
    Załącznik nr 3 

                      

 

                  UMOWA  Nr  …............................................... 

 
W dniu ….................... w Koninie pomiędzy Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi Sp. z  o. o. ; ul. Sulańska 13;  62-510 Konin;  NIP: 665290029; 

reprezentowanym przez: 

 

Prezesa      -   mgr inż. Jana Skalskiego 

 

zwanym dalej  „Zamawiającym” 

 

a : 

 

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

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

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

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

 

reprezentowanym przez : …........................................................................................................ 

 

zwanym dalej  „Wykonawcą”, który został wyłoniony w drodze wyboru ofert,  zawarto umowę o 

następującej treści : 

 

                                                                  & 1 
1.  Zamawiający zamawia , a  Wykonawca  przyjmuje do realizacji dostawę olejów technicznych 

do magazynu Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.; ul. Sulańska 

13;  w Koninie; 

 

2.  Szacunkowa ilość zapotrzebowanych olejów  technicznych została podana w załączniku nr 2. 

Załącznik nr 2  stanowi integralną część niniejszej umowy. Załącznik 2 jest formalną ofertą, która 

tworzona jest na bazie szacunkowych ilości olejów określonych w załączniku nr 2. 

 

3.  Rzeczywista wielkość zapotrzebowania na oleje techniczne zostanie podana  każdorazowo 

telefoniczne  lub  pocztą elektroniczną  – z  dostawą w terminie do 5 dni roboczych. 

 

 

                                                                    & 2 
 

1.  Zamówienia na oleje techniczne będzie realizowane własnym transportem przez Wykonawcę – 

dostawcę systematycznie do końca 2013 roku. 

 

2.  Dostawa olejów technicznych następuje do magazynu Zamawiającego w dni robocze od godz. 

7.oo  do godz. 14.3o na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

 



 

                                                                    & 3 

 

1.  Dostarczane oleje techniczne winny posiadać aktualne „karty charakterystyki”, a   jakość 

dostarczanych olejów musi odpowiadać zapisom „kart charakterystyki”.                                                                       

 

2.  Oleje techniczne zamawiane będą systematycznie do realizacji, w zależności o rzeczywistych 

potrzeb  - niekiedy kilka razy w tygodniu. 

 

3.  Dostawa występować będzie w ilościach  20,  40  i  60  litrów  i sporadycznie w ilościach 

jednostkowych i beczkach. 

 

                                                                     & 4 

 

1.  Ustalone ceny jednostkowe ( podane przez Wykonawcę ), wpisane na  fakturze  w cenie netto, z 

vatem i brutto,  mogą nieznacznie odbiegać pod warunkiem, że każdorazowo przy zmianie ceny 

Wykonawcy, wraz z fakturą  przedkłada  Zamawiającemu dokument o zmianie ceny producenta. 

 

2.  Dopuszcza się zmiany cen olejów w okresie trwania umowy dostawy. 

 

3.  Oleje, która  podlegają akcyzie, dostarczane będą bez akcyzy ze względu na zwolnienie wydane 

przez Urząd Celny w Koninie. 

 

4.  Należność za oleje techniczne będzie regulowana przelewem na podstawie wystawionej faktury 

VAT  - w terminie ………/zgodnym ze złożoną ofertą/. 

 

5.  Szacunkowa wartość rocznej dostawy olejów technicznych – wg załącznika nr 2, która jest  

 

podstawą wyboru oferenta -  wynosi: …..................zł brutto, słownie: …....................................... 

 

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

 

6.  Cena podana na formularzu oferty zawiera koszt dostawy do siedziby MZGOK Sp. z o.o w 

Koninie. 

 

 

                                                                      & 5 

 

1.  W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych,  strony 

naliczać będą odszkodowania w formie kar umownych. 

 

     a). Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę  umowną  w wysokości 50,-  zł.,  -    za każdą    

           jedno-dniową   zwłokę po uzgodnionym terminie. 

      b).  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10%  rocznej szacunkowej  

wielkości  brutto,  za odstąpienie od  umowy w części lub w całości z przyczyn zależnych od  

Zamawiającego. 

       c).  Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%  rocznej 

szacunkowej wielkości  brutto, za odstąpienie od umowy w części lub całości z przyczyn zależnych 

od  Wykonawcy. 



 

 

                                                                         & 6 

 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

     a). Wykonawca przerwał realizację dostaw olejów technicznych i mimo upomnień 

Zamawiającego, przerwa trwa dłużej niż 20 dni. 

      b). Wykonawca wykonuje dostawy niezgodnie z zapisami umowy lub wskazaniami 

Zamawiającego. 

 

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z 

obowiązku zapłaty faktur w ustalonym terminie. 

 

3.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

 

                                                                          & 7 

  

 

1.  Strony zobowiązują się do rozwiązania wszelkich ewentualnych sporów w sposób polubowny i 

kompromisowy. 

 

2.  W przypadku, gdy strony nie będą mogły znaleźć rozwiązania polubownego, spór rozstrzygnie      

sąd  powszechny właściwy do lokalizacji siedziby Zamawiającego. 

 

 

   

                                                                            & 8 

 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach:  - jeden dla Wykonawcy, 

trzy dla Zamawiającego. 

 

 

 

                         ZAMAWIAJĄCY                                       WYKONAWCA 


