UMOWA
zawarta dnia ………………… 2022 r. w Uniejowie pomiędzy:
Geotermia Uniejów im Stanisława Olasa Sp. z o.o.
ul. Kościelnicka 44
99-210 Uniejów
Telefon: 63 288 95 20
Adres e-mail: bok@geotermia-uniejow.pl.
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
1. ……………………………… reprezentowanym przez:
1) …………………………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”,
w wyniku dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru oferty Wykonawcy
o treści następującej:
§ 1.
1.

Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę oleju napędowego do celów opałowych dla Geotermii
Uniejów im Stanisława Olasa w okresie w ilościach określonych rzeczywistymi potrzebami do
budynku: ul. Kościelnicka 44
nie więcej niż w łącznej ilości wskazanej w ofercie, tj. 50 000 l.
1,1 Wykonawca wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Zamawiającego i na jego koszt dodatkowych
badań dostarczonego oleju .

2. Zgodnie z art. 433 pkt 4) ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia przedmiotu
dostawy w stosunku do łącznej ilości wskazanej ust 1, z tym że minimalna ilość zamówienia nie może
być mniejsza niż 30000 l .
§ 2.
1. Cena dostawy 1 m3 oleju napędowego do celów opałowych wraz z kosztami transportu w dniu zawarcia
umowy wynosi …………………. zł (brutto) (słownie: …………………………… złotych …../100).
2. Cena ta może ulec zmianie tylko w wyniku zmiany ceny zakupu oleju opałowego u producenta.
3. Opis kalkulacji ceny 1 m3 oleju opałowego:
a) cena hurtowa oleju napędowego do celów opałowych u producenta (bez VAT) …………….. zł/m3,
na dzień …….07 .2022;
b) upust dla Wykonawcy udzielony przez producenta oleju napędowego do celów opałowych
………….. zł/m3;
c) marża stosowana przez Wykonawcę w stosunku do Zamawiającego …………… zł/m3.
§ 3.
1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania upustu i marży na niezmienionej wysokości przez cały
okres obowiązywania umowy.
2. W przypadku zmiany ceny oleju, Wykonawca wraz z fakturą dostarczy stosowną kalkulację oraz
informację o cenie zakupu oleju u producenta w dniu dostawy, potwierdzającą utrzymanie stałej marży
handlowej i stałego upustu Wykonawcy.
3. Rozliczenie dostawy między Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi na podstawie ceny za 1 litr paliwa
w temperaturze 15°C.
§ 4.
Realizacja dostaw będzie odbywać się w następujący sposób:
1) Zamawiający lub osoba upoważniona zgłosi telefonicznie zapotrzebowanie na olej napędowy do celów
opałowych;
2) Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia
dostawy.
3) Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu nieterminowej realizacji zamówienia w
stosunku do terminu ustalonego w pkt 2) w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego w §2 ust. 1 za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Łączna wartość kar umownych nie przekroczy 50% wartości
zamówienia.

§ 5.
1. Zamawiający zapłacić Wykonawcy należność za dostarczony olej napędowy do celów opałowych
przelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2. Za termin płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 6.
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
§ 7.
Wykonawca gwarantuje stałą dobrą jakość oleju napędowego do celów opałowych o parametrach zgodnych
z wymogami Zamawiającego, na każdą partię oleju dostarczy kopię świadectwa jakości oleju, wystawioną
przez jego producenta.
§ 8.
Wszystkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 9.
1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje
możliwość wprowadzenia istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) nastąpi zmiana ceny oleju napędowego do celów opałowych u producenta;
3) w wypadku zmian stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy,
jeżeli tak zamiana leży w interesie publicznym,
4) w pozostałym zakresie - w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wystąpienia
strony nie mogły przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności,
5) w wypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy albo zaistnienia
okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją
finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które
były niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy;
6) jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SWZ.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o których mowa
w art. 456 ust. 1 Pzp.
5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności.
6. Zmiana cen zgodnie z § 2 ust. 3 nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.
§ 10.
Umowa obowiązuje przez 2 tygodni od dnia zawarcia umowy.
§ 11.
Strony zastrzegają sobie prawo do jednostronnego wypowiedzenia umowy w terminie 1-go miesiąca ze
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
§ 12.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z pózn. zm.) oraz Kodeksu
cywilnego.
§ 13.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których po 1 dla każdej ze stron.
Zamawiający:

Wykonawca:

