
Załącznik Nr 6 do SIWZ

PROJEKT UMOWY

zawarta  w  dniu  .................................  pomiędzy  Gminą  Krempna  reprezentowaną  przez  Wójta 

Gminy Krempna – Pana Kazimierza Miśkowicza

NIP ..................... , REGON ..........................., zwana dalej w treści umowy Zamawiającym

a ....................................................................... reprezentowaną przez:

1. ......................................

2. ......................................

NIP .............................,  REGON  .............................,  KRS  .........................  zwany  dalej  w  treści 

umowy Wykonawcą

W  wyniku  przeprowadzenia  postępowania  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r.,  

Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) zawarto umowę następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy w Krempnej w 2012 r. 

(Kotłownia  znajduje  się  w  budynku  Magurskiego  Parku  Narodowego  w Krempnej,  38-232 

Krempna 59) o następujących parametrach:

− wartość opałowa nie niższa niż 42 000 kJ/kg,

− zawartość siarki nie większa niż 0,1 % (m/m),

− gęstość w temperaturze 15 stopni C nie wyższa niż 0,860 g/ml,

− lepkość kinematyczna w temperaturze 20 stopni C nie większa niż 6 mm2/s,

− zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg

− całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika zamówień: kod 23.12.21.00-9

2. Zamawiający planuje zakupić około 38 000 litrów oleju opałowego.

3. Dostawa oleju opałowego będzie następować etapowo (transzami). Jednorazowa dostawa oleju 

opałowego  będzie  wynosić  do  5  000  litrów.  Rozładunek  przy  zastosowaniu  pompy  przy 

autocysternie.

4. Dostarczona ilość oleju opałowego będzie fakturowana w temperaturze referencyjnej 15°C.

5.  O  ilościach  oleju  i  terminach  poszczególnych  dostaw  Zamawiający  będzie  informował 

Wykonawcę z pięciodniowym wyprzedzeniem. Każdorazowo termin dostawy będzie uzgodniony 

telefonicznie. 



6. Wymieniona w punkcie 2 ilość oleju opałowego ma charakter orientacyjny i będzie dostosowana 

do potrzeb Zamawiającego w zależności od warunków pogodowych.

7.  Dostawy  oleju  odbywać  się  będą  transportem  Wykonawcy  i  na  jego  koszt  do  kotłowni 

znajdującej  się  w budynku Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej,  38-232 Krempna 59 

w godzinach od 8.00 do 15.00.

8. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu w dniu dostawy wymagane 

atesty i certyfikaty na dostarczony olej.

9. Obowiązkowo przy każdym napełnieniu zbiornika, powinien być obecny pracownik dozorujący 

kotłownię  celem  wykonania  prawidłowych  czynności  przy  dostawie  oleju.  Jednocześnie 

zobowiązany  jest  do  odbioru  ilościowego  oleju,  potwierdzając  przyjęcie  czytelnym  podpisem 

z datą.

§ 2

1. Cena za 1 litr oleju opałowego wynosi ......................... zł netto,  ............................. zł brutto.

2. Cena równa się cenie producenta + marża lub – opust.

3. Cena może ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany cen przez producenta lub zmiany stawki 

podatku VAT oraz podatku akcyzowego o jednakowy procent zmiany. Ewentualne zmiany ceny 

muszą być potwierdzone stosownym zaświadczeniem, do których przedłożenia zobowiązany jest 

Wykonawca.

4. W okresie obowiązywania umowy marża/opust Wykonawcy jest stała/y i wynosi: ........ zł do /od 

ceny 1 litra oleju opałowego, publikowanej  na stronie internetowej  producenta w dniu złożenia 

zamówienia.

§ 3

1. Termin realizacji umowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 4

1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za dostarczony olej przelewem w terminie 21 dni na 

konto  nr  .........................................................................................................................  od  daty 

dostawy oleju i wystawienia faktury zgodnie z umową.

§ 5

1. W przypadku opóźnienia w dostawie oleju Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 



w wysokości 0,6 % wartości dostawy za każdy dzień opóźnienia.

2.  Zastrzeżenie  kar  umownych  nie  wyłącza  uprawnienia  Zamawiającemu  do  dochodzenia 

odszkodowania  na  zasadach  ogólnych,  w  przypadku  gdyby  zastrzeżona  kara  umowna  nie 

pokrywała szkody w całości.

§ 6

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 7

Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej 

w postaci aneksu.

§ 8

W  sprawach  nieuregulowanych  tą  umową  stosuje  się  odpowiednio  przepisy  prawa  polskiego 

w szczególności ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych oraz przepisy 

kodeksu cywilnego.

§ 9

Niniejsza umowa obowiązuje od daty podpisania.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

        ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:


