Załącznik Nr 5 do SIWZ

Wzór umowy - projekt
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWA
za:warta w

... pomiędzy ....

dniu

reprezentowanąprzęz

z siedzibąw Gożdzieprry uI. Radomskiej 7,Ż6 * 634 Gózd Zwanym w dalszej częściumowy
Zamawiającym' w imieniu którego działają:

z siedz|bą

reprezentowanąprzez : ......
zalejestrowanąw
zlvaną w dalszej częściumowy Wykonawcą.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , zgodnie z ustawą z dnia
19 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 ze zmian.), W trybie

przetargu nieograniczonego oraz dokonanego przez7amawiającego wyboru oferty Wykonawcy została zawafta
umowa następującej treści.

$1
1.Wykonawca Zobowią:Zuje się do sprzedania i sukcesywnej dostawy w łącznĄ ilości160 000 L
oleju opałowego o paJametrach jakościowych określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na sezon grzęwczy 201ŻDaI3 do n/w kotłowni przy
:

Gożdzie
- Zespole Szkół w Kuczkach Kolonii
- Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce
_

Zespole Szkoł w

wgzałącznika Nr

1 do

w ilości116 000 L
w iloŚci 22 000 L
w

ilości 22 000 L

umowy, w terminie : od dnia podpisania umowy do 15.04.2013 r.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówtenia
integralnączęśó niniejszej umowy.

oraz przyjęta oferta Wykonawcy

stanowią

$2.

i.Cena brutto za 1 litr oleju opałowego ustalona w wynik u postępowanta przetargowego
wynosi .. zł ( słownie : .....
) będzie obowiąrywała przy
pierwszej dostawie.
2.Cęnazawięrawszystkie dodatkowe koszty rcalizacji zamówieniałącznte z transportem
i przeładunkiem.
3:Zazakłąiony olej opałowy określonyw $ 1 pkt.1 umowy przysługuje Wykonawcy
wynagrodżenie brutto _ w wysokości nie większej niz .......................... zł
....... )
za całądostawę ( słownie: ......
4.W dostawach realizowanych w terminach późniejszych, w przypadku zmiany ceny przez
producenta lub akcyzy ustalonej przez organy państwowe Wykonawca do składanej Faktury
dołączy Aneks do umowy oraz dokument stwierdzający zmianę ceny u producenta, i o taką
kwotę obnizy lub podwyŻszy cenęsprzedazy jednego litra oleju opałowego .
5. Kazdorazowazmiana cen wymagaó będzie podpisania aneksu do zawartej umowy .
6. Aneks do umowy wynikający zkonteczności zmiany cen sporządza Wykonawca'ptzy czym
Zarnawiający dokonuje sprawdzenia prawidłowoŚci na podstawie dokumentow zał'ączonych do

ANEKSU

.

Na dostarczony olej opałowy Wykonawca udziela stałego upustu od ceny producenta w
wysokościrrror.i..... zł(słownie: ..........,...)za 1 litr oleju9pałowego.
7.

1.

$3.
olej opałowy Wykonawcazobovńryuje się dostarczyi w terminie do

...

dni/ godzin

od rfoŻenia zamówienia telefonicznego .
2 'Wykonawca zobowiąuje się dostarczyc Zanawiającemu olej opałowy do kotłowni
w PSP w Klwatce, Zespole Szkół w Gożdzie i Zespole Szkół w Kuczkach Kolonii swoim
środkiem transportu i na swój koszt.
3.ZamawiĄący zastrzega sobie zmianętj. zmniejszenie ilościoleju opałowego
w poszczegolnych Szkołach w przypadku zmiennych warunków atmosferycznych '

$4.
przedmiot
umowy dobrej jakościo parametrach
sprzedaó
się
zobowiązuje
1. Wykonawca
zgodnych zofertązłozonądo przetuguorazzwymogami jakościowymi obowiąującymi
iprzópisach prawa dla paliw ciekłych zavłartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki

{-

,.,.r.'

i Pracy.
2. Do każdej partii dostarczonego oleju opałowego należy dołącryć świadectwo jakości.
3. W prąpadiu stwietdzensa wad oleju opałowego lub niezgodnościdostawy z parametrami
określonymi w ofercie , Załnawiający nie odbierze dostawy'
4. Wykonawca odpowia da zabraki ilościowe i jakościowe stwierdzone bezpoŚrednio po odbiorze
prźedmiotu zamówienia u Zamavłiającego. W przypadku stwierdzenia złej jakościoleju
opałowego Wykonawca zobowiryuje się do niezwłocznego, najpóŹniej w ciągu 3 dni od
zawiadońienia' dostarczenia zamiast oleju opałowego wadliwego, takiej samej iloŚci oleju
opałowego wolnego od wad.
5. Zarnawiijący ,uśtr"gasobię mozliwoŚÓ rozwiązania niniejszej umowy W przypadku
powtarzEących się skarg na jakośó dostarczanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy'
w przypadku otrzymywania oleju opałowego złej jakościumowa zostanie wypowiedziana
stosownym pismem przez Zarnawiającego.

$s.

l.W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowią,zuje
się zapłació Zanawiającemu kary umowne:
ońv,rynagodzeniaumownego określonej w $ 2 pkt.3 umowy . gdy Zama'wiający
a/w wysokości 5
odstąi od umowy z powodu okoliczności,zaktóre ponosi odpowiedzialność Wykonawca.
ońwynagtodzentaumownego określonej w $ 2 pkt.3 , zakaŻdy dzień' zwłoki
b/ w wysokości 0,5
w razienie dotrzymaniaprzezWykonawcę terminu określonego w $ 3 umowy '
2.Ewentua]ne kary umowne wymienione w pkt.1

iŻ Zarnawiający

ma prawo pobieraÓ z

wynagrodzenia Wykonawcy.
3'Wyiagro dzenie ók'.ślo''. w niniejszej umowie oznacza kwotę brutto określonąw$ 2 pkt.3
umowy .
4.JeŻe|ikara umowna przewid1łvana w $ 4 umowy nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą
dochodzić odszkodowania uzupełniaj ące go na zasadach o gólnych .

$6.
:
Wykonawcy
Zamawiający zapłaci kary umowne
LW razie zwłoki w zapłacie Wykonawcy naleznościzgodnie z warunkami określonymi w

$7

umowy' Wykonawcy przysługuj ą odsetki w ustawowej wysoko Ści'
2.JeŻęIikara umowna przewidywana w $ 6 umowy nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą
dochodzió odszkodowania uzupełni aj ące go na zasadach o go lnych'

$7.

Rozliczenie wynagrodzenia odbyłvać się będzie, na podstawie wystawianych przez
Wykonawcę Faktur zarzeczywiście dokonany zakup oleju.
2.Wynagrodźenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem z konta Zamawtającego
na-końo Wykonawcy w terminię do 30 dni od daty prawidłowo złozonej faktury. Przy czym
spełnienie Świadczenia jest datazłoŻenia przelewu w banku Zamawnjącego,
Faktury VAT
3 W przypadku przedstawienia ptzez Wykonawcę nieprawidłowej
Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia.
1.

.

$8.
Wykonawca oświadcza, ze posiada odpowiednie kwalifrkacje i niezbędne uprawnienia
do wykonania przedmiofu umowy, znajdują się w sytuacji umoŻliwiającej jej
wykonanie i jest płatnikiem podatku VAT.

$e.

1.Wszelkie zmiany warunków umownych mogą nastąpić za zgodąobu Stron wytażonąna piśmie
w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności.
2.Niedopuszczalne sątakie zmiany postanowień umowy, oraz wprowadzenie do umowy
takich postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jezeli ptzy tch uwzględnieniu nalezałoby
zmienić treśÓ oferty Wykonawcy.
$ 10.
1.KaŻdej Ze stron przysfuguje prawo do rozwiryania niniejszej umowy z zachowaniem
j ednomiesi ęcznego okresu wypowiedzenia .

Ż.Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od rrmowy w przypadku zaistnienia
okoliczności opisanych w art.145 ustawy z dnia 29'01.2004r. Prawo zamówień publicznych.

.--,o''.,
i-_ ''-'

$ 11.
1.Ewentualne spory mogące wynikać z wykonania niniejszej umowy strony poddadząpod
r ozstrzy gruę cie sądu wł aściwe go dl a s i e dz iby Zamawi aj ąc e go.
2.W sprawach nieuregulowanych umową maj ą zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cyłvilnego i ustawy Prawo Zamówien Publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy
Kodeksu Postępowania Cywilnego.
3.Umowa został'a sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zarnavłiające go, j eden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

