ZAŁĄCZNIK NR 4

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa nr IBP.272.14.2012

zawarta w dniu ……….…. r. w Łabiszynie pomiędzy:
Urzędem Miejskim w Łabiszynie,
ul. Plac 1000 – lecia 1 89-210 Łabiszyn
NIP 562-11-35-087, REGON 000530152,
reprezentowanym przez:
Jacek Idzi Kaczmarek – Burmistrz Łabiszyna
przy kontrasygnacie
Iwona Krajka – Skarbnik Gminy,
zwanym dalej Zamawiającym
a
................................. ……………………….
NIP ......................., Regon ........................,
reprezentowanym przez:
......................... - ……………………………. ,
zwanym dalej Wykonawcą.

Po

przeprowadzeniu

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

w

trybie

przetargu

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.), zawarta została umowa następującej treści:

§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa oleju napędowego grzewczego z dowozem do budynków na terenie
gminy Łabiszyn:
1) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowym Dąbiu, 89-210 Łabiszyn, Nowe Dąbie 56,
2) Buszkowo 10, 89-210 Łabiszyn.
3) Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie, 89-210 Łabiszyn, Ojrzanowo 40
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć olej napędowy grzewczy własnym środkiem transportu
posiadającym aktualne świadectwo legalizacji urządzenia do pomiaru rozładunku oleju napędowego
grzewczego. Dostawa zostanie zrealizowana do dnia 01 listopada 2012r. po uprzednim zgłoszeniu
telefonicznym lub faksem, przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.
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§2
Zamawiający oświadcza, że olej napędowy grzewczy dostarczony przez Wykonawcę będzie wykorzystany na
potrzeby lokalnych kotłowni przystosowanych do tego rodzaju paliwa, na cele grzewcze centralnego
ogrzewania.

§3
1. Wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, w oparciu o ofertę cenową Wykonawcy z dnia
……………….., ustala się na kwotę ………. zł brutto (słownie złotych: .............................................),
która stanowi cenę za 8 000 l oleju napędowego grzewczego.
2. Cenę dostawy 1 l oleju napędowego grzewczego określa się na kwotę: .... zł/l +Vat = ……….. zł/l brutto
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia, lub zwiększenia wielkości dostawy w zależności od
rzeczywistego zapotrzebowania.
4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie, przenosić wierzytelności wynikającej z
niniejszej umowy na osobę trzecią.

§4
Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia jej podpisania do dnia 01 listopada 2012r.

§5
1. Zamawiający zapłaci należności za dostawę oleju napędowego grzewczego na podstawie wystawionej faktury
VAT.
2. Wykonawca wystawi fakturę VAT odpowiednio do miejsca tankowania na:
a) Miejski Zespół Oświaty siedziba: ul. Plac 1000- lecia 1; 89-210 Łabiszyn,
NIP: 562-10-17-838; REGON: 00011112818, (dotyczy budynku w Nowym Dąbiu i Ojrzanowie)
b) Urząd Miejski w Łabiszynie, ul. Plac 1000- lecia 1, 89-210 Łabiszyn
NIP 562-11-35-087, REGON 0005301523; (dotyczy budynku w Buszkowie)
i dołączy do niej świadectwo jakości.
Nie dostarczenie świadectwa jakości może stanowić podstawę do odmowy opłacenia faktury za pobrany przez
jednostkę organizacyjną gminy produkt.
4. Zamawiający wypłaci należną do zapłaty kwotę przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT,
w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.
5. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

§6
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
a) za zwłokę w dostawie oleju napędowego grzewczego - w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za
każdy dzień zwłoki,
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b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego.

§7
1. Każda dostawa udokumentowana będzie potwierdzeniem otrzymania dostawy przez upoważnionego
pracownika Zamawiającego.
2. Wykonawca zapewnia Zamawiającego o dobrej jakości oferowanych do sprzedaży produktów i ich zgodności
z obowiązującymi normami technicznymi. Reklamacje jakościowe przy dostawie będą rozpatrywane po
komisyjnym pobraniu próbek z udziałem przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego. Sporny produkt badany
będzie przez niezależny instytut. Podstawą uznania reklamacji będzie okoliczność pozwalająca stwierdzić
zmniejszenie użyteczności produktu uniemożliwiające jego stosowanie zgodnie z przyjętym przeznaczeniem
oraz odstępstw od powołanych wyżej norm technicznych.
3. W przypadku awarii kotła spowodowanej złą jakością oleju napędowego grzewczego, stwierdzoną na
podstawie przeprowadzonych badań, koszt usunięcia awarii ponosi Wykonawca.

§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz
ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 10
Wszelkie spory wynikające z wykonywania umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy
ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 11
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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