
ZałącznikNr 4 do SIWZ

Wzór uTnowy _ projekt
ISTOTNE POSTANOWTENIA IIMO\ilA

Zawartawdniu .'. pomiędzyGminąGózd,reprezentowanąprzezDyrektoru
Zespołu Ekonomiczno Administracyjnegó Szkół w Gożdz-ie na podstawie pełnomocnictwa

Wojta Gminy z siedzibąw Gożdzió'prrry 
"I.Radomskiej 7,.26 

_ 634 Gózdzwar|ymw dalszej

części umowy ZamawiającYm, w imieniu którego działają

1. byrektoruŻpas w GoŻdzię ' ifiŻ' Józef Drab

a firmą

reprezentowanąprzez : ... ...

zarejestrowanąw
,*irrą w dalszej częŚci umowy Wykonawcą'
Na podstawie przeprowudzonego postępowania.o udzielinie zamówienia publicznego , zgodnie z ustawąz dnia

19 stycznia 2004r. PrawJ.i._ó"ibn pubticznycn 1t. j. Dz' U' z 2010 r' Nr 113 poz' 759 ze zmian')' w trybie

przetargu nieograniczon"go óru, dokonanego przźzżamawiającego wyboru oferty Wykonawcy została zawarta

umowa następującej treści.

$1

1.Wykonawca Zobowiązuje się do sprzedania i sukces1łrłrej dostawy włącznej ilości 180 000 L

oleju opałowego o 
-pu'u*itru"i' 

.;uń1"iowych określonych w specyfikacji istotnych waruŃów

zamówienia na sezon gtzewczy ŻO10l20I1 do rVw kotłowni przy :

z siedzibą

Publicznej Szkolę Podstawowej w Gożdzte w iloŚci 130 000 L

- Publicznej Szkole Podstawowej w Kuczkach Kolonii w ilości 25 000 L

- Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce w ilości 25 000 L

wgzaŁącznika Nr 1 do umowy, w terminie : od dnia podpisania umowy do 15'04'20L1 r'

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienta oraz Wzyjęta oferta Wykonawcy stanowią

integralną część niniej szej umowy'
$2.

1"Cena brutto za ! |itr oleju opałowego ustalona w wyniku postępowania przetargowego

wynosi zł ( słownie : ..... . " ) będzie obowiązywała przy

pierwszej dostawie.
2.Cenazawietawszystkie dodatkowe koszty rea\izacji zamówieniałącznie z transportem

i przeładunkiem.
1ŻJiiipióny ot"j opałowy oĘeś]o.nr * $ l pkt-1 umowy przysługuje Wykonawcy

ń;"g';a;..'ió u-tto _ w wysokości nie ńękizej niz """"""""""""" zł

,ź ótąaostawę (słownie,...... """"" )
4.W dostawu.t' ,.uii'owanych w tęrminachpÓżniejszych, w przypadku zm-l1nv cęny ptzęz

producenta lub akcyzy ustalonej przezorgu''y pańitwowe Wykonawca do składanej Faktury

dołączyAneks do umowy oraz dokument-stwieiazający zmianę ceny u producenta' i o taką

kwoię bu.rizy lub podwy Ższy cenę sprzedaŻy jednego litra oleju opałowego '.

S.Kazdorazowa zmian i 
""nwymagaó 

będzie podpisania anęksu do za'wartęJ umowy '

6. Aneks do umowy wynikający z konieczności zmiany cen sporządza Wykonawca'przy czym

Zamawiający dokonuje sprawdzenia prawidłowości na podstawie dokumentow zaŁączonych do

ANEKSU .

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

wysokości zł 1 słownie : ......... .,..,) zu 1 litr oleju opałowego'



$3.
1. olej opałowy Wykonawc a zobowięuje się dostarczyć w terminie do . . . dni/ godzin

od złoŻenia zamówienia tęlefonicznego .

2 .Wykonawcazobovmązuje się dostarczyć Zarnav,'tĄącemu olej opałowy do kotłowni

w PSP w Klwatce , PSP wGoidri"iPSP w Kuczkach Kolonii swoim środkiem transportu i na

swój koszt.
3 . Zamawiający zastt zega
p o szcze go|nych S zkołach

sobie zmianę tj. zmniejszenie ilości oleju opałowego w
w ptzypadku zmiennych warunków atmosferycznych '

l.
$4.

Wykonawc a zobowtązuje się sprzedać przedmiot umowy dobrej jakości o parametrach

,godnych z ofertązłozoną oo prróturgu otaz zwymogami jakościowymi obowiązującymi

iprrópiru"h prawa ata patiwiiekłych zavłaĘmiw Rozporządzeniu Ministra Gospodarki

i Pracy.
Do kałde; partii dostarczonego oleju opałowego na\ezy.dołączyć śrviadectwo jakości.

w p."ypuoi." stwierdzenia wid oleju opałowego lub niezgodności dostawy z patametrami

ot<róstońymi w ofercie , Zamawiający nie odbierze dostawy'

Wykonawca odpowiad a zabraki i|ościowe i jakościowe stwierdzone bezpośrędnio po odbiorze

prźedmiotu zamówieni a u Zamawiającego. W przypadku stwierdzęnia złej jakości oleju

opałow"go Wykonawc a zobowlązu;e iię do niezwłocznego' najpóŹniej w ciągu 3 dni od

zawiadońienia, dostar częnia zamiast oleju opałowego wadliwego, takiej samej ilości oleju

opałowego wolnego od wad.

5. Zanavńiją"y ,uł1orrgu sobie moz1iwoŚÓ romrtązania niniejszej umowy w przypadku

powtaruąących się .k*g na jakość dostarczanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy'

w pr'1paóku otrzymywinia óle.;u opałowego złej jakości rrmowa zostanie wypowiedziana

sto sownym pismem ptzez Zamawiaj ąc ego'

$s.
1.W razie nie wykonania lub nienaleŻytego wykonania umowy Wykonawcazobowtązuje

się zapłacić Zamavłtającemu kary umowne:

a/w wysoko ści 5 %rroy''ug'od'.ńu,r*o*'rego okreŚlonej w $ 2 pkt'3 umowy " gdy Zamawiający

odstąli od umowy ' 
po*oau okolicznoś ci, zaktóre ponosi odpowiedzialnoŚó Wykonawca"

b/ w wysokości 0,5 ń *ynugrrdzeniaumownego określonej w $ 2 pkt.3 , zakaŻdy dzieńzwłoki

w ruzienie dotrzymaniaprzezWykonawcę terminu określonego w $ 3 umowy '

2.Ewentualne kary ,r*o*''. wymienione w pkt.1 i Ż Zarnawiający ma prawo pobterac z

wynagrodzenia WYkonawcy.
3.Wyiagrodzenie ók .Ś1orr"* niniejszej umowie oznacza kwotę brutto okreŚlonąw $ 2 pkt'3

umowy .

 .JeŻęIikara umownaprzewtóywana w $ 4 umowy nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą

do chodzić o dszko dowinia uzupełni aj ące go na zasadach o gólnych .

s6.
Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy :

1.W razie zwłoki w zapłacie Wykonawcy nalezności zgodnie z warunkami określonymi w $ 7

umowy' Wykonawcy przysługuj ą odsetki w ustawowej wysokości.

Z'JęŻe|ikara umowna przewiJ1łvana w $ 6 umowy nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą

dochodziĆ odszkodowinia uzupełniaj ące go na zasadach o gólnych .

s7.
1. Rozliczenie wynagrodzenia odbywaó się będzie, na podstawie wystawianych pruez

Wykonawcę Falturza rzeczywtście dokonany zakup oleju'

2.wynagrodżenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem z kont_a Zamawiającego

na-końo Wykoniwóy rnitór'ol''ie do 30 dni od daty prawidłowo złożonej faktury. Przy czym

spełnienie Świadczęnia jest datazłoŻenia przelewu w banku Zamalviającego'

3,Ń przypadku przedstawienia ptzez Wykonawcę nieprawidłowej Faktury VAT
Zamawiający ma pra\^io odmowió jej przyjęcia'

2.
-1.

4.



$8.

Wykonawca oświadcza, ze posiada odpowiednię kwalifikacje i niezbędne uprawnienia

do wykonania przedmiotu umowy , znajdująsię w sytuacji umozliwiającej jej

wykonanie i jest płatnikiem podatku vAT.
$e.

1 .Wszelkie zmiany warunków umownych mogą nastąp ió za zgodąobu Stron wyraŹoną na piśmie

w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewazności .

2.Niedopus zęza\nę sątakie zmiany postanowień umowy, oraz wplowadzenie do umowy

takich postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeŻeli ptzy lch uwzględnieniu nalezałoby

zmięniÓ treśÓ oferty Wykonawcy.
$ 10.

1"Kazdej ze stron przysfuguje prawo do rozwlęania niniejszej umowy zzachowanięm
j ednomiesięcznego okresu wypowiedzenia .

Ż.Zamawiający zastrzega 'óui. 
pfawo odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia

okolicznośóiopisanych ł art.145 u'tu*y z dnia 29.0T'Ż0a4r. Prawo zamówień publicznych.

$ 11.

l.Ewentualne Spory mogące wynikaÓ z wykonania niniejszej umowy strony poddadząpod

t ozstrzy gntę c ie s ądu wł aś c iwe go dl a si edz iby Zamavłi aj ąc e g o .

z.w sprawach nieuregulowarrych umowąmajązastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu

Cywilnego i ustawy ńu*o Zamowięn Publicznych orazw Sprawach procesowych przepisy

Kodeksu Postępowania Cywilnego.
3.Umowa zostałasporządźona wirzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla

Zamawiaj ące go, j eden dla Wykonawcy'

ZAMAwIAJĄCY WYKONAWCA


