Załącznik nr 5
PROJEKT
Umowa Nr
zawarta w dniu ………………………….. 2012 r. w Żędowicach pomiędzy:
Zespołem Szkolno-Gimnazjalnym w Żędowicach reprezentowanym przez:

1)

Małgorzatę Kozioł – Dyrektor Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Żędowicach

zwaną w dalszej treści „Zamawiającym"

a

Firmą
..........................................................
z
siedzibą
.........................................................,
zarejestrowaną w .............................................................................................................................,
REGON ......................................., NIP .................................... reprezentowaną przez:
1) ....................................................
2) ....................................................
zwaną dalej „Wykonawcą”
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu
Szkolno-Gimnazjalnego w Żędowicach w roku 2013.
2. Objęta umową ilość oleju opałowego stanowi wielkość maksymalną. Zamawiający dopuszcza
możliwość zakupu mniejszej ilości oleju, w zależności od zapotrzebowania. W takim przypadku
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu.
3. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa lekki olej opałowy w ilości 36000 l, o następujących
parametrach:
a) zawartość siarki nie większa niż 0,10%/m/m
b )wartość opałowa – nie mniejsza niż 42,60 MJ/kg
o
c) temperatura zapłonu - min. 56 C
o
d) gęstość w temp. 15 – nie wyższa niż 0,860 g/ml
o
2
e) lepkość kinetyczna w temp. 20 nie większa niż 6 mm /s
f) skład frakcyjny:
- do 250o C destyluje nie więcej niż: 65%V/V
- do 350o C destyluje nie więcej niż: 85%/V/V
g) zawartość wody nie większa niż 200mg/kg
h) pozostałość po spaleniu nie większa niż 0,01%/m/m
i) pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej nie większa niż 0,30%/m/m
j) zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24mg/kg

§2
1.Olej zostanie dostarczony Zamawiającemu transportem Wykonawcy.
2.Dostawa oleju opałowego następować będzie w okresie do dnia

01.01.2013r.

do dnia

31.12.2013r.
3.Terminy dostaw będą każdorazowo uzgadniane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć olej do siedziby Zamawiającego w ciągu 48 godz. licząc od
momentu zgłoszenia zamówienia.
4. Wykonawca dołączy do każdorazowej dostawy atest stwierdzający zgodność parametrów
technologicznych z umową.
5. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ciągłości dostaw oleju, bez względu na warunki
atmosferyczne i rynkowe, itp. (utrzymywanie przez Dostawcę 30 dniowych zapasów paliwa dla
Zamawiającego przewidzianych przepisami prawa dla „przedsiębiorstw energetycznych” w magazynie
własnym).
6. Dostawa objęta przedmiotem zamówienia musi być zgodna z obowiązującymi przepisami
załadunku, transportu paliw.
§3
3

1. Cena 1 m oleju, ustalana będzie w trakcie sezonu grzewczego, każdorazowo w dniu dostawy oleju
w oparciu o wyliczenie wg wzoru:
Cena producenta w dniu dostawy + stała marża oferenta + podatek VAT zgodnie z ofertą
Wykonawcy.
2. Cena zawiera również koszty dostawy oleju do siedziby Zamawiającego.
3. Należność płatna będzie po każdorazowej dostawie oleju, w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury
od Wykonawcy (wraz z wyliczeniem ceny zgodnie z ust.1), na konto Wykonawcy, wskazane w
fakturze.
§4
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 10% wartości zamówionego oleju, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
b) w wysokości 1% wartości zamówionego oleju nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty
dzień zwłoki
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne:
a) 10 % wartości zamówionego oleju w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu
okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający,
b) w wysokości 1% wartości zamówionego oleju w przypadku opóźnienia płatności, za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki
§5
Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki, może wyznaczyć dodatkowy termin dostawy oleju
opałowego nie rezygnując z kary umownej i odszkodowania.

§6
Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.
§7
1. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania niniejszej umowy za uprzednim jednomiesięcznym
okresem wypowiedzenia, przypadającym na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia:
a) w razie upadłości lub rozwiązania (likwidacji) firmy Wykonawcy,
b)gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
3. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej.
§8
1. Zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach:
a) termin realizacji może ulec przedłużeniu w następujących sytuacjach:
- wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych,
b) zmiana obowiązującej stawki VAT:
- jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą
różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę,
- jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą
różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez wykonawcę,
c) inne zmiany:
- jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu zamówienia,
3. Zmiany przewidziane do umowy mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez
Wykonawcę.
4. Warunkiem zmian o których mowa w pkt.1 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę.
5. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt.2 termin zakończenia
robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu nie dłużej jednak niż, o okres trwania tych okoliczności.
§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§ 10
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla
Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

