Załącznik nr 2
UMOWA nr

/2018

Zawarta w dniu ….01.2017 roku w Krzywczy pomiędzy:
Gminą Krzywcza z siedzibą Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza reprezentowaną przez:
1. Wacława Pawłowskiego
Wójta Gminy
przy kontrasygnacie:
2. Beaty Wielgosz
Skarbnika Gminy
zwaną dalej Zamawiającym,
a …......................................................…… reprezentowaną przez: ......................................
zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści:
§ 1.
Umowa jest następstwem wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579,
z późn. zm.) opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr …......................
w dniu …...................................................... .
§ 2.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostarczanie
Zamawiającemu 112 000 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy litrów) oleju opałowego
lekkiego do placówek oświatowych na terenie gminy Krzywcza: Zespołu Szkół
w Krzywczy, Świetlicy Wiejskiej i Zespołu Dworskiego w Babicach w sezonie
grzewczym 2019/2020 oraz 46 000 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy litrów) oleju
napędowego do Gminy Krzywcza po wcześniejszym zamówieniu za pomocą poczty
e-mail.
2. Olej opałowy o następujących parametrach:
 wartość opałowa nie niższa niż 42,60 MJ/kg
 pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01%(m/m)
 zawartość siarki nie więcej niż 0,1%
 zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg
 całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg
O
 gęstość w temp 15 maksymalnie 860 kg/ m3
3. Olej napędowy będzie spełniał wymogi jakościowe dla paliw ciekłych określone
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r w sprawie
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015rpoz 1680), PN-EN
590:2013+A1:2017. Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe –
Wymagania i metody badań.
4. Ilość oleju opałowego lub napędowego określona w ust.1 może ulec zmniejszeniu lub
zwiększeniu o nie więcej niż 15% (słownie: piętnaście procent). Zmiana ilości paliwa
wskazana w zadaniu nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy, a jedynie
pisemnego powiadomienia Wykonawcy. Zmiana ta nie może stanowić podstawy do
zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń przez żadną ze stron z tego tytułu.
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5. Zamawiający oświadcza, że nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania lub obrotu paliwami i energia w rozumieniu art. 32 ust.1 pkt 1 oraz pkt 4
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220,
z późn. zm.) zaś zakupiony od wykonawcy towar przeznaczony będzie wyłącznie
na użytek własny.
§ 3.
1. Wykonawca zapewni Zamawiającemu jakość dostarczonego oleju zgodnie
ze świadectwem jakości.
2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu przy każdorazowej dostawie następujące
dokumenty:
 fakturę VAT,
 świadectwo jakości dostarczonego oleju,
 dokument potwierdzający cenę za 1 litr oleju opałowego i napędowego
u producenta obowiązującą na dzień dostawy.
3. Zamawiający
zobowiązuje
się
do
składania
Wykonawcy
oświadczeń
o przeznaczeniu oleju opałowego wynikających z ustawy o podatku akcyzowym z dnia
06.12.2008 r. z późn. zm. każdorazowo przy zakupie oleju opałowego najpóźniej
w dniu odbioru paliwa.
4. Jeżeli oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego będą składane przez osoby
upoważnione przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający dostarczy Wykonawcy
wykaz osób upoważnionych do składania tych oświadczeń.
5. Zamawiający w przypadku nie złożenia lub złożenia nieważnego oświadczenia
o którym mowa w pkt 3, będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy
odszkodowania obejmującego pełną obowiązującą stawkę podatku akcyzowego dla
ilości nabytego oleju opałowego nie potwierdzonej oświadczeniem o jego
przeznaczeniu, a także do przejęcia innych obciążeń nałożonych na Wykonawcę,
wynikających z niedochowania przez Zamawiającego obowiązków wynikających
z zakupu produktu z obniżoną stawką podatku akcyzowego.
§ 4.
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostarczony olej opałowy lekki
lub olej napędowy kwotę brutto za 1 litr oleju w wysokości wg pkt.4
2. Cena może ulec zmianie w przypadku udokumentowanej podwyżki lub obniżki ceny
u producenta. Wykonawca jest zobowiązany udokumentować wzrost lub obniżkę ceny
producenta poprzez dostarczenie dokumentu potwierdzającego jej wysokość.
3. W cenie oleju określonej zawierają się wszelkie koszty związane z jego transportem
i rozładunkiem.
4. Wartość poszczególnych dostaw obliczana będzie w cenach jednostkowych netto
producenta oleju (opałowego, napędowego, arktycznego), aktualnych na dzień
dostawy, powiększonych o marżę, pomniejszonych o upusty oraz powiększonych
o należny podatek VAT. Marża i upust określona przez Wykonawcę wynosi ……..%
i jest stała przez cały okres realizacji zamówienia.
§ 5.
Dostawy będą realizowane po uprzednim zamówieniu w ciągu 2 dni od chwili złożenia
zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail.
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§ 6.
Zapłata za dostarczony towar będzie następować przelewem w ciągu 30 dni od daty
dostarczenia zamówionego towaru i wystawienia faktury.
§ 7.
Umowa jest zawarta na okres od dnia

… stycznia 2019r do 31 grudnia 2020 roku.
§ 8.

Każda ze stron może rozwiązać umowę z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia.
§ 9.
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały
zastosowanie przepisy kodeksu Cywilnego.
§ 10.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca a 2 egzemplarze Zamawiający.
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