
Załączniknr 1 do zapytania ofeńowego

UMOWA nr...............

Niniejsza umowa, zwarla dalej ,,Umow{' została zawarta dniu. . . . . . . ...w Kołaczkowie,
pomiędzy:

Gminq Kołaczkowo
Plac Reymonta 3,62-306 Kołaclkowo, NIP 7891707330
reprezentowanąptzez: Tbresę Waszak - Wójta Gminy Kołaczkowo
znv aną dalej,,Zarrtańaj ącym"

a

zwanym dalej,,Wykonawcą"

§ 1. Przedmiot zamówienia

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do rcalizacji dostawę oleju napędowego
do trzech autobusów szkolnych w szacunkowej ilości 22 000,00 litrów vłraz z ich
odbiorem przez osoby upoważnione.

2. Zamówiony materiał będzie odbierany pojazdami ZamawiĄącego, sŃcesywnie
według potrzeb.

§ 2. Obowiązki stron

1. Wykaz pojazdów i osób upowaznionych do pobierania paliw na podstawie niniejszej
umowy określa załączniknr 1 do niniejszej umowy.

2. Przy poborze paliwa kierowca Zamawiającego ottzyma fakturę, na której
uwzględnionabędzie data operacji, ilość irodzĄ pobranego paliwa, nr samochodu,
nazwisko kierowcy, nazwisko wydaj ącego, stosowne podpisy.

3. Wykonawca wskazuje miejsce/a poboru paliwa pod adresem.....
4. Wykonawca gwarantuje, że towar w ramach niniejszej umowy będzie w gatunku I

oraz posiada wszystkie niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania oraz
certyfikaty jakości.

5. Wykonawca w pełni odpowiada za jakość towaru i możliwośó jego poboru.

§ 3. Termin realizacji

Umowa zostaje zawartanaczas określony od 01 stycznia}Ot9 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 4. Warunki płatności

1. ZamawiĄący zapłaci Wykonawcy naleznośó zapobietane paliwa w ciągu 14 dni od
dńy otrzymania faktury potwierdzonej dowodami dostawy orazwykazem tankowań
zawierającym dane pojazdu orcz jego kierowcy.

2. Cena brutto przedmiotu zamówienia to cena brutto paliwa obowiązująca w
dniu tankowania..

3. Faldury będą wystawiane po kńdymtankowaniu i dostarczane do Urzędu Gminy
w kołaczkowie.



4.
5.

zapłata faktur nastąpi w formie przelewu bankowego na konto'wykonawcy.
Na czas trwania umowy zamawiający upowżnia wykonawcę do wystawiania
faktur VAT bez swojego podpisu.

§ 5. Kary umowne

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy:
1. Wykonawcazobowiązuje się zapłació Zamawiającemu, kary umowne

a) 2,5 o^ wartości brutto zamówionego towaru, gdy Zamawiający odstąpi od umowy
z powodu okoliczności, zaktóte odpowiada Wykonawca.

b) 0,5Yo wartości brutto złożonego przęz Zamavłiającego zamówienia, za kuizdy
dzień zwłoki w dostawie oleju napędowego.

2. ZamawiĄący może dochodzió na zasadach ogólnych odszkodowania. przęWższającego karę umowną.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mĄązaśosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

2. Spory wynikłe z niniejszej umowy będąrozpatrywane przezwłaściwy dla siedziby
Zamawiającego Sąd.

3. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem
niewżności tych zmian.

4. Umowa zostŃasporządzonaw ttzechegzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa
dlaZałnawiającego.
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