
ZałącznikNr 5 do slwz

Wzór umowy - projekt
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWA

zawaftaw dniu .... pomiędzy .. . ...' reprezentowaną pruez

z siedzibą w GoŹdzie przy uL. Radomskiej 7,26 _ 634 Gózdzwanym w dalszej części umowy

ZamawiajłcYml w imieniu którego daałają:
1.....
a firrną

zsiedńbą
reprezentowaną ptzez : . .....
zarejestowaną w ...
złNaną w dalszej części umowy Wykonawcą.
Na podśtawie poep'on ad'onego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , z9odnie z ustawą z dnia

r9 śtycznia zooąr.'Prawo zamówiiń puolicznych (Dz. U. z 2ot3 r. p-oz..9o7 ze zmian.), w trybie przetargu

nieogianiczonego oraz dokonanego przezZamawiającego wyboru ofeĘ Wykonawcy została zawarta umowa

następującej treści.

$1

l.Wykonawca zobowiązuje się do sprzedania i sukcesywnej dostawy w łącznej ilości 185 000 L
oleju opałowego o parametrach jakościowych określonych w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia nasezon gnewcry20l4l20l5 do n/wkotłowni pl. y I

- Zespole Szkół w Gożdńe

_ Zespole Szkół w Kuczkach Kolonii

- Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce

wgzałącznka Nr 1 do umowy, w terminie : od dnia podpisania umowy do 15.04.2015 r.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia otaz pruyjęta oferta Wykonawcy stanowią

integralną część niniejszej umowy.

w ilości 120 000 L

w ilości 25 000 L

w ilości 40 000 L

l.Cena brutto za 1 litr oleju
wynosi zł ( słownie

$2.

opalowego ustalona w wYniku po Ępowani a przetar gowe go
będzie obowiązywała prry

pierwszej dostałvie.
ż.C"nu rirńerawszystkie dodatkowe koszty rcalizacji zamówieni a łącanie z tansportem

i przeładunkiem.
3Żazakupiony olej opałowy określony * $. 1_ pkt.l umowy przysługuje Wykonawcy
*ynugrodżenió urutto - w wysokości nie większej niż ................""""" zl
zó 

"ałądostawę 
( słownie -..-..-.. ).

4.W dośtawach realizowanych w terminach pózniejszych, w przypadku nriany cery przez

producenta lub akcyzy ustalonej ptzezorgany paristwowe Wykonawca do składanej Faktury

dołączy Aneks do umowy oraz dokument stwierdzający zmianę ceny u plQducenta,i o taką- 
-

kwotę obnĘ lub podwyższy cenę sprzedaży jednego litra oleju opałowego

5. Każdorazowa aniana cen wymagaó będzie podpisania aneksu do zawartej umowy .

6. Aneks do umowy wynikający z konieczności zrrriany cen sporządza Wykonawca,prry czym

Zamaułtający dokonujó 
'p'u*d""niaprawidłowości 

napodstawie dokumentów załączonych do

A}IEKSU .

7. Na dostarczony olej opalowy Wykonawca udziela stałego upustu od ceny producenta

w wysokości .......... .. z|(slownie : ..............)zz 1 litr olejg opalowego.



)
a
J.

$3.
1. olej opałowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyćw terminie do ... dni/ godzin

od złożęrua zarrówienia telefonicznego .

2 Wykonawca zobowiązuje się dostalcryć Zernavńającemu olej opałowy do kotłowni

w PS_P w Klwatce, Zespole szkół w Goźdńe i Zespole szkół w Kuczkach Kolonii swoim

środkiem fiansportu i na swój koszt.
3.Zamawtający zastrzega sobie zmianę tj. zmniejszenie ilości oleju opałowego

w poszczegońych Szkołach w przypadku zmiennych warunków atnosferycznych.

1.

$4.
Wykonawca zobowiązuje się sprzedać olej opałowy dobĘ jakości o parametrach zgodnych

, óf"rtą zlożonądo przetargu otaz zwymogami jakościowymi obowiązr{ącymi

w przepisach piu*u dtu paliw ciekłych zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki

i Pracy.
no miae; partii dostarczonego oleju opalowego naleĘ dołączyć świadecfwo jakości"

w przypaaku stwierdzenia wid oleju opałowego lub niezgodności dostawy z parametami

określonymi w ofercie, ZarnavłiĄący nie odbierze dostawy.

Wykonawca odpowiadaz'abtakjilościowe i jakościowe stwierdzone bezpośrednio po odbiorze

olóju opało*"gó u Zarnawiającego. W przypadku stwierdzenia ńej jakości oleju opałowego

wytonawcu 
"óbo*ią"oie 

się do niezwłocanego, najpózniej w ciągu 3 dni od zawiadomienią
dostarczenia zamiast o1eju opałowego wadliwego, takiej samej ilości oleju opałowego wolnego

od wad.
Zamawiający zastzega sobie możliwośó rorsvtązanta niniejszej umowy w przypadku

pourtarzających się skarg na jakośó dostarczanęgo przez Wykonawcę oleju opałowego.

w poypuai" otrąrmywania oleju opałowego zĘ jakości umowa zostanie wypowiedziana

stosownym pismem przez Zamavłiaj ącego.

$s.
l.W razie nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje

się zapłacić ZanavńĄącemu kary umowne:
a/w wysoko ści 5 Yowynagrodzenia umollnego określonej w $ 2 pkt.3 umowy ' gdy Zamawiający

odsąpi od umowy z powodu okoliczności,zaktóre ponosi odpowiedzialnośó wy-ko1ay9

b/ w wysokości 0,5 % *yougrodzeruaumownego określonej w $ 2 pkt.3 , zakaiżdy dńefiz*łoki
w razie nie dotrąrmantaptzezWykonawcę terminu określonego w $ 3 umowy .

2.Ewentualne kary umowne wymienione w pkt.l i2 Zanavńający ma prawo pobierać z

wynagrodzenia Wykonawcy.
3.Wynagrodzenie ók'.ślo''. w niniejszej umowie ozrLacaa kwotę brutto określoną w $ 2 pkt.3

umowy.
 .JęŻelikara umowna przewidywana w $ 4 umowy nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą

dochodzić odszkodowania uzupehriającego na zasadach ogólnych .

s6.
Zamawiający zapłaci kary umotrne Wykonawcy :

1.W razie ńioki w zapłasie Wykonawcy należności zgodnie z warunkami olaeślonymi w $ 7

umowy' Wykonawcy przysfugują odsetki w ustawowej wysokości'
2.Jeże1ikara umowna przewidywana w $ 6 umowy nie pokryje poniesiorr.{ szkody, strony rmgą

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych .

s7.
l. Rozliczenie wynagrodzenia odbywać się będzie, na podstawie wystawianychprzez

Wykonawcę Faktur zatzecrywLście dokonany zakup oleju opałowego.

Z.Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płanre przelewem zkontaZanawiającego
na-końo Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty prawidłowo złożonej faktury. Ptzy czym

spełnienie świadczenia jest datazłoŻena przelewu w banku Zamawiającego'

3.W pr4padku przedstawi elia ptzez'Wykonawcę nieprawidłowej Faktrrry VAT
Zanawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia.

4.

5.



$8.

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i niezbędne uprawnienia

dowykonania przedmiotu umowy, zrajdują się w sytuacji umożliwiającej jej

wykonanie i jest płatnikiem podatku vAT.
$e.

1.Wszelkie antany warunków umownych mogąnastąpić zazgodą obu Stron wyrazoĘ na piśmie

w formie aneksu do niniejszej umowy' pod rygorem nieważności .

2.Niedopuszczalne są tukie zrriany postanowień umowy, oraz wprowadzenie do umowy

takich pbstarrowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby

mrienió treśó oferty Wykonawcy.
$ 10.

1.Każdej ze stron przysfuguje prawo do rozwipania niniejszej umowy z zachowaniem

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia .

2.Zamavńający 
-zas;;zega .óui. prawo odstąpienia od umowy w prąrpadku zaistnienia

okolicznośóiopisanycn ń art.tłs u'ta*y z drua 29.0t.2004r. Prawo zamówień publicznych.

s 11.

l.Ewentualnę spory mogące wynikać z wykonania niniejszej umowy strony poddadzą pod

rczstrzy grnęc ie sądu właściwe go dla siedziby Zamawiaj ące go.

2.W spriwach nieuregu1o**y.h rrmową mają zastosowanię odpowiedrrie przepisy Kodeksu

Cywilnego i ustawy i.u*o Zamówień Publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy

Kodeksu PoĘpowania Cywilnego.
3.Wykonawca nie może bóz pisemnej zgody Zamavnającego przenieść wierzytelności

wynikającychbądźnłtązanychzrea\izacjąumowylarzeczosóbtrzecich.
l.'umowa 

-zostałasporządzona 
w trzech jednobrzrrriących egzempĘavash , dwa egzemplarze dla

Zamawiaj ące go, j eden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄcY WYKONAWCA


