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- p r o j e k t - 
 

                  UMOWA NR ………….. 
 
Zawarta  w dniu ………… w Krapkowicach pomiędzy Dyrektorem Publicznego Gimnazjum 
Nr 2 w Krapkowicach – mgr. Antonim Chlipałą, z siedzibą w Krapkowicach przy ul. Kwiatowej 
7; 47-300 Krapkowice, zwanym dalej „Zamawiającym”,  
 
a …………………………………… z siedzibą w ……………………………………. 
reprezentowanym przez ………………………………………………………………. 
zwaną dalej „Wykonawcą”, o następującej treści: 
 
     §1 
 
Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa olej napędowy (ON) dla potrzeb pojazdów 
samochodowych Zamawiającego (busy i gimbusy), zgodnie z ofertą, stanowiącą załącznik nr 
1 do umowy, zwaną dalej „przedmiotem umowy”. 
 
     §2 
 
Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 
PG.271.02.2011r.  
 
     §3 
 
Zamawiający nabywać będzie przedmiot umowy bezpośrednio na stacji paliw 
Wykonawcy połoŜonej w ………………………….. 
  

 
     §4 
 

1. Podstawę do rozliczenia za zakup oleju napędowego w okresie obowiązywania umowy 
będą ceny obowiązujące na stacjach paliw Wykonawcy z dnia zakupu, pomniejszone o 
wskaźnik obniŜki cen podany w ofercie.    

2. Wskaźnik obniŜki cen wynosi ………% od ceny brutto i nie ulegnie zmianie w czasie 
obowiązywania umowy.  

3. Rozliczanie zakupów oleju napędowego następować będzie po wystawieniu przez 
Wykonawcę faktury za dostawę oleju w okresie jednego miesiąca, na podstawie 
„zestawienia zakupów”, potwierdzanego kaŜdorazowo przez Wykonawcę.  

4. Zestawienie zakupów winno zawierać następujące informacje: 
 

4.1 adres stacji 
4.2 nr rejestracyjny samochodu 
4.3 cena brutto 1 litra oleju napędowego obowiązująca w dniu wydania oleju  
4.4 ilość wydanego paliwa 
4.5 wartość wydanego paliwa pomniejszona o wskaźnik obniŜki cen podany w ofercie 
4.6 data wydania paliwa  
 

§5        
 

 
1. Wykonawca  zobowiązuje się wystawiać Zamawiającemu fakturę na adres:  
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Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach  

ul. Kwiatowa 7 
 47-300 Krapkowice 
 NIP 755-17-97-914 

 
2. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez 

Wykonawcę na fakturze, w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury.  
3. Zastrzega się, iŜ Wykonawca nie moŜe przenieść wierzytelności wynikających z umowy, 

na osoby trzecie / art.509 §1 k.c /. 
 

§6 
 
W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy, strony stosować będą kary 
umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 
 
1.  Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w  wysokości 

10% wartości umownej brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu 
okoliczności za które odpowiada Wykonawca. 

       
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy  karę umowną w wysokości 10% 

wartości towaru w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z     powodu 
okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. 

 
     §7 
 
Termin realizacji umowy:  od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.   
 
     §8       
 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
 
     §9 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy 
kodeksu cywilnego jeśli przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i przepisy 
wykonawcze nie stanowią inaczej. 
 
     §10 
 
W kwestiach spornych , właściwym do rozpoznania będzie Sąd rzeczowo właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 
 
     §11 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze 
stron. 
 
 
 
           ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
 

 
 

……………………………….                             ………………………….        
 


