WZÓR UMOWY Załącznik nr 2
UMOWA nr ….....
zawarta w Mikołowie dnia .................. r.
pomiędzy:
Zakładem Usług Komunalnych
z siedzibą w: 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2
NIP: 6351832249
REGON: 243331674
reprezentowanym przez:
Pana Romana Naleśnika (Naleśnik) – Kierownika Zakładu
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM
a
..............................................................z siedzibą w:...................
NIP: ...................... REGON ….......................
zwanym dalej WYKONAWCĄ

Zamawiający oświadcza, że Umowa została zawarta z pominięciem ustawy Prawo zamówień
publicznych zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907
z późn. zm.)
§1
1. Kupujący kupuje, a Sprzedający sprzedaje olej opałowy w ilości do 38 m3 do obiektu Zakładu
Przeróbki Odpadów przy ZUK w Mikołowie ul. Dzieńdziela 44.
§2
1. Umowę zawiera się na czas określony: dzień po podpisaniu umowy do 31.12.2015r..
2. Umowa ulegnie rozwiązaniu w momencie osiągnięcia kwoty brutto wskazanej w § 3 ust. 1.
3. Dostawy realizowane będą transportem Sprzedającego, w terminie nie później niż 5 dni
roboczych od daty otrzymania zamówienia przesłanego faksem lub droga mailową.
4. Sprzedający wraz z fakturą przedstawi atest dostarczonego oleju opałowego.
5. Kupujący zastrzega sobie prawo ograniczenia ilościowego przedmiotu zamówienia.
6. Kupujący ma prawo do pobierania próbek dostarczonego paliwa z autocysterny Sprzedającego,
celem sprawdzenia jego jakości. Ręczne pobieranie próbek będzie się odbywało zgodnie
z obowiązującymi przepisami wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 31 marca 2004r w sprawie sposobu pobierania próbek, w szczególności zgodnie z normą
PN-EN ISO 3170.
§3
1. Maksymalną wartość umowy ustala się na kwotę: ........................... zł brutto
/słownie: ................................................................................../.
W tym podatek VAT …….. %
2. Sprzedający zobowiązuje się do utrzymania stałego upustu / marży w wysokości określonej
w ofercie tj. ...................... PLN netto za 1 m3 przez cały okres obowiązywania umowy.
3. Przy każdorazowej dostawie oleju opałowego cena za 1 m3 wyliczana będzie w następujący
sposób: cena hurtowa oleju opałowego za 1 m3 opublikowana na stronie internetowej PKN
ORLEN www.orlen.pl minus upust wskazany
w ofercie / plus marża wskazana
w ofercie.

4. W związku ze zmianami cen producenta Kupujący zastrzega sobie prawo zmiany ilości
zamawianego oleju opałowego z zastrzeżeniem, że nie zostanie przekroczona maksymalna
wartość umowy wskazana w ust.1.
5. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania,
o którym mowa w § 1, wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również
nie ujęte w tych materiałach, a niezbędne do wykonania zadania.
6. Kupujący zobowiązuje się do składania Sprzedającemu oświadczeń o przeznaczeniu oleju
opałowego wynikających z ustawy o podatku akcyzowym z dnia 06.12.2008 roku (wraz
z późniejszymi zmianami) każdorazowo przy zakupie oleju opałowego najpóźniej w dniu odbioru
paliwa. Osobami upoważnionymi do składania w/w oświadczeń z ramienia Kupującego są:
- Jan Manowski,
- Iwona Pędziwiatr.
§4
1. Płatność odbywać się będzie w formie bezgotówkowej na konto Sprzedającego, podane na
fakturze w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury.
2. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych Strony zobowiązują się do zapłaty
ustawowych odsetek za opóźnienia.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji kolejnego zamówienia w przypadku
zaległości płatniczych Kupującego powyżej 21 dni. Takie zachowanie Sprzedającego nie będzie
traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
4. Jako termin zapłaty uważa się datę wypływu środków z konta Kupującego.
§5
1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną:
Za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności leżących
w wysokości 10 % kwoty określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

po

stronie

Kupującego

2. Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną:
a) W przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy oleju opałowego Sprzedający zapłaci
Kupującemu karę umowną za każdy dzień zwłoki, w wysokości 10% wartości dostawy będącej
przedmiotem odbioru.
b) Za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, leżących po stronie Sprzedającego
w wysokości 10 % kwoty określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Zapłata kary umownej określonej w § 5 ust. 2 następować będzie w formie kompensaty.
4. Roszczenia o zapłatę kar umownych nie będą pozbawiać Kupującego prawa żądania zapłaty
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody
przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
§6
1. Zmiana postanowień zawartej umowy nastąpić może za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że
Kupujący przewidział możliwość dokonania takiej zamiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany(art. 144 ust.1
Pzp).
3. Kupujący przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach, gdy:
a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, pod warunkiem, że będzie
dotyczyć zakresu mającego wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

b) wynikną niejasności lub rozbieżności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób,
a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
c) nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) - wynagrodzenie ulegnie zmianie
stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto,
d) nastąpi zmiana teleadresowych Stron umowy określonych w umowie;
e) nastąpi zmiana osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego
i/lub Wykonawcy;
f) nastąpi zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy
w niezmienionej postaci stanie się niecelowa.
§7
1. Kupujący dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców.
2. Ewentualna zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia może nastąpić tylko za zgodą
Kupującego, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Kupujący z tytułu zmiany podwykonawcy nie będzie ponosił jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
Sprzedający za skutki działania takiego podmiotu (podwykonawcy) odpowiada jak za własne
działanie.
§8
Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku :
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim wypadku Sprzedający może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu
z tytułu realizacji dostawy do dnia odstąpienia od umowy.
2. Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Sprzedającego.
§9
1. Właściwy do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy
dla siedziby Kupującego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz w
sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego oraz inne ustawy
szczegółowe dotyczące przedmiotu umowy.
§ 10
Umowa niniejsza sporządzona została na trzech stronach w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden
dla Sprzedającego a dwa dla Kupującego.
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