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                                                                                                             Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

UMOWA NR ………… 

                                                                   - projekt- 

 

zawarta w dniu …………2011 r. w Czernikowie pomiędzy Gminnym Zakładem 

Komunalnym w Czernikowie reprezentowanym przez Kierownika Zakładu - Andrzeja 

Sobocińskiego przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Ewy Czarnomskiej, zwanym 

dalej „Zamawiającym” 

a  

…………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Dostawcą”, reprezentowanym przez:  

…………………………………………………………………………………………… 

zawarta została umowa następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiotem umowy jest dostawa, oleju napędowego dla Gminnego Zakładu Komunalnego 

w Czernikowie, zgodnie z ofertą cenową złożoną w postępowaniu przetargowym w trybie 

przetargu nieograniczonego. 

§ 2. 

1.Ustala się cenę 1 litra oleju napędowego podaną w ofercie firmy z dnia:……………………. 

na ……………. zł netto.  

 2. Zamawiający może przychylić się do zmiany ceny po odpowiednim 

   udokumentowaniu  przez sprzedającego ogólnopolskiej podwyżki lub obniżki. 

3. W przypadku znacznej podwyżki cen Sprzedawca dostarczający towar powinien 

przedstawić dokładną kalkulację.  

4. Dostawca będzie wystawiał kupującemu faktury za zakupiony towar, co 10 dni, tj. 10, 20, 

30 - 31  każdego miesiąca. 

5. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć zakupiony przedmiot zamówienia na koszt własny  

w terminach ustalonych przez Zamawiającego. 

6. Należności wynikające z faktur będą płatne przelewem na konto Dostawcy w terminie 14 

dni od otrzymania faktury. 

§ 2. 

Umowa została zawarta na okres tj. od dnia podpisania umowy do 31.12.2011 r. 
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§ 3. 

Zamawiający przewiduje zapotrzebowanie na olej napędowy w ilości 35 000 litrów. 

Ilość ta może ulec zmianie o ok. 10% (+ lub -). 

   

§ 4. 

Obowiązki stron: 

1. Dostawca zobowiązuje się do terminowych dostaw przedmiotu zamówienia  

w uzgodnionych ilościach z Zamawiającym. 

2. Wskazany w § 2 przedmiot umowy, powinien być udostępniony Zamawiającemu  

w siedzibie lub oddziale Dostawcy, w obrębie 20 km od siedziby Zamawiającego lub 

dostarczony na miejsce w ciągu 5 godzin, od momentu telefonicznego zgłoszenia 

zapotrzebowania we wskazanej przez Zamawiającego ilości. 

 3. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru dostarczonego przedmiotu umowy  

w określonych ilościach oraz terminach. 

4.  Zamawiający zobowiązuje się do terminowej zapłaty w uzgodnionej wysokości za 

dostawy dokonane przez Dostawcę. 

 

§ 5. 

Kary: 

1. Dostawca zapłaci karę za nieterminowe przekazanie przedmiotu zamówienia  

w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki. 

2. Dostawca za dostarczenie oleju napędowego o parametrach niezgodnych ze 

specyfikacją zapłaci karę kupującemu w wysokości 20% wartości umowy, 

dostarczając jednocześnie olej napędowy o żądanych parametrach. 

3. Zamawiający ma prawo do sprawdzania ilości każdej dostawy, jeżeli zostanie 

stwierdzony brak ilościowy – sprzedający, który dostarczył przedmiot umowy 

zobowiązuje się do dostarczenia podwójnej ilości brakującego towaru. 

4. W razie zerwania umowy przez Dostawcę zapłaci on karę na rzecz Zamawiającego w 

wysokości 10% wartości brutto całego zamówienia. 

 

  § 6. 

Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

 

§ 7. 

Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za zgodą obu stron lub za jedno miesięcznym 

okresem wypowiedzenia. 

§ 8. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego  

i ustawy Prawo Zamówieniach Publicznych. 

§ 9. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

           DOSTAWCA                                       ZAMAWIAJĄCY  

 

         ……………………                               ………………………                                          


