OR. 3421-3/09
Umowa Dostawy Oleju Opałowego nr 12/09
zawarta w dniu 12.02.2009 r. w Pułtusku pomiędzy:
Powiatem Pułtuskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pułtusku, ul.Białowiejska 5,
06-100 Pułtusk w imieniu którego działają:
-

Andrzej Dolecki -

Starosta Pułtuski

-

Witold Saracyn - Wicestarosta

zwanym dalej Zamawiającym

a
Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym ŻAR Arkadiusz Saczewski
z siedzibą: 08 – 110 Siedlce, ul. Sokołowska 159 - 165
działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr 2683
(zaświadczenie znak OA.6411/2683 z dnia 18.08.2008r.)
wydanym przez Urząd Gminy Siedlce
reprezentowanym przez:
Arkadiusza Saczewskiego – właściciela
zwanym dalej Wykonawcą
W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.
zm.) strony zawarły umowę następującej treści:
§1.
1. Przedmiotem umowy jest „Dostarczenie ciepła dla zabezpieczenia zamontowanych urządzeń
i prawidłowego wykonawstwa robót technologicznych i budowlano – montażowych dla
budowanego szpitala w Pułtusku w 2009 roku” do kotłowni budowanego szpitala w Pułtusku
w ilości ok.50.000 litrów.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości oleju opałowego, określonej
w punkcie 1 w zależności od potrzeb.
3. Integralną część umowy stanowią:
–

oferta Wykonawcy

–

aktualne świadectwo legalizacji instalacji pomiarowych licznika wlewu oleju w samochodzie
dostawczym wydane przez właściwy Okręgowy Urząd Miar.
§2.

Zamawiający oświadcza, że posiada w kotłowni budowanego szpitala w Pułtusku kocioł Viessman
460(3 szt) kw., 6 zbiorników na olej opałowy o pojemności 5.000 litrów każdy.

§3.
1. Strony niniejszej umowy ustalają, że Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu olej
opałowy lekki Ekoterm Plus do obiektu wymienionego w § 2. w terminach i ilościach
uzgodnionych oddzielnie przed każdą dostawą.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć olej opałowy na własny koszt samochodem
umożliwiającym bezpośredni wlew oleju opałowego do zbiorników wyposażony w system
pomiarowy – legalizowany licznik przepływowy.
3. Ustalenie terminów i ilości dostaw dokonywane będzie w formie pisemnej.
4. Strony ustalają, że dostawy będą realizowane w ciągu 12 godzin od chwili złożenia zamówienia
przez Zamawiającego.
5. Przyjęcie oleju opałowego wraz z fakturą stanowi potwierdzenie odbioru dostawy (fakturę
należy doręczyć w momencie dostawy).
§4.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania jakości dostarczanego oleju opałowego Ekoterm Plus
przedkładając Zamawiającemu przy każdej partii dostawy atest jakości oleju opałowego (ocenę
laboratoryjną dotyczącą dostarczonego oleju opałowego).
§5.
1. Cena za 1 litr oleju opałowego lekkiego Ekoterm Plus ustalona w wyniku postępowania
przetargowego na dzień wyznaczony do składania ofert tj. na 03.02.2009 r. została ustalona na
poziomie 1,85 zł netto (słownie: jeden złoty 85/100) i będzie obowiązywała przy pierwszej
dostawie.
2. Ceny netto dostarczanego oleju opałowego Ekoterm Plus ulegają zmianie w przypadku zmiany
ceny wprowadzonej przez rafinerię płocką.
3. Zmiana ceny netto zostanie naliczona wskaźnikiem procentowym obliczonym z dokładnością
do czterech miejsc po przecinku. Ustalona cena netto zostanie naliczona z dokładnością do
czterech miejsc po przecinku i zaokrąglona do setnej części złotego. Podstawą kolejnej zmiany
ceny netto będzie cena netto obowiązująca przy dostawie poprzedniej.
4. Zmiana ceny nastąpi w dniu wprowadzenia nowych cen przez rafinerię płocką i będzie
każdorazowo potwierdzana przez Wykonawcę aneksem do niniejszej umowy.
5. Do sporządzonego aneksu Wykonawca dołączy informację z rafinerii płockiej zawierającą
zmianę ceny oraz termin jej wprowadzenia.
6. Wartość ogółem przedmiotu umowy wynosi:
netto: 92.500,00 zł
VAT: 20.350,00 zł
brutto: 112.850,00 zł
słownie: sto dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100

7. Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia ilości zakupu oleju opałowego, określonej
w 1. W takim przypadku wartość umowy ulegnie proporcjonalnie zmniejszeniu.
§6.
1. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty za zakupiony olej opałowy do kotłowni budowanego
szpitala w Pułtusku w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury, a w przypadku nie
przekazania środków w tym terminie z budżetu województwa, ustala się płatność faktur
w terminie 10 dni od dnia otrzymania środków.
2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 będzie opłacone ze środków budżetu województwa
mazowieckiego.
3. Zapłata dokonywana będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
4. Strony ustaliły, że datą dokonania zapłaty będzie datą wydania dyspozycji przelewu z konta
Zamawiającego.
§7.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wartości zamówionego, a nie
dostarczonego oleju opałowego w terminie ustalonym w §3. pkt 4.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10 % wartości zamówionego i nie
odebranego oleju opałowego, o czym mowa w §3. ust. 1 i 2.
§8.
1. Umowa została zawarta na czas od daty zawarcia umowy do czasu wyczerpania wartości
umowy jednak nie później niż do dnia 30 kwietnia 2009 r.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia
lub w każdym czasie za porozumieniem stron.
§9.
Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§10.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
§11.
Spory między stronami rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§12.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
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ZAMAWIAJĄCY

Arkadiusz Saczewski

Andrzej Dolecki
Witold Saracyn

