Załącznik Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
na wykonanie zadania pn."Dostawa oleju opałowego dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie"

UMOWA
na dostawę paliw
W dniu…………………...2012 r. w Bychawie pomiędzy Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1
w Bychawie, ul. Reymonta 4b, reprezentowanym przez:
Dyrektora Szkoły – mgr Jerzy Sprawka, zwanym dalej „Zamawiającym",
a firmą - ......................................................................................... …………………………….
mającą swoją siedzibę w…… .............................. …………………., prowadzącą działalność
na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem… ............. ………
NIP ................................
reprezentowaną przez:
zwaną dalej „Wykonawcą",
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym została zawarta umowa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 zpóźn. zm. ) o
następującej treści:
§ 1.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w ilości
80 000 litrów o kaloryczności 42,6MJ/kg i parametrach jakościowych zgodnych z normą PNC-96024:2001
w okresie 12 miesięcy od daty podpisania niniejszej umowy do kotłowni olejowej przy
Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie ul. Reymonta 4b
§ 2.
Ustala się termin dostaw oleju opałowego w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od daty
zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego.
§ 3.
Strony postanawiają, że uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za
realizację postanowień umowy są:
z ramienia Zamawiającego: Dyrektor Szkoły mgr Jerzy Sprawka, tel. 081-5660045, z
ramienia Wykonawcy: ....................................... , tel ............................. ,
§4.
1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania przedmiotu zamówienia odpowiadającego
wymaganiom Zamawiającego, co do jakości oraz we wcześniej uzgodnionych ilościach.
2. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 1,
Wykonawca
jest
zobowiązany
do
usunięcia
wszelkich
wad
dostawy
w nieprzekraczalnym terminie 5 dni.

§5.

1. Cena jednego litra oleju opałowego wynosi .................. …………zł netto,
słownie złotych: ................................................................. ……………………
Cena jednego litra oleju opałowego wynosi ....................... zł brutto (VAT + transport),
słownie złotych: ................................................................. ……………………………..
Wartość zamówienia netto (cena netto ……………..litrów) wynosi …………………..zł,
słownie złotych: ........................................................... ……………………………………….
Wartość zamówienia brutto (cena brutto .....................litrów) wynosi ………………….zł,
słownie złotych: ……………………………………………………………………………….
2. Zmiana ceny zaoferowanej w ofercie może nastąpić w przypadku zmiany cen

u producenta i musi być udokumentowana wydrukiem ze strony internetowej producenta
wskazanej w formularzu ofertowym, jako załącznik do faktury, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Cena 1 litra paliwa określona w ofercie przetargowej powinna obowiązywać na dzień
składania ofert – 15 listopada 2012 r. W przypadku wcześniejszego złożenia oferty wyłącza
się możliwość zwiększenia ceny przez Wykonawcę z powodu jej wzrostu u producenta w przedziale czasowym od złożenia oferty do dnia składania ofert.
§ 6.
1. Do faktur muszą być dołączone dokumenty rozliczeniowe potwierdzone przez osobę

upoważnioną przez Zamawiającego oraz zestawienie cen paliw za okres rozliczeniowy.
Faktury będą wystawiane ze stawką podatku VAT obowiązującą w dniu sprzedaży.
Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.
2. Termin zapłaty w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.
3. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił faktury VAT bez jego podpisu na
fakturze.
§ 7.
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają

przepisy
Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią
inaczej.
3. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu
prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego
i likwidacyjnego.
4. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony
rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory
rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.
§ 8.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.
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