
Załącznik nr 3 do SWZ DPS.OB.323.1.2022.AB

UMOWA – wzór 

sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego

do Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze

zawarta w dniu  ……………………………………..…….. pomiędzy :                                     

Powiat Wągrowiecki 

ul. Kościuszki 15, 62 – 100 Wągrowiec

NIP 766-19-63-101 

Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze

Srebrna Góra 62, 62 – 120 Wapno

reprezentowanym przez:

Krzysztofę Bejma-Zamiar  – Dyrektora  

zwanym w dalszej części  ,,Zamawiającym”

oraz 

Firmą …………………………………………………………………..………………………..

zarejestrowaną  w  ………………………………………………………………………………

pod numerem ………..…………………………………………………………………………..

reprezentowaną przez …………………………………………………………………………...

zwaną w dalszej części ,, Wykonawcą” 

wyłonioną  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym

wariant I.

Przedmiotem niniejszej umowy są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w

ilości szacunkowej ok. 62.000 l w okresie  12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Ostateczna  ilość  zamawianego  oleju  opałowego  lekkiego  może  ulec  zmianie  w

zależności  od  warunków atmosferycznych  i  zapotrzebowania  na  ciepłą  wodę,  przy  czym

niezrealizowanie oszacowanej ilości nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze

strony Wykonawcy.

§ 1

Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zabezpieczenia  ciągłości  dostaw oleju  opałowego

spełniającego  wymagania  zawarte  w  specyfikacji  warunków  zamówienia.  Każdą  partię

towaru Wykonawca zaopatrzy w świadectwo jakości. W przypadku braku świadectwa jakości

towar nie będzie odebrany i będzie miał odpowiednie zastosowanie § 5 pkt.2.



§ 2

1. Realizacja dostaw będzie się odbywać na podstawie zamówień w formie telefonicznej

lub drogą elektroniczną w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia – w dniu uzgodnionym

z Zamawiającym, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00. Miejsce

dostaw: Dom Pomocy Społecznej Srebrna Góra 62, 62-120 Wapno.

2. Towar będzie dostarczany w zaplombowanych cysternach. Rozładunek towaru obciąża

Wykonawcę. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że plomby zostały naruszone

towar nie będzie odebrany i będzie miał odpowiednie zastosowanie  § 5 pkt.2.

§3

1. W razie stwierdzenia braków ilościowych towaru Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od

poinformowania go o tym uzupełni brak ilościowy, co nie zwalnia go z obowiązku zapłaty

kary umownej.

2. W razie stwierdzenia braków jakościowych towaru Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych

od poinformowania go o tym odbierze na własny koszt wadliwą partię towaru i w ciągu 3

dni  roboczych  dostarczy  taką  samą  partię  towaru  bez  braków   jakościowych,  co  nie

zwalnia  go z obowiązku zapłaty kary umownej.

§ 4

1. Sprzedaż  produktu  prowadzona  jest  wg  formuły  cenowej  podanej  w  złożonej  ofercie

przetargowej  z  dnia  ……………….………  stanowiącej  załącznik  nr  2  do  SWZ,

przyjmując  za  podstawę  obliczenia  ostatnią,  dostępną  przed  datą  dostawy,  cenę

producenta oleju opałowego, podaną w jego cenniku. 

2. Cena określona w sposób wskazany w pkt 1 obejmuje wszystkie należności Wykonawcy

z tytułu wykonania, w tym koszty transportu.

§ 5

1. Warunki płatności ustala się następująco:

 termin płatności za zrealizowane zamówienia przez Wykonawcę ustala się na 14  dni od

daty przedłożenia faktury przesłanej na adres mailowy: dpssg@o2.pl lub pocztą tradycyjną,

płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze;

 za dzień dokonania wpłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą,

o której mowa w § 4 pkt. 1, na konto Wykonawcy.

2. W  przypadku  zwłoki  w  dostawie  oleju  opałowego,  Wykonawca  zapłaci  karę  umowną

w wysokości 0,1% wartości brutto określonej w fakturze za daną partię dostawy za każdy

dzień zwłoki. Kara umowna zostanie naliczona poprzez potrącenie od wartości określonej

w fakturze. Przez zwłokę w dostawie rozumie się również dostawę z brakiem ilościowym.

3. W przypadku nieodebrania towaru z przyczyn określonych w §1 i §3 faktura wystawiona

przez Wykonawcę nie będzie odebrana.

4. W przypadku dostawy towaru z brakiem jakościowym Wykonawca zapłaci karę umowną

w wysokości  1% wartości  brutto  określonej  w fakturze  za  daną  partię  dostawy.  Kara

umowna zostanie naliczona poprzez potrącenie od sumy określonej w fakturze.

mailto:dpssg@o2.pl


5. W  razie  poniesienia  szkody  przewyższającej  wysokość  zastrzeżonych  kar  umownych

Zamawiający ma prawo dochodzenia uzupełniającego albo dochodzenia odszkodowania na

zasadach  ogólnych  w  przypadku  zaistnienia  szkody  z  innych  przyczyn  niż  wskazane

w pkt 2 i 4.

§ 6

Zamawiający  oświadcza,  że  jest  podatnikiem  VAT   numer  NIP:  766-19-63-101

Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT - ………………………….……..………….

§ 7

Zamawiający oświadcza,  że zakupiony od Wykonawcy olej opałowy lekki w ilości

szacunkowej ok. 62.000 l / po przeliczeniu w temperaturze +15C/ przeznaczony będzie do

celów opałowych. Zamawiający oświadcza, że zarejestrowane urządzenia grzewcze typu De

Dietrich GTU 336 o mocy 157,3kW w ilości  2szt. znajdują się w siedzibie Domu Pomocy

Społecznej w Srebrnej Górze.

 § 8

Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania  i jest zawarta na okres 12 miesięcy

od dnia podpisania umowy.  

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Zakazuje  się  zmian  postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty,  na

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

2. W razie  powstania sporu na tle  wykonania niniejszej  umowy strony  zobowiązują się

w pierwszej  kolejności  do polubownego załatwienia sporu.

3. Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy  rozstrzygać będzie sąd właściwy dla

Zamawiającego.

4. W  sprawach,  których  nie  reguluje  niniejsza  umowa,  będą  miały  zastosowanie

odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z

aktami wykonawczymi do tych ustaw. 

5. Wykonawca nie  może bez pisemnej  zgody Zamawiającego przenosić  na osoby trzecie

praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

6. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach:

po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i dla Zamawiającego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY


