
Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA NR …/PN/2012
z dnia ……………………. 2012r.

  

Niniejsza  umowa,  zwana  dalej  „Umową”  została  zawarta  po  przeprowadzeniu  postępowania  o 
zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) pomiędzy:
Skarbem Państwa – Sądem Rejonowym w Chełmie
22-100 Chełm Al. I Armii Wojska Polskiego 16
NIP: 563-10-66-206

reprezentowanym przez:

p. Urszulę Stasieczek – Kierownika Finansowego Sądu
zwanym dalej Zamawiającym,

a ………………………………………...

z siedzibą ………………………………………………….

reprezentowanym przez:

p. ………………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą,

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1.  Przedmiotem umowy jest dostawa oleju opałowego lekkiego o właściwościach określonych w SIWZ 
do kotłowni Sądu Rejonowego w Chełmie ul. Pl. Kościuszki 3 w ilości do 11.750 litrów. Olej będzie 
dostarczany sukcesywnie transportem Wykonawcy i na jego koszt.

2. Przedmiot  zamówienia  opisany  w  ust.  1  określa  maksymalną  ilość  oleju  opałowego  lekkiego 
zakupionego przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.

3. Jeżeli  w okresie  obowiązywania  umowy Zamawiający zakupi  mniejszą  ilość oleju  opałowego niż 
określona  w  ust.  1,  Wykonawcy  nie  przysługuje  roszczenie  o  maksymalny  zakup  oleju.  Takie 
działanie  Zamawiającego  nie  będzie  traktowane  również  jako  ograniczenie  zakresu  umowy  lub 
odstąpienie od umowy i nie będzie rodzić roszczeń odszkodowawczych po stronie Wykonawcy.

§ 2
DOSTAWA I ODBIÓR

1. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  właściwą  jakość  dostarczonego  oleju.  Każda  dostawa  oleju 
opałowego winna posiadać świadectwo jakości  określające właściwości  energetyczne i zawartość 
zanieczyszczeń potwierdzone certyfikatem jakości wystawionym przez producenta (poświadczona za 
zgodność z oryginałem kopia dokumentów). Ilość wydanego produktu u Wykonawcy jest wykazana 
na legalizowanych urządzeniach pomiarowych i jest obligatoryjna dla Stron. 

2. Odbiór ilościowy będzie przeprowadzany w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

3. W  przypadku  dostawy  oleju  niespełniającego  parametrów  określonych  w  §  3  ust.  3  SIWZ, 
Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  pokrycia  wszelkich  kosztów,  jakie  z  tego  tytułu  poniesie 
Zamawiający, niezależnie od kar umownych, o których mowa w  § 6 umowy.

4. Dostawy  oleju  opałowego  będą  realizowane  sukcesywnie,  we  wszystkie  dni  tygodnia,  zgodnie  z 
zamówieniem  złożonym  z  dwudniowym  wyprzedzeniem  telefonicznie  lub  faksem  przez  osobę 
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wskazaną przez Zamawiającego.

5. Osobą o której mowa w ust. 2 i 4 jest p. ………………………………..

§ 3
C E N A 

1. Określa się szacunkową łączną wartość dostaw na kwotę nie przekraczającą: 
………………..zł brutto, w tym podatek VAT …………………. zł, 
słownie: ……………………………………….. 00/100 zł brutto.

2. Marża/upust przysługująca/-y Wykonawcy lub Zamawiającemu naliczona/-y do ceny netto 1 litra 
oleju opałowego wynosi:     …… zł słownie: ………………./100.

3. Marża/upust o której/-ym mowa w ust. 2 obowiązywać będzie w całym okresie trwania umowy.

4. Kwota  określona  w  ustępach  poprzedzających  zawiera  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją 
przedmiotu umowy.

5. Strony ustalają, że cena jednostkowa oleju opałowego przedstawiona w złożonej ofercie może ulec 
zmianie jedynie w przypadku zmiany cen producenta lub stawek podatkowych, jednakże marża/upust 
musi pozostać na poziomie wskazanym w ofercie.

6. Do rozliczenia obowiązuje cena w dniu dostawy.

7. Wykonawca  obowiązany  jest  każdorazowo  przed  wystąpieniem  o  zmianę  ceny  przedstawić 
Zamawiającemu uzasadnienie nowej ceny i uzyskać jego akceptację. W przypadku braku uzgodnień 
Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

8.  Zmiany cen, o którym mowa w ust. 5 i ust. 7 wymagają formy pisemnej.

§ 4
PŁATNOŚCI

1.   Rozliczenie nastąpi po przedłożeniu Zamawiającemu faktury sprzedaży (z doliczoną marżą/upustem 
stałą/-ym zaproponowaną/-ym w ofercie,  o której/-ym mowa w  § 3 ust.  2 i  3) wraz z kserokopią 
dokumentu potwierdzającego cenę producenta w dniu dostawy.

2.  Płatność nastąpi w ciągu 21 dni od dostarczenia faktury przelewem bankowym na konto Wykonawcy 
wskazane na fakturze.

3.   W  przypadku  nie  uregulowania  należności  w  terminie  podanym  w  ust.  2  Zamawiający  zapłaci 
Wykonawcy ustawowe odsetki.

§ 5
GWARANCJA

1.   Wykonawca gwarantuje, że produkt będzie pochodził z bieżącej produkcji i będzie zgodny z normą 
PN-C-96024.

2.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli dostarczanego oleju opałowego. 

3.   W przypadku stwierdzenia wad jakościowych Wykonawca zostanie obciążony kosztami czyszczenia 
instalacji  i  pieca  c.o.  oraz  innymi  kosztami  o  których  mowa  w  §  2  ust.  3, niezależnie  od  kar 
umownych, o których mowa w  § 6 umowy.
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§ 6
KARY UMOWNE

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, na 
niżej opisanych zasadach.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
- za opóźnienie w dostawie oleju opałowego, w wysokości 0,3% za każdy dzień opóźnienia, licząc od 

wartości brutto oleju opałowego, co do którego Wykonawca pozostaje w opóźnieniu,  
- w przypadku  dostarczenia  oleju  nie  spełniającego wymogów określonych  w § 3  ust.  3  SIWZ, w 

wysokości  0,3 % , licząc od wartości brutto oleju opałowego złej jakości,
- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego albo za odstąpienie od umowy 

przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego określonego w § 3 ust. 1  umowy.

3. Roszczenie  o  zapłatę  kar  umownych  z  tytułu  opóźnienia,  ustalonych  za  każdy  rozpoczęty  dzień 
opóźnienia staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu,
- za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach:
1.   nie dotrzymania warunków umowy przez Wykonawcę,
2.   w sytuacji określonej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

czyli  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
W  takim  przypadku  Wykonawca  może  żądać  jedynie  wynagrodzenia  należnego  mu  z  tytułu 
wykonania części umowy.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 9

Obie Strony oświadczają, że spory wynikające z umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.

§ 10

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia …………….. r. do dnia ……………….. r . 

2. Umowa wygaśnie przed upływem terminu określonego w ust. 1 w przypadku wcześniejszego zakupu 
maksymalnej przewidywanej ilości oleju określonego w § 1 ust. 1 lub, jeżeli Zamawiający wydatkuje 
pełną kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.

3. Umowa  może być  rozwiązana  przez  każdą  ze  Stron  z  zachowaniem jednomiesięcznego okresu 
wypowiedzenia, dokonanego na piśmie.

4.  Niezależnie  od  postanowień  ust.  2  i  3  Zamawiający  może  rozwiązać  umowę  ze  skutkiem 
natychmiastowym bez skutków prawnych i finansowych w przypadku braku środków finansowych 
wynikających z planu budżetowego.

5. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki do umowy stanowią: 

Załącznik nr 1 - oferta  złożona  w  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne  w  przetargu 
nieograniczonym.

Załącznik nr 2 - SIWZ.

Zamawiający: Wykonawca:
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