Załącznik Nr 3
nr sprawy: PE.PL.341 - 2/11
nr w BZP: 400868 – 2011 z dnia 29.11.2011

Miejscowość ……………………………………

Data …………………………

PROJEKT UMOWY
UMOWA SPRZEDAŻY
Nr ………………….
W dniu .................. r. w Chełmży pomiędzy:
Gminą Miasto Chełmża – Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży,
87-140 Chełmża, ul. 3-go Maja 12 a
( NIP 879-00-05-940 )
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Dyrektora:
inż. Krzysztofa Bilskiego
a
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
zwaną dalej „Wykonawcą”
i reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………………………
została zawarta umowa następującej treści:
§ 1.
Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego
oferty w trybie przetargu nieograniczonego o oznaczeniu numer PE.PL.341 - 2/11
Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego typu Ekoterm plus
na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży w latach 2012 - 2013 r.
§ 2.
Przedmiotem niniejszej umowy jest:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego typu
Ekoterm plus na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży
w latach 2012 - 2013 r. w planowanej ilości do 40.000 litrów.
Wspólny Słownik Zamówień:
Olej opałowy - CPV 09135100-5
Miejscem realizacji zamówienia są zbiorniki magazynowe w siedzibie Zamawiającego przy
ul. 3-go maja 12a w Chełmży.
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§ 3.
1. Koszty transportu do siedziby Zamawiającego ujęte są w cenie oleju opałowego lekkiego.
2. Dostarczony olej opałowy lekki musi posiadać właściwości zgodne z Polską Normą
PN-C-96024:2001.
3. Dostawy będą realizowane po każdorazowym zgłoszeniu telefonicznym w ciągu
48 godzin od daty zgłoszenia (dotyczy dni roboczych), w ilości określonej przez osobę
działającą w imieniu Zamawiającego w okresie objętym umową, tj. w latach 2012-2013.
Zamawiający oświadcza, że jednorazowa dostawa nie będzie mniejsza niż 1500 litrów.
4. Dostawy dokonywane będą specjalistycznym pojazdem transportowym Wykonawcy
wyposażonym w legalizowany układ do pomiaru ilościowego oleju opałowego lekkiego.
5. Odbiór oleju odbywał się będzie w obecności osoby reprezentującej Zamawiającego.
6. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o niemożliwości
zrealizowania dostawy oleju opałowego lekkiego przed ustalonym terminem dostawy.
7. Zamawiający zobowiązuje się do składania Wykonawcy oświadczeń o przeznaczeniu
oleju opałowego lekkiego wynikających z zapisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o
podatku akcyzowym (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm.) każdorazowo w dniu
dostawy.
8. Przewidziana umową ilość oleju opałowego lekkiego może ulec zwiększeniu w
zależności od kształtowania się bieżących potrzeb Zamawiającego w granicach 20 %
podanej ilości. Zakup oleju opałowego lekkiego w ilości przekraczającej planowaną ilość
odbywać się będzie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień
publicznych jako zamówienie uzupełniające na warunkach określonych w niniejszej
umowie.
9. Przewidziana umową ilość oleju opałowego lekkiego może ulec zmniejszeniu w
zależności od kształtowania się bieżących potrzeb Zamawiającego np. warunków
atmosferycznych panujących w okresie obejmującym zamówienie.
W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia
odszkodowawczego z tytułu zmniejszenia zamówienia.
10.Wykonawca każdorazowo po dostarczeniu wystawi fakturę VAT na zakupiony olej
opałowy lekki. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy określony na fakturze
VAT.
§ 4.
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2013 r.
§ 5.
1. Dostarczony olej opałowy lekki musi posiadać właściwości zgodne z Polską Normą
PN-C-96024:2001. Zamawiający zastrzega sobie możliwość
wglądu do atestów i świadectw jakości dostarczanego oleju opałowego lekkiego..
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia wyrywkowo jakości zakupionego
oleju opałowego lekkiego, poprzez pobranie próbek w momencie tankowania.
3. Reklamacje jakościowe lub dotyczące ceny podanej na fakturze Zamawiający będzie
składać na piśmie u Wykonawcy, który zobowiązany jest do ich rozpatrzenia w ciągu
7 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu uważa się, że reklamacja została uznana
w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
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§ 6.
1. Strony zastrzegają sobie prawo do jednostronnego wypowiedzenia umowy z zachowaniem
30 dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno mieć formę pisemną pod
rygorem nieważności.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
oraz w przypadku zmiany sposobu ogrzewania pomieszczeń Zamawiającego.
W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne wyłącznie za
dostarczony Zamawiającemu olej opałowy lekki.
3. Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
zawieszeniu bądź rezygnacji z obrotu olejem opałowym lekkim. W takim przypadku
Zamawiającemu nie przysługują wobec Wykonawcy roszczenia odszkodowawczego z
tego tytułu.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy bez wypowiedzenia jeżeli:
- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
- Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
lub nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
- Wykonawca dostarcza olej opałowy lekki o parametrach nie spełniających wymagań
określonych w § 5 ust. 1.
Wykonawca może odstąpić od umowy bez wypowiedzenia jeżeli:
- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie 4 tygodni od
upływu terminu zapłaty faktur określonego w niniejszej umowie,
- Zamawiający nie przystąpi do odbioru lub odmawia odbioru wyrobów,
5. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania
reklamacyjnego, kierując swe roszczenia do Zamawiającego.
6. Niedopuszczalne jest pod rygorem nieważności wprowadzanie zmian i postanowień,
jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
7. Wykonawca nie może przelać wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za sprzedane paliwo
bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 7.
1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
netto ……………...………………………………………………………………………zł
(słownie:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………….……………………………………………………),
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podatek VAT ……………..….. %
………………….……………………………….zł
(słownie:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….……………),
brutto ……………...………………………………………………………………………zł
(słownie:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………….……………………………………………………),
obejmujące:
40.000 litrów oleju opałowego lekkiego
( Cena netto 1 litra oleju opałowego lekkiego Wykonawcy oferowana w dniu
07.12.2011 wynikająca z oferty wynosi
………………………. zł netto
słownie: …………………………………………………………………………………
Współczynnik ofertowy dla oleju opałowego lekkiego podany w ofercie wynosi
………………………….. i jest niezmienny w trakcie obowiązywania niniejszej umowy )

2. Wykonawca będzie obliczał cenę netto sprzedaży według wzoru:
cena netto 1 litra oleju opałowego lekkiego u producenta z dnia tankowania x stały
współczynnik dla oleju napędowego z § 7 ust. 1 umowy.
Producentem dostarczanego oleju opałowego lekkiego zgodnie z informacją zawartą w
formularzu cenowym oferty jest:
…………………………………………………………………………………………. .
3. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne i potwierdzone
za zgodność z oryginałem świadectwo jakości na dostarczony olej opałowy lekki.
4. Faktury będą wystawiane ze stawką podatku VAT obowiązującą w dniu sprzedaży.
5. Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.
6. Termin zapłaty nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury przez
Zamawiającego.
§ 8.
Strony ustalają następujące kary umowne:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za
które odpowiada karę w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe w przypadku zwłoki w zapłacie faktur.
W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną
potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy.

§ 9.
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu
stron i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają
4

przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie
stanowią inaczej.
Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego
swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i
likwidacyjnego.
Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą
polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez
właściwy rzeczowo sąd powszechny.
1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku
z niniejszą Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez
Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane
osobiście, przesyłane kurierem lub listem.
2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda
ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca
zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie
miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni
znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone.
3. Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na
piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.
§ 10.
Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.
§ 11.
Integralną część niniejszej umowy stanowią:
1.
2.
3.
4.

Formularz cenowy z dnia …………………………
Formularz ofertowy Wykonawcy z dnia …………………………
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków zgodnie z art.22 ustawy Pzp

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Akceptuję warunki umowy:

.................................................................................
(data i czytelny podpis Wykonawcy)
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