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UMOWA SPRZEDAŻY
Zawarta w Katowicach dnia ............................... r., pomiędzy
WOJEWÓDZKIM INSPEKTORATEM OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH
ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice, podatnikiem podatku od towarów i usług
posiadającym numer identyfikacyjny NIP:954-22-54-629 Regon 271096180,
reprezentowanym przez:
Annę Wrześniak - Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w
Katowicach,
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a
___________________________prowadzącym działalność gospodarczą pod
nazwą ......................., zamieszkałym w ___________, ul. ___________, legitymującym się
dowodem osobistym serii ____ o numerze ___________, podatnikiem podatku od towarów i
usług posiadającym numer identyfikacyjny NIP: ________________ Regon
________________, zwanym dalej „DOSTAWCĄ”,
poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego (zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z dnia 25
czerwca 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), o następującej treści:
§ 1.
1. DOSTAWCA zobowiązuje się sprzedać ZAMAWIAJĄCEMU olej opałowy w ilości
16 000 litrów, spełniający parametry techniczne przedstawione w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, stanowiącej integralną część niniejszej umowy, i dostarczyć go do
Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Częstochowie w sposób
określony w ust. 2, a ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się go odebrać i zapłacić cenę określoną
w § 4.
2. DOSTAWCA zobowiązuje się wlać dostarczony olej opałowy do zbiornika
podziemnego wskazanego przez ZAMAWIAJĄCEGO, znajdującego się na posesji
Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Częstochowie ul.
Rząsawska 24/28 w Częstochowie.
3. Na potwierdzenie spełniania przez dostarczony olej opałowy parametrów
technicznych przedstawionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia DOSTAWCA
przekaże ZAMAWIAJĄCEMU wraz z dostawą świadectwa jakości dostarczonego oleju.
§ 2.
1. DOSTAWCA zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie do
20.10.2012r. Za termin dostawy przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru całości
przedmiotu zamówienia przez ZAMAWIAJĄCEGO.
2. ZAMAWIAJACY uzgodni z DOSTAWCĄ termin dostawy przedmiotu zamówienia
telefonicznie lub faksem na nr …………………. .
§ 3.
ZAMAWIAJĄCY powołuje koordynatora dostawy w osobie: Kazimierz Siwek , tel.: 034/
3694 155.
2. Przedstawicielem DOSTAWCY w przedmiocie dostawy będzie Pan/i ____________, tel.:
__________.
1.

§ 4.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCY zapłaci DOSTAWCY wynagrodzenie
wynikające z oferty cenowej w wysokości: ............................... zł brutto
(słownie:
.........................................),
w
tym
kwota
podatku
VAT ......................................... zł.
2. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy DOSTAWCY podany na fakturze w
ciągu 21 dni od daty otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO faktury wystawionej przez
DOSTAWCĘ.
3. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia określonego w ust. 1, DOSTAWCA
uprawniony jest do naliczania odsetek ustawowych.
§ 5.
1. DOSTAWCA gwarantuje dobrą jakość przedmiotu umowy i ponosi odpowiedzialność
z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość techniczną i użytkową przedmiotu
umowy ujawnione w okresie gwarancyjnym.
2. DOSTAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU 6 miesięcznej gwarancji na przedmiot
umowy, począwszy od daty podpisania protokołu odbioru.
§ 6.
1. DOSTAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w
wykonaniu przedmiotu umowy kary umowne w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu
umowy, o której mowa w § 4.
2. ZAMAWIAJĄCY zapłaci DOSTAWCY karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy
przez DOSTAWCĘ, z przyczyn, za które odpowiada ZAMAWIAJĄCY – w wysokości 5,0 %
kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 4.
3. DOSTAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną z tytułu odstąpienia od
umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn, za które odpowiada DOSTAWCA – w
wysokości 5,0 % kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 4.
4. Strony zastrzegają sobie dochodzenia odszkodowań w wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.
§ 7.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści zawartej umowy wymagają formy pisemnej w postaci
aneksu pod rygorem nieważności.
§ 8.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 9.
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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