
UMOWA Nr  ............................

zawarta w dniu ................ 2023 r. pomiędzy:
Miastem Radlin, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
………………………………………...
a
………………………………………...
zwanym dalej Wykonawcą.

Po  dokonaniu  przez  Zamawiającego  wyboru  propozycji  cenowej  Wykonawcy,  w  wyniku
przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne o wartości do 130 000,00 zł,  zawarto umowę
następującej treści:

§ 1
Przedmiotem niniejszej  Umowy jest  zakup  i  dostawa  do  budynku położonego  w  Radlinie  przy  ul.
Reymonta 9, 4000 litrów oleju opałowego, o następujących parametrach:
1) wartość opałowa nie mniejsza niż 42 MJ/kg,
2) zawartość siarki nie wyższa niż 0,2 %,
3) temperatura zapłonu powyżej 55ºC,
4) temperatura płynięcia nie więcej niż – 20º C,
5) gęstość w temperaturze 15º C nie większa niż 860 kg/m³.

§ 2
Termin realizacji zamówienia do dnia .................. 2023 roku (3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy).

§ 3
1.  Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie ……………………... brutto.
2.  Należność,  o  której  mowa w ust.  1  Zamawiający  wypłaci  Wykonawcy  przelewem na  rachunek

bankowy, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

§ 4
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie

kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % wartości zamówienia za każdy dzień
zwłoki.
2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 10
% wartości zamówienia.

3.  Zamawiający zapłaci  Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości zamówienia.

4. Wykonawca w razie zaistnienia okoliczności określonych w ust. 2, wyraża zgodę na potrącenie kar
umownych z wystawionej faktury.

§ 5
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnego aneksu. 

§ 6
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonania przedmiotu objętego
niniejszą umową osobom trzecim.

§ 7
1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd Powszechny, właściwy ze względu na siedzibę
Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy  Kodeksu
cywilnego  oraz  ustawy  z  dnia  2  marca  2020  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób  zakaźnych  oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
3.  Administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych  przez  Urząd  Miasta  Radlin  jest  Burmistrz
Radlina (ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin). Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego



przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych. Szczegółowe informacje dot. zasad przetwarzania danych osobowych
można uzyskać na stronie internetowej Miasta Radlin pod adresem https://radlin.pl/zpdo, na tablicach
informacyjnych wywieszonych w jednostce oraz w formie udostępnianych na życzenie wydruków.

§ 8
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron.
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