Załącznik Nr 2 do SIWZ
UMOWA Nr……/2012
/projekt /
Zawarta w dniu ………...2012r. pomiędzy Gminą Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16 zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez :
1. Zdzisława Krupę
Wójta Gminy
przy kontrasygnacie:
2. Małgorzaty Babijczuk Skarbnika Gminy
a:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
§1
1. Na podstawie przetargu w trybie „przetargu nieograniczonego” odbytego w dniu
….10.2012r /data rozstrzygnięcia …...10.2012r./
„Zamawiający” zleca a „Dostawca” przyjmuje do wykonania dostawę oleju
opałowego do kotłowni w budynkach komunalnych /oświatowych/: w
a)Zespole Szkół w Pawłowie ,22-172 Pawłów ul. Szkolna 4
NIP 563-21-46-189
b)Budynku Szkoły Podstawowej w Wólce Kańskiej, Wólka Kańska 1 D 22-171
Kanie,
c)Budynku Szkoły Podstawowej w Kaniem, Kanie 33,22-171 Kanie
d)Budynek Świetlicy w Kaniem 119 f ,Kanie,22-171 Kanie
/dostawy do placówek ;b,c,d fakturować na Gminę Rejowiec Fabryczny,22-170 Rejowiec Fabryczny ,ul. Lubelska 16,NIP
5632158413/

2. Umowa zostaje zawarta na okres sezonu grzewczego 2012/2013 r.
3. Zmiana treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§2
1. Cena brutto 1 litra oleju opałowego strony ustalają w wysokości netto………….zł
(słownie ……………………………………………………………) brutto………
(słownie…………………………………………………………………)wraz z kosztami
transportu i podatkiem Vat.
2. Zapłata za dostarczony olej opałowy nastąpi w formie przelewu bankowego w
terminie 21 dni od daty dostawy.
§3
1. W przypadku zmiany ceny przedmiotu dostawy przez producenta ,strony
dopuszczają możliwość skorygowania ceny, po wcześniejszym udokumentowaniu
zmiany ceny . Dotyczy to zarówno wzrostu jak i spadku ceny.
2. Dopuszcza się zwiększenia dostaw o 20% wartości dostawy zgodnie z zasadami
wynikających z ustawy: Prawo Zamówień Publicznych
3. Terminy i wielkości dostaw określane będą na bieżąco przez Zamawiającego pod
numerem Dostawcy …………………..lub…………………………..

§4
Dostawca zobowiązuje się dostarczania przedmiotu zamówienia zgodnie z
zasadami wiedzy handlowej i technicznej ,obowiązującymi przepisami oraz
normami w tym zakresie z należytą starannością pod wskazany adres przez
Zamawiającego w terminie 48 godz. od chwili powiadomienia.
2. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie zamówienia jest dowód przyjęcia
przez odbiorcę, który jest wskazany przez Zamawiającego.
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§5
Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku
stwierdzenia nieterminowości w realizowaniu dostaw.
Zamawiający może wypowiedzieć umowę w ciągu 14 dni w przypadkach
określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
W przypadkach dostaw nie spełniających norm oraz wyrządzonych szkodach w
wyniku tych dostaw Dostawca zobowiązuje się niezwłocznie do ich usunięcia.
Dostawca może wstrzymać dostawy oleju opałowego w przypadku nie wywiązania
się z terminu płatności
Ewentualne inne spory powstałe na tle realizacji umowy strony poddadzą do
rozpatrzenia właściwemu Sądowi Gospodarczemu.

§6
W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowania przepisy Kodeksu
Cywilnego, przepisy ustawy: Prawo Zamówień Publicznych oraz inne dotyczące
przedmiotu umowy przepisy prawne powszechnie obowiązujące.
§7
Umowę sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
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