Załącznik nr 3 do SIWZ
UMOWA DOSTAWY NR …………./2007
zawarta w dniu …………………………pomiędzy
……………………………………………………………………reprezentowanym przez:
1. ……………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
a ………………………………………………………………reprezentowanym przez:
1. ……………………………………………………………………....
2. ………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.
§1
Wykonawca został wyłoniony na podstawie art. 91 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zmianami), w wyniku rozstrzygnięcia
przetargu nieograniczonego.
§2
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę oleju opałowego
EKOTERM PLUS w ilości do 81.000 litrów dla następujących jednostek, zwanych dalej
Odbiorcami:
a) Zespół Szkół w Łapach,
b) Zespół Szkół w Płonce Kościelnej,
c) Szkoła Podstawowa w Daniłowie Dużym,
d) Szkoła Podstawowa w Bokinach.
2. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 roku.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odebrania mniejszej ilości litrów oleju, aniżeli ilość
określona w ust. 1. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
§3
1. Dostawa oleju odbywać się będzie etapami, w terminach wskazanych każdorazowo przez
Odbiorców wymienionych w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Realizacja poszczególnych zamówień winna nastąpić w ciągu 2 dni roboczych od momentu
otrzymania zamówienia telefonicznego od Odbiorcy.
3. Do każdej dostawy oleju Wykonawca powinien dołączyć świadectwo jakości producenta.
§4
1. Dostawa oleju opałowego odbywać się będzie na koszt Wykonawcy cysternami
wyposażonymi w liczniki tankowanego paliwa.
2. Tankowanie należy wykonać z zachowaniem ostrożności, by nie uszkodzić urządzeń
zainstalowanych w kotłowniach. W przypadku powstania szkód podczas tankowania,
Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt.
3. Do odbioru oleju opałowego Zamawiający upoważnia dyrektorów szkół wymienionych w § 2
pkt 1 umowy.
§5
1. Niniejszą umowę zawiera się do kwoty brutto ………….. zł (słownie zł:
…………………………………………..
2. Cenę 1 litra oleju opałowego ustala się na kwotę ……………….zł brutto (słownie zł:
……………………………………………).
3. Powyższa cena jest obowiązująca podczas pierwszego tankowania zbiorników.
4. Wykonawcy za realizację niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie stanowiące iloczyn
ceny 1 litra oleju opałowego oraz ilości litrów dostarczonego każdorazowo oleju.
5. Należności za dostarczony olej opałowy będą regulowane po każdej dostawie przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury VAT wraz ze
świadectwem jakości wystawionej na Odbiorcę.
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6. Strony umowy dopuszczają zmianę wysokości ceny dostawy 1 litra oleju w przypadku zmiany
ceny referencyjnej przez producenta dostarczanego oleju opałowego.
Cena brutto za dostawę 1 litra oleju opałowego ulegnie zmianie w sytuacji zarówno podwyżki
jak i obniżki ceny oleju, w stosunku do ceny producenta publikowanej na jego stronie
internetowej (obowiązuje cena producenta w dniu dostawy). Rabat Wykonawcy nie ulega
zmianie w okresie obowiązywania umowy.
§6
W przypadku niedotrzymania terminów płatności Wykonawca naliczy odsetki za zwłokę w wysokości
odsetek ustawowych zgodnie z art. 481 k.c.
§7
Wszelkie zmiany i uzupełnienia tej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w
postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony i będą dopuszczalne w granicach
unormowanych ustawą – Prawo zamówień publicznych pod rygorem nieważności.
§8
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10% średniej wartości
miesięcznych dostaw w przypadku odstąpienia od umowy bez uzasadnionej przyczyny, a
nadto w przypadku zwłoki w dostawach w wysokości 1% średniej miesięcznej wartości
dostaw za każdy dzień zwłoki.
2. Jeżeli zastrzeżone kary umowne nie pokryją faktycznie poniesionej szkody Zamawiający
może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w
przepisach k.c.
§9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, o ile przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
2. Wszelkie kwestie sporne mogące wyniknąć z umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu
właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 10
Niniejsza umowa zawarta jest od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.
§ 11
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
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