Załącznik nr 5
Wzór umowy Nr …../15

Zawarta w Święciechowie w dniu …………… 2015r. pomiędzy:
Gminą Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64 – 115 Święciechowa, reprezentowaną przez Marka
Lorycha – Wójta Gminy Święciechowa zwaną dalej „Zamawiającym”,
a ………..……. z siedzibą w…………….., reprezentowaną przez Pana Juliusza Jachnika,
zwaną dalej „Wykonawcą”.
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu
nieograniczonego na „Dostawę oleju opałowego”, zawarta zostaje umowa o następującej
treści:
§ 1. 1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje olej opałowy zwany dalej „opałem” lub
„olejem” bliżej opisany w ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej
umowy.
2. Specyfikacja zamówienia na zakup oleju opałowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej
umowy.
3. Ustala się limit na dostawę oleju opałowego 40 000 litrów.
§ 2.Termin wykonania zamówienia ustalono w dniach od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
§ 3. 1. Opał Wykonawca na własny koszt i ryzyko dostarczy Zamawiającemu w ilościach
oraz miejscu wskazanym przez Zamawiającego telefonicznie lub faksem (partiami)
w terminie 3 dni od złożenia zamówienia.
2. Do każdej partii opału Wykonawca na żądanie Zamawiającego dołączy atest jakościowy.
3. Dostawa oleju opałowego (każdej partii) będzie następowała sukcesywnie zgodnie
z potrzebami Zamawiającego, autocysternami wyposażonymi w urządzenia pomiarowe
posiadające aktualną legalizację.
4. Rozliczenie ilościowe dostawy odbywać się będzie w litrach według wskazań
zalegalizowanego urządzenia pomiarowego autocysterny dostarczającej opał.
5. W przypadku nie wyczerpania limitu 40 000 litrów Wykonawcy nie przysługuje
wynagrodzenie za niewykorzystany limit.
§ 4. 1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z rozdziałem III SIWZ Zamawiający
zapłaci Wykonawcy za każdą partię dostawy oleju wynagrodzenie na podstawie oferty
złożonej przez Wykonawcę w wyniku przetargu nieograniczonego na powyższe zadanie.
2. Cena 1 litra oleju opałowego netto w dniu dostawy będzie ustalona na podstawie ceny
producenta na dzień dostawy pomnożonej przez wskaźnik …………… ustalony przez
Wykonawcę w ofercie przetargowej (kolumna C).
3. Przy każdej dostawie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokument potwierdzający
aktualną cenę producenta na dzień dostawy (np. wydruk ze strony internetowej producenta
oleju opałowego, potwierdzony przez Wykonawcę za autentyczność i zgodność).
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§ 5. 1. Podstawą zapłaty za opał będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę
za każdorazową dostawę oleju opałowego.
2. Zapłata za opał nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu
każdej faktury, na konto Wykonawcy, nr ………………………
3.Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu
Zamawiającego.
4.Numer ewidencji podatkowej Zamawiającego NIP: 697-22-35-722.
5.Numer ewidencji podatkowej Wykonawcy NIP: …………………..
§ 6. 1. W przypadku niemożności dostarczenia opału (danej partii) Wykonawca zobowiązany
jest zapewnić dostawę zastępczą na ten sam dzień.
2. W przypadku nie dostarczenia opału (danej partii) w terminie, albo nie dokonania
w terminie wymiany oleju na wolny od wad Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia.
3. W przypadku nie zapewnienia dostawy zastępczej, o której mowa w ust.1 Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 6 000 zł.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
1) odstąpienie od umowy, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn po stronie
Wykonawcy w wysokości 20 % wartości umowy (40 000 litrów oleju opałowego razy cena
brutto 1 litra ustalona na dzień odstąpienia) albo wartości części umowy (ilość litrów danej
części zamówienia od której dostarczenia odstąpiono razy cena 1 litra brutto ustalona na dzień
odstąpienia), od której odstąpiono;
2) w przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 w wysokości 20 %
wartości umowy (40 000 litrów oleju opałowego razy cena brutto 1 litra ustalona na dzień
rozwiązania).
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy, jeżeli
odstąpienie nastąpiło z przyczyn po stronie Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2,
w wysokości 20 % wartości umowy (40 000 litrów oleju opałowego razy cena brutto 1 litra
ustalona na dzień odstąpienia) albo wartości części umowy (ilość litrów danej części
zamówienia od której dostarczenia odstąpiono razy cena brutto 1 litra ustalona na dzień
odstąpienia), od której odstąpiono.
§ 7. 1. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego bez zachowania okresu
wypowiedzenia w przypadku braku realizacji w całości lub w części dwóch dostaw (dwóch
partii) w czasie trwania umowy.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Wykonawcy
w takim przypadku nie przysługują kary umowne.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
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4. Poza przypadkiem, o którym mowa w ust 2 stronom przysługuje prawo odstąpienia
od umowy w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy, gdy:
a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
Odstąpienie dotyczy niewykonanej części umowy wywołuje skutki od momentu złożenia
Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego (ex nunc ). Zamawiający jest obowiązany
dokonać zapłaty wynagrodzenia za opał dostarczony do dnia odstąpienia od umowy, według
stawek określonych w § 4. Warunkiem zapłaty jest przedłożenie przez Wykonawcę
Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 3 i faktury za odebrany olej.
Od kwoty do zapłaty wynikającej z faktury Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne za
odstąpienie od umowy .
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie 14 dni od upływu
terminu zapłaty faktur określonego w niniejszej umowie,
b) Zamawiający nie przystąpi bez wskazania przyczyny do odbioru lub bez wskazania
przyczyny odmawia odbioru opału.
Odstąpienie dotyczy niewykonanej części umowy wywołuje skutki od momentu złożenia
przez Wykonawcę oświadczenia Zamawiającemu (ex nunc ). Zamawiający jest obowiązany
dokonać zapłaty wynagrodzenia za opał dostarczony do dnia odstąpienia od umowy, według
stawek określonych w § 4. Warunkiem zapłaty jest przedłożenie przez Wykonawcę
Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 3 i faktury za odebrany olej.
Od kwoty do zapłaty wynikającej z faktury Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne za
odstąpienie od umowy .
§ 8. 1. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi
o tym Wykonawcę i prześle mu protokół reklamacyjny.
2. Wykonawca rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi w ciągu 7 dni. W przypadku
zasadnej reklamacji Wykonawca wymieni towar na wolny od wad w ciągu 7 dni od daty
rozpatrzenia reklamacji.
W przypadku złożenia reklamacji termin zapłaty wynagrodzenia za dostarczenie danej partii
oleju ulega przedłużeniu i wynosi do 30 dni od dnia zawiadomienia Zamawiającego
o rozpatrzeniu reklamacji albo w przypadku wymiany towaru na wolny od wad do 30 od dnia
dokonania tej wymiany.
§ 9. 1.Zmiana warunków niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy
jest możliwa za zgodą stron w następujących przypadkach:
1) gdy zaistnieje potrzeba dostosowania umowy do zmian powszechnie obowiązujących
przepisów prawa mających wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia, nie dotyczy
wzrostu stawki VAT i akcyzy (wzrost stawki VAT lub akcyzy, nie wpływa na wysokość
wynagrodzenia – koszty związane ze wzrostem stawki obciążają wykonawcę),
2) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było
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przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub konieczności wprowadzenia zmian
nieistotnych , warunków umowy np. zmiana adresu lub danych wykonawcy lub
zamawiającego, zmiana osób reprezentujących wykonawcę lub zamawiającego.
2. Strony mają obowiązek niezwłocznie informować się wzajemnie o zmianach adresowych.
Pismo Wykonawcy lub Zamawiającego wysłane za pośrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy Prawo pocztowe na wskazany w niniejszej umowie adres lub adres
wskazany w późniejszym zawiadomieniu uważa się za doręczone z dniem odbioru tego
pisma osobiście lub dorosłego domownika albo odmowy odbioru pisma albo z dniem upływu
14 dniowego terminu do odbioru pisma liczonego od daty pierwszego awizo.
§ 10. Integralne części umowy stanowią:
1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik Nr 1.
2.Oferta Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami –
Załącznik Nr 2.
§ 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych.
§ 12. Spory wynikłe na tle umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego
§ 13. Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy,
a dwa dla Zamawiającego.

Podpis Zamawiającego:

Podpis Wykonawcy:

...............................................

.............................................
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