Umowa Nr IE/341/11/10
W dniu ……..2010 r. zawarto umowę pomiędzy:
Wójtem Gminy Rewal ul. Mickiewicza 19 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
• Macieja Szyszko - Kierownika CIPR Gminy Rewal
• Beatę śoła
- Główną Księgową CIPR Gminy Rewal
a
……………..Wykonawcą.
W wyniku przeprowadzonego postępowania, zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223/2007, poz. 1655 ze zm.) zawarto niniejszą umowę.
§1
Zamawiający zamawia i zleca, a Wykonawca przyjmuje zlecenie i zobowiązuje się dostarczyć
(harmonogram dostawy) następujący produkt:

Rodzaj paliwa /
oleju

Olej napędowy

Jednostka
miary

litr

Całkowita
Cena
ilość
jednostkowa Terminy dostaw
zamówienia
brutto

22 000

I-19.04.2010 r.
II-22.05.2010 r.
III-19.06.2010 r.
IV-19.07.2010 r.
V -20.08.2010 r.

Ilość
paliwa/oleju
we
wskazanych
terminach
dostaw
5 000
5 000
5 000
5 000
2 000

§2
1. Za dostarczony i odebrany olej napędowy Zamawiający zapłaci przelewem kwotę ustaloną w
oparciu o cenę jednego litra oleju napędowego, obowiązującą w dniu dostawy w hurcie
Orlenowskim, w terminie 21 dni od daty dostarczenia, odebrania oleju napędowego i złoŜenia
faktury VAT na konto podane na fakturze.
2. Płatnikiem za wykonany przedmiot umowy będzie Centrum Informacji promocji Rekreacji
Gminy Rewal, ul. Szkolna 1 72-344 Rewal, tel. 091 38 62 629, NIP 857-17-76-749.
§3
1. Produkt wymieniony w harmonogramie musi odpowiadać obowiązującym normom,
2. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do Referatu Transportu Kolejowego CIPR w
Gryficach, na koszt Wykonawcy.
3. Przed kaŜdą realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia i
uzgodnienia dokładnej daty i godziny dostawy.
4. Nieterminowa płatność za dostarczony i odebrany olej napędowy nie uprawnia Wykonawcy do
wstrzymania kolejnych dostaw, wynikających z harmonogramu dostawy, wskazanego w § 1.
5. Wstrzymanie dostaw, wbrew postanowieniom § 3 ust. 4, spowoduje naliczenie przez
Zamawiającego kar umownych oraz zakupienie oleju, w ilości i terminach wskazanych w
harmonogramie dostawy, na koszt Wykonawcy.
§4
Osobą upowaŜnioną do odbioru przedmiotu umowy jest Kierownik RTK Hanna Nowak ul. Błonie
1 Gryfice tel. 091 38 422 35.
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§5
1. Z chwilą wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu przechodzi na niego ryzyko
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.
2. JeŜeli uszkodzenie produktu nastąpiło w czasie trwania transportu - odpowiedzialność za
wynikłe szkody ponosi Wykonawca.
§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za kaŜdy dzień przekroczenia planowanego terminu wykonania usługi w wysokości 0,2 %
wartości brutto umowy,
b) za kaŜdy dzień zwłoki w terminowym usunięciu wad w wysokości 0,2% wartości brutto
umowy, a po bezskuteczny upływie wyznaczonego terminu na usunięcie usterek wysokość
kar umownych wzrasta o 150% - za wyjątkiem zwłoki spowodowanej sytuacją wyjątkową,
c) termin, o którym mowa w podpunkcie b) ustala się na 7 dni.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za nieterminową zapłatę w wysokości odsetek
ustawowych.
3. W sytuacji gdy kary umowne przewidziane w ust. 1 i 2, nie pokrywają szkody, stronom
przysługuje prawo Ŝądania odszkodowania na zasadach ogólnych.
§7
Dostawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne dostarczonej rzeczy.

§8
JeŜeli Wykonawca opóźnia się z dostawą tak dalece, Ŝe nie jest prawdopodobne, Ŝeby zdołał
dostarczyć produkty w czasie umówionym, Zamawiający moŜe, po wyznaczeniu dodatkowego 7
dniowego terminu od umowy odstąpić.
§9
Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów wynikłych przy realizacji niniejszej umowy będzie
sąd właściwy dla Zamawiającego.
§ 10
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej waŜności formy pisemnej, pod
rygorem niewaŜności, w formie aneksu.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 12
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po, 1 egzemplarzu dla kaŜdej
ze stron.
STRONY
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