Umowa
zawarta dnia ………………..w Przemyślu, pomiędzy:
Gminą Miejską Przemyśl - Przemyskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji,
ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl reprezentowanym przez :
- Dyrektora
– Roberta Kazimira
- Gł. Księgowego – Roberta Winiarskiego
zwanego dalej „zamawiającym”,
a
…………………………………………….
……………………………………………
reprezentowanym przez:
- …………………………………………
zwanym dalej „wykonawcą”.
Umowa została zawarta w związku z procedurą przetargową – „ogłoszenie o zamówieniu”
zamieszczonym na stronie www.posir.pl, przeprowadzoną dla zamówień do 30000 euro, dla
których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art.4 pkt. 8 ustawy)
Przedmiot umowy

§1
Przedmiotem umowy jest dostawa paliwa – oleju napędowego, własnym transportem
wykonawcy, dla potrzeb zamawiającego w 2019r, na górną stację stoku narciarskiego przy
ul. Pasteura w Przemyślu.
Wynagrodzenie i płatność

§2

1. Ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia w wysokości zgodnej ze złożoną ofertą
2.

3.
4.

1.
2.
3.

podczas postępowania przetargowego – załącznik nr 1 do umowy.
Ceny jednostkowe obejmują także;
- dostawę przedmiotu zamówienia, własnym transportem wykonawcy-dystrybutorem
przewoźnym, na górna stację stoku narciarskiego w Przemyślu, przy ul. Pasteura oraz
przetankowanie oleju napędowego do zbiornika zamawiającego.
Wykonawca nie obciąży zamawiającego innymi kosztami poza cenami zawartymi w
ofercie
Całkowita szacunkowa wartość umowy wynosi ………………zł netto, podatek VAT w
wysokości ….. % tj ……………..zł, wartość brutto ………………...zł i może ulegać zmianie
w zależności od ilości, ceny jednostkowej paliw i rodzaju zamawianych asortymentów.
§3
Płatność za usługę przelewem na konto wykonawcy określone w fakturze VAT.
Termin płatności faktury 30 dni.
Ustala się, że wykonawca będzie wystawiał faktury z wykonanie usługi do 5-ego dnia
każdego miesiąca.

Wykonawca wystawi faktury na : Nabywca : Gmina Miejska Przemyśl Rynek 1,
37-700 Przemyśl NIP 7952319592, Odbiorca : Przemyski Ośrodek Sportu i
Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl

4. Zamawiający zapłaci wykonawcy należność za dostarczone paliwo wg ceny paliwa na
dzień dostawy tj ceny obowiązującej w dniu zakupu na dystrybutorze wykonawcy,
pomniejszonej o stały upust wynoszący ……%, zgodnie ze złożona ofertą przez
wykonawcę

5. Ustalony w ofercie procentowy upust (rabat) w wysokości …….% do cen brutto na

dystrybutorze nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy i każdorazowo
w dniu dostawy będzie uwzględniany przez wykonawcę.

Termin realizacji

§4
Teren wykonania usługi określa się od 01.02.2019 do 31.12.2019r
Zobowiązania wykonawcy

§5
Wykonawca ponosi koszty ewentualnych awarii maszyn należących do zamawiającego,
spowodowanych złą jakością paliw i olejów dostarczonych przez wykonawcę.
§6
Wykonawca odpowiada za :
1. właściwy pomiar ilościowy dostarczonego paliwa i przedłoży zamawiającemu dokumenty
legalizacyjne dystrybutora przewoźnego dostarczającego olej napędowy oraz atesty
dostarczonego towaru.
2. jakość przedmiotu zamówienia, która powinna być zgodna z odpowiednimi normami.
§7
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli jakości oleju
napędowego, pod względem zgodności z wymaganiami zamówienia, poprzez pobranie
próbek przy udziale obu stron. W przypadku wątpliwości co do jakości, zamawiający odda
próbkę do niezależnej analizy laboratoryjnej. Zamawiający ponosi koszty analiz, a w
przypadku analiz potwierdzających niezgodność jakości kwestionowanych próbek z
zamówieniem, koszty wykonanej analizy obciążają wykonawcę.
2. Olej napędowy nie spełniający wymagań zamawiającego, zostanie wymieniony przez
wykonawcę w uzgodnionym terminie.
Realizacja dostaw

§8
Określa się wysokość jednorazowej dostawy oleju napędowego maksymalnie 2000 litrów.
§9
Terminy dostawy oleju napędowego będą realizowane na podstawie telefonicznego
zamówienia złożonego przez zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem.
Zmiany umowy

§10
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności, z wyjątkiem :.
1. zmiany ceny oleju napędowego określonego na podstawie § 3 ust. 4
2. zmiany ilości zamówionego oleju napędowego zależnej od zapotrzebowania
Zamawiającego
3. zmiany całkowitej wartość umowy (§ 2 pkt 4) zależnej od ilości złożonychzamówień przez
Zamawiającego
Rozwiązanie umowy

§11
1. W przypadku nie wywiązywania się wykonawcy z obowiązków określonych w umowie,
zamawiający może jednostronnie zerwać umowę ze skutkiem natychmiastowym – po
uprzednim pisemnym wezwaniu do wywiązywania się przez wykonawcę z obowiązków –

które okazało się bezskuteczne.
2. Niniejsza umowa w innych wypadkach może zostać rozwiązana przed okresem na który
została zawarta wyłącznie na zasadzie porozumienia między stronami umowy – w formie
aneksu.
3. W przypadku zerwania umowy przez zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy, wykonawca zapłaci karę zamawiającemu w wysokości 3000zł.
4. Kara, o której mowa w ust 3 będzie mogła być potrącona przez zamawiającego z faktury
wystawionej przez wykonawcę
Rozstrzyganie sporów

§12
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w
Przemyślu.
§13
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Postanowienia końcowe

§14

1. Cesja praw przysługujących z tytułu niniejszej umowy na osoby trzecie jest dozwolona
wyłącznie pod warunkiem pisemnej zgody Zamawiającego..
2. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla
Wykonawcy a dwa dla Zamawiającego.
Wykonawca:

Zamawiający:

