PROJEKT

UMOWA
NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO
DO CELÓW GRZEWCZYCH
zawarta w dniu ………..……… r. pomiędzy Zakładem Komunalnym Spółka z o.o. w Gizałkach,
reprezentowanym przez:
- Prezesa Zarządu
zwaną dalej w treści umowy Odbiorcą,
a
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
reprezentowane przez :
- ……………………………………………..
- ……………………………………………..
zwanym w treści umowy Dostawcą o następującej treści:
§1
Umowę zawarto w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty na czas określony
od dnia 01.10.2021 r. do dnia 30.04.2022 r.
§2
1. Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z transportem do 18000 litrów oleju opałowego typu
„Ekoterm Plus” do siedziby Odbiorcy, tj. Kotłownia GOZ, ul. Kaliska, 63-308 Gizałki.
2. Dostawy realizowane będą według potrzeb Odbiorcy w ciągu 24 godzin od złożenia
zamówienia przez Odbiorcę (pismo, fax, telefon).
§3
Cena za litr oleju opałowego będzie ustalana wg poniższego wzoru,

x  O  O  p % (przy zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku); gdzie:

x – cena netto 1 litra oleju opałowego.
O –cena netto 1 litra oleju opałowego „Ekoterm +” publikowana na stronie internetowej PKN
ORLEN SA w dniu złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
p – narzuty Wykonawcy, uwzględniające wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia
w %.

gdzie p = - ……. zgodnie z ofertą Wykonawcy
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§4
Dostawca zobowiązuje się:
1. Wywiązać się ze złożonej oferty.
2. Dostarczać towar posiadający odpowiednie świadectwa oraz spełniający obowiązujące
wymagania i normy jakościowe, na co Dostawca przedstawi odpowiednie dokumenty na
żądanie Odbiorcy.
3. Dostosować się do ewentualnych odchyleń wynikających z faktycznych, nieprzewidzianych
potrzeb a realizacją zamówienia.
§5
1. Odbioru dostarczonego towaru dokonywać będzie przedstawiciel Odbiorcy w obecności
przedstawiciela Dostawcy.
2. W przypadku nie wywiązania się z zamówienia złożonego przez Odbiorcę, Dostawca
zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej w wysokości 5 % wartości zamówionego
towaru, bądź uzupełnienie zamówienia w ciągu 6 godzin od stwierdzenia braków
ilościowych.
§6
1. Dostawca zobowiązuje się dostarczać towar do Odbiorcy własnym transportem.
2. Każda partia dostarczanego oleju opalowego będzie posiadała aktualne świadectwo jakości
dotyczące danej dostawy oraz dowód wydania dostawcy.
§7
1. Na wystawionych dla Odbiorcy fakturach Dostawca wymieni asortyment, cenę jednostkową
i wartość towaru.
2. Za dostarczony towar Odbiorca będzie płacić Dostawcy przelewem w ciągu 30 dni od daty
otrzymania faktury przez Odbiorcę na konto zgodnie z wystawioną fakturą Dostawcy.
3. Za nieterminowe uregulowanie należności Dostawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
4. Koszty transportu produktów do Odbiorcy ponosi Dostawca.
5. W przypadku wzrostu ceny na rynku produktów wymienionych w §2 pkt.1 umowy, na
wniosek Dostawcy, po udokumentowaniu przez niego wzrostu ceny rynkowej na podstawie
danych publikowanych przez giełdę zajmującą się obrotem w/w towarów może nastąpić
wzrost ceny przedmiotu zamówienia, za zgodą Odbiorcy.
6. W przypadku obniżenia cen na rynku produktów wymienionych w §2 pkt.1 umowy, ceny
mogą zostać odpowiednio zmniejszone po udokumentowaniu przez Odbiorcę.
§8
Strony ustalają wzajemną odpowiedzialność (kary umowne) w następujących wypadkach
i wysokościach:
1. Za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy Dostawca zapłaci karę w wysokości 0,1%
wartości zamówienia brutto umowy za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, licząc od
następnego dnia po terminie dostawy, nie więcej niż 2% ceny brutto zamówienia.
2. W razie nienależytego wykonania umowy przez Dostawcę, Odbiorca może odstąpić
od umowy i żądać kary w wysokości 2% wartości zamówienia.
3. Za odstąpienie od umowy przez Dostawcę z przyczyn, za które nie ponosi
odpowiedzialności Odbiorca, Dostawca zapłaci karę w wysokości 1% zamówienia brutto.
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4.

Za odstąpienie od umowy przez Odbiorcę z przyczyn, za które nie ponosi
odpowiedzialności Dostawca, Odbiorca zapłaci karę w wysokości 1% wartości zamówienia
brutto.
5. Za zwłokę w płatności faktury Odbiorca zapłaci Dostawcy odsetki ustawowe licząc
od następnego dnia po terminie płatności.
§9
1. Umowę można rozwiązać w każdym terminie za obopólną zgodą lub 1 miesięcznym
wypowiedzeniem jednej ze stron.
2. W przypadku nie wywiązania się przez Dostawcę z powierzonych obowiązków w umowie
Odbiorca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia za siedmiodniowym
powiadomieniem Dostawcy z podaniem przyczyn.
3.
§ 10
Ewentualne spory stron będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby
zamawiającego .
§ 11
Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Kodeksu
Cywilnego.
§ 12
Ewentualne zmiany w treści umowy będą wprowadzane za zgodą obu stron w drodze aneksu
pod rygorem nieważności.
§ 13
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
dla każdej ze stron.

ODBIORCA

DOSTAWCA
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