Załącznik Nr 2
Umowa (wzór)
Zawarta w dniu ……………. pomiędzy
Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą: 47-400 Racibórz ul. 1-go Maja 8,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w
Gliwicach pod numerem KRS 000263735, NIP 639-18-94-972, o kapitale zakładowym w wysokości
36 558 000 zł, reprezentowaną przez:
………………………………………………….
………………………………………………….
zwana dalej „Zamawiającym"
a
…………………………… z siedzibą w ……………………. przy ul. …………………, NIP ………………, REGON ………………
zwaną dalej „Dostawcą” reprezentowana przez:
………………………………………………….
………………………………………………….
następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego L–1 według Polskiej
Normy PN C– 96024:2011 na oczyszczalnię ścieków mieszczącą się w Raciborzu, przy ul. Wodnej
19.
Szacunkowe potrzeby Zamawiającego za okres objęty niniejszą umową wynoszą do 50 000
litrów.
Dostawy oleju opałowego lekkiego będą realizowane sukcesywnie na podstawie zamówień
składanych telefonicznie przez Zamawiającego u Dostawcy, przy czym złożenie zamówienia
wymaga potwierdzenia w formie wiadomości e-mailowej.
Dostawy będą realizowane w terminie dwóch dni roboczych od daty telefonicznego złożenia
zamówienia, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-14:00.
Zamówiony olej opałowy lekki Dostawca będzie dostarczał własnym transportem na oczyszczalnię
ścieków, mieszczącą się w Raciborzu przy ul. Wodnej 19.
Autocysterna Dostawcy wyposażona będzie w legalizowane urządzenie pomiarowe służące do
celów rozliczenia wielkości bieżącej dostawy.
Dostawca zobowiązany jest dostarczać olej opałowy lekki posiadający aktualne atesty, oraz kartę
charakterystyki, które należy załączać do każdorazowej dostawy.
Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne po 10 000 litrów każda.
§2
Termin obowiązywania umowy

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje 12 miesięcy od daty podpisania
umowy tj. od dnia …………………….. do dnia …………………... .

1.

§3
Wartość umowy
Wartość umowy w dniu jej zawarcia wynosi ……………………………… netto.

2.

6.

Cena za 1 litr oleju opałowego ustalana będzie na podstawie ceny obowiązującej w dniu dostawy
według cen podanych na oficjalnej stronie internetowej producenta podwyższonej/obniżonej o
wielkość marży/upustu zgodnie ze złożoną ofertą.
W okresie obowiązywania umowy marża/upust Dostawcy jest stały i wynosi:
- dla 1 litra dostarczonego oleju opałowego: ………. ,
słownie: ………………………..,
Producentem oleju opałowego jest ………………….
Cena zakupu oleju opałowego z dnia poszczególnych dostaw inna niż cena jednostkowa z dnia
zawarcia umowy nie będzie stanowić zmiany treści umowy. Podstawą weryfikacji prawidłowości
ustalonej ceny dostarczonego paliwa stanowić będzie faktura VAT wystawiona przez Dostawcę.
Do ceny dolicza się należny podatek VAT według stawki wynikającej z obowiązujących przepisów.

7.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zamawianego towaru, przy czym

3.

4.
5.

Dostawcy nie będą przysługiwały z tego powodu żadne roszczenia.
§4
Obowiązki Dostawcy
1.
2.

Dostawca musi dostarczać sukcesywnie przedmiot umowy zgodnie z zapotrzebowaniem
Zamawiającego, zapewniając ciągłość dostaw.
Dostawca, przez cały okres obowiązywania umowy musi posiadać i okazywać na żądanie
Zamawiającego ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę
nie niższą niż 100 000 PLN;
§5
Obowiązki Zamawiającego

1.

2.

Zamawiający zobowiązuje się do podpisywania Dostawcy oświadczeń o przeznaczeniu oleju
opałowego wynikających z ustawy o podatku akcyzowym z dnia 06.12.2008 roku (tj Dz.U z 2014 r.
poz. 752 wraz z późniejszymi zmianami) każdorazowo przy dostawie oleju opałowego.
Oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego podpisywane będą zgodnie z zasadami
reprezentacji Zamawiającego.

§6
Osoby upoważnione
Strony ustalają osoby upoważnione do realizacji niniejszej umowy:
a) ze strony Zamawiającego:…………………..………..………. tel. …………………………..., email: ………………..
b) ze strony Dostawcy: ………………………………………...…... tel. …………..…………….…., email: ….……………
§7
Płatności
1.

2.

Zamawiający będzie regulował należność za dostarczony olej opałowy jako iloczyn ceny
jednostkowej netto oleju za litr oraz ilość litrów oleju opałowego. Tak ustalona cena zostanie
opodatkowana podatkiem od towarów i usług zgodnie z postanowieniami § 3 pkt 6 umowy
Cena 1 litra oleju opałowego lekkiego składać się będzie z następujących elementów:


aktualna cena hurtowa producenta netto (zł/litr) umieszczona w oficjalnym cenniku hurtowym
paliw obowiązującym na dzień dostawy, publikowanym na oficjalnych stronach internetowych
producenta oferowanego oleju opałowego,



plus marża handlowa lub upust (stała/y przez cały okres realizacji zamówienia), doliczona lub
odliczona do dostawy jednostkowej za zakupiony olej opałowy, liczona od ceny hurtowej
producenta netto.

3.

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ceny za dostarczony olej opałowy po dokonaniu
dostawy, w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego, na
rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturze.

4.

Za datę zapłaty ceny strony przyjmować będą dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego
§8
Kary

1.

Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
 10 % wynagrodzenia umownego netto (§3 pkt1 umowy) za odstąpienie od umowy wskutek
okoliczności, za które odpowiada Dostawca;


0,1% wynagrodzenia umownego netto (§3 pkt1 umowy) za każdy dzień opóźnienia w dostawie
zamówionego oleju opałowego.

2.

3.

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia
umownego netto (§3 pkt1 umowy) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które
odpowiada Zamawiający..
Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania
uzupełniającego
§9
Zmiany postanowień umowy

1.
2.

Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Strony dopuszczają dokonywanie zmian treści umowy, w następujących okolicznościach:
a) wystąpienia wyjątkowych okoliczności, niezależnych od Stron umowy, których nie mogły one
przewidzieć w chwili zawierania umowy, wpływających na jej realizację,
b) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował
Zamawiający,
3. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą zmianę,
zawierającego opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, oraz obliczenie kosztów zmiany
zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie
Dostawcy.
4. Dokonanie zmian, wymaga podpisania aneksu do umowy.
§ 10
Tryb rozwiązania umowy
Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 1-miesięcznego
okresu wypowiedzenia. Złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy wymaga zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
Postanowienia ogólne
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i
ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku, gdy dane i informacje podane przez Dostawcę przy zawarciu umowy okażą się
nieprawdziwe.
4. Zamawiający zastrzega, że jest podmiotem zobowiązanym do ujawnienia informacji publicznych
zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz.
2058).
5. Umowa niniejsza sporządzona została w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej
ze Stron.

§ 12
Załączniki
Integralną część umowy stanowią Oferta Dostawcy oraz SIWZ.

Zamawiający

Dostawca

