 

Projekt Umowy


       
zawarta w dniu: ………………………….., pomiędzy  Gminą Platerów, 08-210 Platerów, ul. 3 Maja 5, reprezentowaną przez Wójta Gminy w osobie:

Jerzy Garucki  - Wójt Gminy Platerów
przy kontrasygnacie:
Bożeny Bartoszewskiej – Skarbnika Gminy Platerów
zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą, a…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ; reprezentowanym przez: 
1. ………………………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą

§ 1

Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania zadanie będące przedmiotem przetargu z dnia  07.01. 2016 r. tj. „Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Platerów i jej jednostek organizacyjnych na  2016 rok.”, dostawa w ilości - 100 000 l.

§ 2

Termin realizacji zamówienia:  od podpisania umowy  do  31  grudnia  2016 r.

Dostawa  będzie się odbywała stosownie do potrzeb Zleceniodawcy na podstawie zgłoszenia telefonicznego lub fax. Dostawa nastąpi w terminie do dwóch dni od momentu zgłoszenia przyjętego przez Zleceniobiorcę.

§ 3

Dostarczone paliwo będzie odpowiadało warunkom technicznym i polskim normom. Zleceniobiorca jest obowiązany dostarczyć przy każdej dostawie atest lub ocenę techniczną składu przedmiotowego paliwa.

§ 4

Zleceniobiorca będzie ponosił odpowiedzialność finansową w przypadku dostarczenia paliwa złej jakości odbiegającego od norm w przypadku gdy po użyciu tego paliwa nastąpią uszkodzenia urządzeń technologicznych kotłowni.



§ 5

Przedmiotowe paliwo nie może odbiegać  od parametrów:

Rodzaj :      olej opałowy  lekki
Gęstość w temperaturze   15  st.C         -    860 kg / m3
Lepkość kinematyczna  w 20 st.C          -   6 , 0  mm2 / s
wartość opałowa nie mniejsza niż         -  42 , 6  MJ / kg
temperatura zapłonu                               -  55 st.C
zawartość  siarki   maksymalna              -   0 , 20 %  ( m / m )


§ 6

Osobami uprawnionymi do kontaktów ze Zleceniobiorcą  ze strony Zleceniodawcy są:
1. Błażej Obzejta                                  -              Podinspektor  d/s inwestycji
2. Kierownicy poszczególnych placówek                       
 	

§ 7

Osobami uprawnionymi do kontaktów ze Zleceniodawcą ze strony Zleceniobiorcy są:

1. ………………………………………………………..
2. ………………………………………………………..


§ 8

Za realizację przedmiotu umowy ;  Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie wynikające z przetargu: …………………………..zł netto + podatek VAT 23 %:  …………………………..zł. Razem wartość brutto: …………………………..zł. słownie: …………………………..zł. Należność za każdą dostawę zostanie przekazana na konto Zleceniobiorcy ;  w terminie ……… dni  od momentu otrzymania przez Zleceniodawcę  faktury.

1. Sprzedaż będzie następowała w cenie netto obowiązującej u  producenta  w dniu  
    zakupu, z  uwzględnieniem niezmiennego przez czas trwania umowy  upustu     
   w wysokości:  ………..  zł. / litr.   
2.Do ceny netto wyliczonej zgodnie pkt. 1 doliczony zostanie  podatek VAT w wysokości  
    23 %. 
3. W przypadku niezależnej od Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy zmiany obowiązującej stawki podatku  VAT, stosowana będzie stawka podatku VAT obowiązująca na dzień wystawienia faktury za wykonane dostawy.





§ 9

Na wykonanie usługi Zleceniobiorca udziela rękojmi i gwarancji zgodnie z zasadami Kodeksu Cywilnego i złożonej oferty.

§ 10

Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku gdy:
1.	Zleceniobiorca nie wywiązuje się z dostaw paliwa w określonych terminach,
2.	Paliwo nie spełnia należnych parametrów,
3.	Zleceniodawca zalega z wypłatą za dostarczany opał powyżej 1 miesiąca


§ 11

W razie nie wykonania usługi lub nie wykonania jej w ustalonym terminie, Zleceniobiorca poniesie kary umowne w wysokości 0,1% wartości zamówionego paliwa a jeżeli zwłoka trwa dłużej niż 5 dni kara podlega podwyższeniu do 50% - za każdy dzień zwłoki.
W razie zwłoki z zapłatą za dostarczone paliwo, Zleceniodawca poniesie kary umowne w wysokości 0,1% wartości faktury za każdy dzień zwłoki.


§ 12

Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron wyrażonej na piśmie w postaci aneksów do niniejszej umowy.


§ 13

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14

Ewentualne spory wynikłe z tytułu niniejszej umowy, strony poddają pod orzecznictwo Sądowi właściwemu dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 15


Umowa została sporządzona w  4  egz. Po dwa dla każdej ze stron.







ZLECENIODAWCA 	                                                                                          ZLECENIOBIORCA
                                              

