Zał. Nr 5 do SIWZ
PROJEKT UMOWY GK-ZP Nr
Zawarta w dniu w Drawsku pomiędzy:
Gminą Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko,
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy – Marka Tchórzkę
zwaną dalej „Zamawiającym”
a

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
§1
1. Przedmiotem umowy jest określenie warunków wykonania zamówienia udzielonego
Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę opału (oleju opałowego
lekkiego) w sezonie grzewczym 2017/2018 w ilości 30.000 litrów.
2. Miejscem dostawy opału będzie Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku,
ul. Powstańców Wlkp. 83-85.
3. Parametry techniczne oleju zgodne z wymaganiami SIWZ.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia
maksymalnie o 20% w zależności od warunków pogodowych warunkujących
konieczność grzania w pomieszczeniach szkolnych.
§2
1. Dostawa opału będzie się odbywała na podstawie jednostkowych zamówień
składanych przez Zamawiającego Wykonawcy w formie pisemnej, faksem lub
e-mailem.
2. Realizacja zamówień Zamawiającego będzie odbywała się w ten sposób,
że Zamawiający będzie określał Wykonawcy każdorazowo w zamówieniu ilość opału,
który ma być każdorazowo dostarczony.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówionego opału do miejsca,
określonego w § 1 pkt 2 umowy, w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia złożenia
zamówienia. Wraz z każdą dostawą opału Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
świadectwo jakości opału.
4. Dostawa opału będzie odbywać się przy użyciu transportu własnego Wykonawcy.
Koszty transportu i rozładunku opału ponosi Wykonawca.
§3
1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie stanowiące iloczyn ilości dostarczonego oleju
opałowego i ceny za 1000 litrów w kwocie brutto wynoszącej: zł.
(słownie: ).
2. Wskazana w pkt 1 cena ulega zmniejszeniu lub zwiększeniu odpowiednio do
zmniejszania lub zwiększania ceny producenta w dniu rzeczywistej dostawy.

Wykonawca jest zobowiązany udokumentować wysokość ceny producenta poprzez
złożenie dokumentu (wydruk ze strony internetowej producenta) potwierdzającego jej
wysokość w dniu rzeczywistej dostawy.
3. W cenie oleju określonej w pkt 1 zawierają się wszelkie koszty związane z jego
transportem i rozładunkiem.
4. Wartość poszczególnych dostaw obliczana będzie w cenach jednostkowych netto
producenta oleju, aktualnych na dzień dostawy, powiększonych o marżę lub
pomniejszonych o upust wykonawcy oraz powiększonych o należny podatek VAT.
5. Upust/marża określony przez Wykonawcę wynosi zł i jest stały przez cały okres
realizacji zamówienia
§4
Płatność za dostarczony opał następować będzie każdorazowo w terminie dni po
każdej dostarczonej dostawie oleju i doręczeniu faktury VAT poleceniem przelewu na
rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze, i uznaniu przez Zamawiającego
za należycie wykonane.
§5
1. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę opału w ciągu 2 dni od dnia złożenia
zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00
zł za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku powstałej szkody przewyższającej wysokość kary umownej określonej
w pkt 1, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
§6
Kupujący przewiduje zmianę umowy w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT
w trakcie realizacji zamówienia
§7
Zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9
Wszelkie mogące wynikać w przyszłości spory na tle stosowania umowy, rozstrzygać będzie
sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 10
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 dla Zamawiającego i 1 dla
Wykonawcy.
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