Załącznik nr 4

UMOWA DOSTAWY
OLEJU NAPĘDOWEGO DLA ZKM SPÓŁKA Z O.O.
W BIAŁOGARDZIE
zawarta w dniu …………………… roku w Białogardzie pomiędzy :
Zakładem Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Białogardzie z siedzibą przy ul. Ustronie Miejskie
1, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Koszalinie IX Wydział KRS pod
numerem 0000088229, zwanym w dalszej części Zamawiającym reprezentowanym przez:
1. Prezesa Zarządu
Andrzeja Adamczewskiego
2. Głównego Księgowego Edytę Angrot
a …………………………………………………………………………………………., zwanym w
dalszej części Wykonawcą reprezentowanym przez :
1.
2.

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

-

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

§1
Podstawę zawarcia umowy stanowi najkorzystniejsza oferta wybrana w wyniku ogłoszonego przez
Zamawiającego – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164) – przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn.
„Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Komunikacji Miejskiej Spółka z o. o.
w Białogardzie”.
1. Integralną część składową niniejszej umowy stanowią :
a) oferta Wykonawcy, załącznik Nr 1 do SIWZ ;
b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami o których jest mowa w pkt
20 SIWZ;
§2
1. Wykonawca sprzedaje a Zamawiający kupuje paliwo płynne, tj. olej napędowy do stacji paliw
Zamawiającego zlokalizowanej w Białogardzie przy ul. Ustronie Miejskie 1, w ilości 150 m³ oleju
napędowego ON spełniającego wymagania obowiązującej Polskiej Normy PN-EN 590;
2. Paliwo powinno spełniać wymagania jakościowe, określone w rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. nr
221, poz. 1441). Parametry techniczne i chemiczne dostarczanego paliwa nie mogą być gorsze niż
określone w załącznikach do przywołanego wyżej rozporządzenia;
3. Ilość paliwa podana w pkt 2 SIWZ jest wartością szacunkową;
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo, polegające na zmniejszeniu bądź zwiększeniu ilości dostawy
oleju napędowego w zależności od potrzeb;
5. Paliwo powinno pochodzić z bieżącej produkcji;
6. Wykonawca udziela gwarancji na sprzedaż oleju napędowego.
§3
1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje paliwo opisane w § 1 umowy, na warunkach
w niej zawartych, zgodnie z treścią oferty Sprzedającego.
§4
1. Miejscem wykonania umowy jest siedziba Zamawiającego.
2. Za datę wykonania poszczególnej dostawy uważa się datę dostarczenia paliwa
upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego.

§5
1. Sprzedający zapewnia kupującemu dostawę paliwa do jego zbiorników w siedzibie firmy według
zasad i cen zawartych w ofercie przetargowej z dnia …………………. tj. :
Olej napędowy
cena netto za 1 m³
- ……........ zł.
powiększona o należny podatek VAT, z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż cena ulega zmianie,
w przypadku jej zmiany u producenta jednakże nie może być wyższa niż aktualna cena paliw Grupy
„ORLEN S.A.” pomniejszona o stały upust w wysokości wskazanej w ofercie przetargowej.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany ceny w okresie obowiązywania umowy jedynie
w przypadku jej zmiany u producenta lub zmiany stawek podatkowych na wymienione paliwo, której
wysokość każdorazowo musi być akceptowana przez obie strony.
§6
Strony ustalają następujące terminy i formy zapłaty :
Zapłata za zakupione paliwo nastąpi przelewem na konto : ……………………............………,
w terminie …...... dni licząc od daty dostarczenia faktury VAT. Jako ….... dzień liczy się dzień
przekazania środków pieniężnych z konta bankowego Kupującego.
§7
1. Sprzedający zobowiązuje się zapewnić ciągłość dostaw wymienionego paliwa płynnego
w okresie obowiązywania umowy.
2. Każda z dostaw będzie realizowana po wcześniejszym powiadomieniu telefonicznym przez
Kupującego w terminie nie dłuższym niż 2 dni od złożenia zamówienia.
§8
Zmiany, uzupełnienia, odstąpienie oraz jakiekolwiek oświadczenia stron składane w związku
z umową winny być dokonane na piśmie.
§9
W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie uregulowania
zawarte w dokumentach, które stanowią integralną część niniejszej umowy:
a) oferta Sprzedającego;
b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);
c) odnośne przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
§ 10
Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby
Kupującego.
§ 11
Umowa zawarta zostaje na okres do dnia 31.12.2018 r. od chwili jej podpisania
czyli od dnia …………………. .
§ 12
Niniejsza umowa może być rozwiązana w każdej chwili poprzez zgodne oświadczenie woli obu stron
bądź też poprzez zachowanie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia umowy, skutecznego na
koniec miesiąca kalendarzowego, złożonego na piśmie pod rygorem nieważności w przypadku,
gdy sprzedający nie wykonuje obowiązku wynikającego z umowy sprzedaży paliwa oraz
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
§ 13
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.
Kupujący :

Sprzedający :

