ZaNączniknr

1 do

zapytania ofeńowego

UMOWA nr...............
Niniej sza umowa, zw ana dalej,,Umo wą" zostńa zawarta w dniu.
w Kołaczkowie, pomiędzy:

Gminq Kołaczkowo
Plac Reymonta 3,62-306 Kołaczkowo, NIP 7891707330
reprezentowanąprzęz: Tbresę Waszak - Wójta Gminy Kołaczkowo
zw aną dalej,,Zamawiaj ącym"
a

zw anym

dalej,,Wykonawcą"

§ 1. Przedmiot zamówienia

1.

2.

3.
§ 2.

1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę oleju napędowego
do samochodów gospodarczych oraz samochodów OSP w szacuŃowej ilości
22 000,00 litrów wlaz z ich odbioremprzęz osoby upoważnione.
Podane przęz Zamawiającego ilościoleju napędowego są ilościami szacuŃolvymi.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia oleju napędowego w mniejszym
zakresie.
Zarnowiony materiał będzie odbierany pojazdami Zanańającego, sŃcesywnie
według potrzeb.

Obowiązki stron

5.

Wykaz pojazdów i osób upowaznionych do pobierania paliw na podstawie niniejszej
umowy określa zńączniknr 1 do niniejszej umowy.
Przy poborze paliwa kierowca Zamawiającego ottzyma fakturę, Ia której
uwzględniona będzie data operacji, ilośó i rodzaj pobranego paliwa, nr samochodu,
nazwisko kierowcy, naz wisko wydaj ące go, sto sowne podpisy.
Wykonawca wskazuje miejsce/a poboru paliwa pod adresem.....
Wykonawca gwarantuj e, że towar w ramach niniejszej umowy będzie w gatuŃu I
oraz posiada wszystkie niezbędne atesty dopuszczenia do stosowania oraz
certyfikaty jakości.
Wykonawca w pełni odpowiada za jakośó towaru i możliwośćjego poboru.

§ 3.

Termin realizacji

2.
3.
4.

i

Umowa zostaje zawartanaQzas określonyod 10 stycznia}}l9 r. do 31 grudnia 2019 r.
§ 4.

Warunki platności

1.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy naleznośó za pobierane paliwa w ciągu 14 dni od
daty otrzymania faktury potwierdzonej dowodami dostawy orazvłykazem taŃowń
zawierającym dane pojazduoraz jego kierowcy.

2.
3,

4.
5.

§

cena brutto przedmiotu zamówienia to cena
brutto paliwa obowiązująca w
dniu taŃowania..
wrstawiane po kużdymtankowaniu i dostarczane
do Urzędu Gminy

lt'H.|;d+

zapłatafaktur nastąpi w formie przelewu
bankowego na konto wykonawcy.
Na czas trwania *9*y Zamańający upoważnia
Wykonawcę do wystawiania
faktur VAT bez swojego podpisu.

5. Kary

umowne

Y. ,yiżniewykonania lub nienalezytego wykonania umowy:
Wykonawc a zobońązuje się zipłłcićź^^;;{i;;;.",
t"., umowne
a) 2,5 yo wartościbrutto zamówionego towaru, gd y zatnańający
1

b)

z powodu okoliczności, zaktóre odpowiada

ivitonu*.*

odstąpi od umowy

0,5oń wartoŚci brutto złożonegoptzez Zamłwiającego
zanówienia, za kużdy
dzięń zwłoki w dostawie oleju naiędowogo. --a1

2, ZamawiĄącY moŻe dochodzić - na łasadach ogólnych
ptzewy
ższaj ącego karę umowną.

odszkodowania

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Do spraw nieuregulowanych

niniejszą umową majązastosowanie przepisy
Kodeksu Cyrvilnego.
2, SPory wYnikłe zniniejszej umowy będąrozpatrywane przezwłaściwy
dla siedziby
Zamawiającego Sąd.
3, wszelkie zniany treściumowy wymagają formy pisemnej, pod
rygorem
niewazności tych zmian.
4. zklauzulą informacyj ną dotycząca ochrony danych osobowych
można zapoznać
się w budyŃu Urzędu Gminy wKołaczk";.,
Ńł-. R.yr.ronta 3, 62-306
ń;;
Kołaczkowo oraznastronie www.bip.koru.rr.Óiuo.pr
o"hrona Janyctr
osobowych.
"ukłuata
5. umowa została spotządzonaw trzęch egzemplarzach, jeden
dla wykonawcy i dwa
dlaZanawiającego.
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załqcznik nr 7 do umowy nr,,...........,,.,,
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15.

