertowe została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
1. Zamawiający zleca na podstawie złożonej oferty opracowanej w oparciu
o opis w zapytaniu ofertowym, a Dostawca zobowiązuje się do dostaw
oleju napędowego, CPV słownictwo główne: 09.13.42.20-5 – Paliwo do
silników diesla (EN 590)
§ 2.
1. Dostawy będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy –
czyli do dnia: …………………roku.
2. Dostawy będą realizowane w miarę występujących potrzeb u Zamawiającego.
3. Zamawiający będzie powiadamiał o potrzebie dostawy Dostawcę przynajmniej
z trzydniowym wyprzedzeniem.
§ 3.
Dostawca jest zobowiązany do realizacji dostaw oleju napędowego będącego
przedmiotem Umowy zgodnie z normami zawartymi w opisie w zapytaniu ofertowym
§ 4.
1. Olej napędowy będzie dostarczany doraźnie przez Dostawcę za pomocą
zalegalizowanych dystrybutorów przenośnych (np. zlokalizowanych na
pojazdach samochodowych) – do zbiornika zlokalizowanego w siedzibie
zamawiającego. Wszelkie koszty związane z dostawą paliwa (oleju) typu:
dojazd cysterny z dystrybutorem celem zatankowania pojazdów, będą
obciążać Dostawcę. W przypadku dostaw za pomocą cystern
samochodowych, dystrybutor wydawczy takiej cysterny musi posiadać
legalizację Głównego Urzędu Miar.
2. Na każde żądanie Zamawiającego Dostawca obowiązany jest okazać w
stosunku do wskazanych produktów: certyfikat zgodności z Polską Normą,
Świadectwo Jakości.

§ 5.
1. Szacunkowa, łączna wielkość dostaw i wynagrodzenia dostawcy, ustalona na
podstawie zakupów oleju napędowego z okresu 12 miesięcy przed podpisaniem
niniejszej umowy kształtuje się następująco:
olej napędowy: 25.000 litrów w okresie obowiązywania umowy, szacunkowe
wynagrodzenie: kwota netto w wysokości: …………………………….zł
słownie…………………………………………………….
podatek VAT 23% w wysokości: ……………………………..zł
słownie: ……………………………………………………………………….
brutto: ………………………….. zł.
słownie: …………………………………...
2. Za dostawy przedmiotów umowy jako zapłatę, ustala się następujący kwoty –
ceny jednostkowe (za 1 litr):
olej napędowy kwota netto (za 1 litr) w wysokości: …….. zł.
słownie: ……………………………..
zgodnie z przedłożoną ofertą przetargową.
3. Kwota określona w pkt. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy, w tym ewentualne koszty transportu i zatankowania w
zbiorniki Zamawiającego.
§ 6.
1. Wynagrodzenie Dostawcy, o którym mowa w § 6 pkt. 2 rozliczone zostanie na
podstawie faktur VAT wystawianych przez Dostawcę, po zrealizowanej dostawie.
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne Dostawcy
dostawy w terminie min. 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionego
rachunku do siedziby Zamawiającego, przy czym płatności będą dokonywane po
każdej dostawie w przypadku dostaw realizowanych do siedziby Zamawiającego
przez Dostawcę dostaw na jego koszt.
§ 7.
1. Cena określone w § 5 pkt 2 zostały ustalone na okres ważności umowy i będą
podlegały zmianom tylko w przypadku zmiany cen hurtowych paliw przez PKN
Orlen i/lub Grupę LOTOS, która bezpośrednio wpłynie na ceny Dostawcy.
2. Zmiana ceny jednostkowej dostarczanych produktów określona w § 5 pkt 2 nie
może być wtedy różna od kwoty zmiany cen hurtowych (nie może być wyższa lub
niższa),
§ 8.
a) Strony ustalają, że w wypadku niespełnienia przez dostarczony produkt (olej
napędowy) norm i wymogów opisanych w zapytaniu ofertowym „Przedmiot
zamówienia i termin jego realizacji.”, stanowiącej integralną część niniejszej
umowy, wadliwa dostawa zostanie wymieniona na produkt pełnowartościowy,
spełniający wskazane normy i wymogi.
b) Do wymiany o której mowa w pkt 1 Dostawca jest zobowiązany w terminie 24
godzin, liczonych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.
§ 9.
Strony ustalają następujące kary umowne
1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :

1. za zwłokę w dostawie określonego w wysokości 1% wartości wynagrodzenia
umownego określonego dla danej dostawy za każdy dzień zwłoki.
2. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 5%
wynagrodzenia umownego,
2. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną za:
3. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w
wysokości 5% wynagrodzenia umownego.
§ 10.
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu stron i
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
1. Nieważna jest zmiana postanowień umowy oraz wprowadzanie nowych
postanowień jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba że konieczność tych
zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej
zawarcia, lub zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego.
§ 11.
Oprócz wypadków przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, stronom przysługuje
prawo odstąpienia od umowy w podanych poniżej przypadkach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
a. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach,
b. w razie upadłości lub rozwiązania firmy Dostawcy,
c. gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy,
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
Zawiadomienie powinno być przekazane Dostawcy, co najmniej 14 dni przed
terminem odstąpienia.
§ 12.
Dostawca zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia w
związku ze zmniejszeniem lub zwiększeniem cen jednostkowych, lub
prognozowanej ilości oleju napędowego stanowiącego przedmiot dostaw. W
związku z powyższym Dostawca zastosuje ceny podane w formularzu ofertowym,
lub ceny zmienione zgodnie z § 7 niniejszej umowy.
§ 13.
 W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy dostaw w trybie zapytania
ofertowego, Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania
drogi postępowania reklamacyjnego.
 Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do
Dostawcy, który ma 14 dni na ustosunkowanie się do niego.
 W razie odmowy przez Wykonawcę uznania roszczenia Zamawiającego,
względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa
w ust. 2 Zamawiający uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.
 Sądem właściwym do rozstrzygania sporów na tle niniejszej umowy, jest Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 14.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawo
Kodeksu Cywilnego.
§ 15.
Umowę niniejszą sporządza się w 3 egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiającego i 1 Dostawcy.
§ 16.
Załączniki stanowiące integralną część umowy:
a. Oferta Dostawcy
b. Zapytanie ofertowe,
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