
                                                                                                                                                                

Załącznik Nr 9 SIWZ
UMOWA Nr ...........

zawarta w dniu ................. roku w Skórczu

pomiędzy:
Towarzystwem Budownictwa Społecznego  Spółka z o. o.
83-322 Skórcz  ul. Spacerowa 13 
zwanym w dalszej treści „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:

1. Prezes Zarządu – Roman Jerkiewicz

a firmą :
 
…..........................................................................................................
................................................. , prowadząca działalność gospodarczą 
zarejestrowaną w..........................................................................  pod nr 
…..............................................................................................................................
..................... 
numer REGON ........................ , numer identyfikacji podatkowej 
NIP...............................
zwanym w dalszej treści „Wykonawcą”, reprezentowana przez:

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

o następującej treści:
§ 1

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie 
zamówień Publicznych nr..... .   rozstrzygniętego w dniu …..........., Zamawiający 
zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące dostawy:
 „Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 
…............litrów dla potrzeb kotłowni  olejowych obsługiwanych przez  
TBS Sp. z o. o. Skórcz.
2. Charakterystyka oleju opałowego określona została w załączniku Nr 2 do 
niniejszej umowy –
    „Wymagania techniczne oleju opałowego lekkiego”.
3. Dostawa będzie realizowana do kotłowni lokalnej przy ul. Ogrodowej 3 w oraz 
przy ul. Wojska Polskiego 17 w Skórczu
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć autocysternami, na własny koszt olej 
opałowy w  
    ilości zgodnej z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w terminie 2 dni, licząc od 
dnia   



    zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
5. Zapotrzebowanie na olej Zamawiający zgłaszać będzie Wykonawcy w formie 
zgłoszenia
    telefonicznego.

§ 2

1. Wykonawca przedstawi, w stosunku do ka  ż  dej partii dostarczonego oleju, 
ś  wiadectwo jako  ś  ci 
       lub orzeczenie laboratoryjne okre  ś  laj  ą  ce parametry techniczne dostarczanego 
oleju.
2. W przypadku zastrzeżeń co do jakości dostarczonej partii oleju Zamawiający 
powiadomi o  
     powyższym fakcie Wykonawcę i w jego obecności pobrane zostaną próbki 
zakwestionowanej  
     dostawy oleju, w celu poddania ich badaniom laboratoryjnym określającym 
parametry 
     techniczne.
3.  Strony ustalają, że uprawnionym do badania jakości oleju opałowego będzie 
firma ........................................................................................................................
..........................
4.   W przypadku potwierdzenia przez laboratorium zastrzeżeń Zamawiającego, co
do jakości  
     oleju, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu olej o właściwych parametrach 
technicznych w 
      ilości, co do której zakwestionowano olej. Dodatkowo Wykonawca obciążony 
zostanie  
      kosztami badania próbek oleju oraz kosztami usuwania awarii urządzeń lub 
kosztami ich  
      wymiany jeśli zastosowaniem oleju o parametrach nie odpowiadającym 
„wymaganiom 
     technicznym oleju opałowego, lekkiego” spowoduje ich uszkodzenie lub 
zniszczenie.

§ 3

1. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesje zezwalająca na obrót paliwami, tj. 
olejem 
     opałowym.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne narzędzia, urządzenia 
(autocysterny) do 
     należytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 4

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01 czerwca 
2015roku do dnia 31 maja 2017 roku.



2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy za 1-
miesięcznym terminem wypowiedzenia przypadającym na ostatni dzień miesiąca 
kalendarzowego.

§ 5

1. Strony ustalają wynagrodzenie za litr oleju opałowego lekkiego:
     cenę netto ...............
     (słownie: ...................................).
     Do ceny netto doliczony zostanie podatek VAT w stawce ............. w wysokości  
      ....................... .zł.
    Cena brutto łącznie z podatkiem VAT ............ zł.
    ( słownie. ..............................................).
2. Ogólna należność za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 
brutto ............................  zł
    (słownie: ................................................................................).
3. Powyższa kwota płatna będzie w ratach w wysokości odpowiadającej 
zrealizowanej przez
    Wykonawcę części dostawy.
4. Każda dostawa będzie rozliczana w oparciu o cenę netto za 1 litr oleju, ustalona
w następujący     
    sposób:
    do ceny producenta, obowi  ą  zuj  ą  cej w dniu dostawy, doliczony b  ę  dzie stały 
(niezmienny przez  
    cały okres trwania niniejszej umowy) narzut Wykonawcy określony w załączniku
Nr 3 do  
      umowy.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny za litr oleju opałowego w 
przypadku zmiany:
a)  obniżenie / podwyższenie ceny przez producenta paliwa,
b) stawek podatku od towaru i usług, z zastrzeżeniem, że pierwsza zmiana ceny 

może nastąpić   
      po zrealizowaniu pierwszej dostawy w cenie zaoferowanej w ofercie.
6. Zmiana ceny każdorazowo wprowadzona zostanie aneksem do umowy, który 
musi być  
    umotywowany (potwierdzony cennikiem producenta) oraz przedstawionym 
Zamawiającemu  
    nie później niż faktura za realizacje części dostawy, której dotyczy zmiana ceny.

§ 6

1. Rozliczenie ilościowe dostawy oleju, następować będzie w litrach, według 
wskazań  
atestowanych i oplombowanych urządzeń pomiarowych autocystern.

2. Wynagrodzenie o którym mowa w § 5 obejmuje dostawę oleju do miejsca 
składowania 
Wskazanego przez Zamawiającego, zgodnie z § 1 ust. 3 niniejszej umowy.



4. Podstawa wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie potwierdzenie przez 
Zamawiającego
    przyjęcia każdej partii oleju.
5. Zapłata na rzecz Wykonawcy następować będzie przelewem na rachunek 
Wykonawcy  
   (wskazany na fakturze), w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania przez 
Zamawiającego   
    faktury Vat.
6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT i posiadają następujące 
numery     
    identyfikacji podatkowej:
a)   Zamawiający: NIP 592-18-34-174
b)  Wykonawca:   NIP................................
8. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez swojego 
podpisu i  
    doręczania ich do siedziby Zamawiającego poczta lub przez przedstawiciela 
Wykonawcy.

§ 7

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca 
zapłaci   
Zamawiającemu karę umowna w wysokości:

a)  5% wartości danej dostawy, za każdy dzień zwłoki w dostawie oleju (ponad 
dwa dni licząc od
     dnia telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego),
b) 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 2, gdy Zamawiający 

odstąpi od u   
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

2. Odstąpienie od realizowania przez Wykonawcę dostawy dłuższe niż 5 dni 
skutkować będzie

     rozwiązaniem umowy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowna w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 2, gdy Wykonawca odstąpi 
od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, z 
wyjątkiem wystąpienia okoliczności, o której mowa w § 10  niniejszej umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego,  
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody.

5.  Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z żadnego zobowiązania 
umownego.
6.  Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.
7. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie zrealizuje
części  



    dostawy, zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia realizacji tej dostawy u 
innego  
     wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 8

1. Przedstawicielem Zamawiającego, pełniącym nadzór nad realizacją niniejszej 
umowy jest
    Pan Roman Jerkiewicz, .
2. Przedstawicielem Wykonawcy, pełniącym nadzór nad realizacja niniejszej 
umowy jest
    Pani/Pan .....................................

§ 9

1. Na podstawie art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 
164, poz.  

      1163) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie umowy  
      nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia   
      umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od podjęcia
wiadomości o  
      tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie   
     wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności formy 
pisemnej w postaci aneksu.

§ 11

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa, stosuje się przepisy ustawy 
Prawo  
Zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r Nr 164, poz. 1163) oraz przepisy 
kodeksu cywilnego.

2. Spory pomiędzy Stronami, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy 
rozstrzygane  
Będą polubownie, a dopiero po wyczerpaniu takiej możliwości, rozstrzygane 
będą przez sad właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

1.   Integralna część niniejszej umowy stanowią:



a)   Załącznik Nr 1 – ( załącznik nr 1 SIWZ)oferta Wykonawcy z 
dnia ...............................
b) Załącznik Nr 2 – (załącznik. nr 6 SIWZ)warunki techniczne oleju opałowego 

lekkiego.
c) Załącznik Nr 3 -  (załącznik nr 5 SIWZ) ( kalkulacja cenowa)
3. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym  
      egzemplarzu dla każdej ze Stron.

      
        ZAMAWIAJACY                                                                           WYKONAWCA

     .....................................                                                                  .......................................


