Umowa Nr
zawarta dnia

zwan dalej ODBIORC , reprezentowan przez:

Krzysztofa Lisieckiego – Wójt Gminy Pi tek
a
, zwanym dostawc .
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa lekkiego oleju opa owego w ilo ciach ca 20.000
litrów okre lonych ka dorazowo przez ODBIORC i o w ciwo ciach okre lonych w § 2.
2. Na warunkach, uzgodnionych niniejsz umow , DOSTAWCA zobowi zuje si
dostarczy ODBIORCY wymieniony w § l olej, a ODBIORCA zobowi zuje si
dostarczony olej odebra i zap aci ustalon cen .
§2
Strony ustalaj , e dostarczony olej b dzie charakteryzowa si nast puj cymi parametrami fizykochemicznymi:
1. G sto

w temp. 15 ° C , g/ml nie wi cej ni

- 0,860

2. Temperatura zap onu ° C

> 56

3. Lepko

< 6,0

kinematyczna w temp. 20 ° C , mm/s

4. Zawarto

siarki %

< 0,2

5. Zawarto

wody mg/kg

< 200

6. Zawarto

sta ych cia obcych mg/kg

< 24

7. Warto

opa owa kJ/kg

> 42 600

8. Temperatura krzepni cia ° C
Wymienione w
Atestem.

< -20

ciwo ci fizyko-chemiczne powinny by potwierdzone wiadectwem Jako ci §3

Strony ustalaj nast puj ce warunki dostaw:
1. Olej dostarczany b dzie partiami w ilo ciach zgodnych z ka dorazowymi zamówieniami
ODBIORCY.
2. Zamówienie na dostaw , zawieraj ce wszystkie informacje dotycz ce danej partii towaru ,
ODBIORCA z y z odpowiednim wyprzedzeniem DOSTAWCY w formie pisemnej lub
telefonicznej - ka dorazowo z podaniem nazwiska osoby zamawiaj cej oraz miejsca dostawy.
3. DOSTAWCA zobowi zuje si zrealizowa ka de zamówienie, z one w ramach niniejszej
umowy, z wyprzedzeniem nie mniejszym ni 48 godzin. W razie nie wywi zania si z niniejszej
umowy w terminie , DOSTAWCA zap aci kar umown w wysoko ci 0,5 % za ka dy dzie zw oki
od warto ci dostawy.
4. DOSTAWCA na w asny koszt zapewni ka dorazowo transport towaru do ODBIORCY.
5. Odbiór ilo ciowy b dzie dokonywany wg wskaza legalizowanych urz dze pomiarowych, w
które wyposa one s cysterny . ODBIORCA przeka e dokonuj cemu dostawy pracownikowi
DOSTAWCY pisemne potwierdzenie odbioru ilo ciowego i jako ciowego.
§4
1. Cena brutto jednego litra oleju opa owego/ cena nie zmienna/ z dostaw wynosi :

§5
l .Za dostarczenie ka dej partii oleju ODBIORCA dokona zap aty przelewem w terminie 30 dni od
daty wystawienia rachunku na konto DOSTAWCY .
2. Kolejna sprzeda mo e nast pi jedynie po op aceniu poprzedniej dostawy.
3. W przypadku uchybienia ustalonego w § 5 ust. l terminu , ODBIORCA zap aci DOSTAWCY
odsetki ustawowe za zw ok .
4. W przypadku wyst pienia cho by jednego opó nienia p atno ci ze strony ODBIORCY ,
zobowi zany on b dzie do regulowania nast pnych p atno ci w formie czeku potwierdzonego lub
przedp aty.
§6
Niedotrzymanie w ciwo ci oleju opa owego lub nieterminowa dostawa spowoduj roszczenie
ODBIORCY z powodu strat jakie z tego tytu u poniós .
§7
1. Umowa zawarta zostaje na czas okre lony tj. jeden rok od daty podpisania umowy.
2. Umowa ulega rozwi zaniu :
- w ka dym czasie za zgod obu Stron,
- po up ywie jednomiesi cznego wypowiedzenia, z

onego na pi mie drugiej Stronie.

§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewa no ci.
§9
Wszystkie spory wynik e z niniejszej umowy rozstrzyga b
ciwo ci ogólnej.

s dy powszechne wed ug

§10
W sprawach nieuregulowanych niniejsz umow zastosowanie maj przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz Ustawy o zamówieniach publicznych.
§11
Umow sporz dzono w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach – dwa dla zamawiaj cego, 1 egz. dla
dostawcy.

Zamawiaj cy:

Dostawca:

