
za]ącznik Nr 4 do slwz

wzór umorif, ' projekt
TSTOTNE POSTANOWIEMA UMOWA

zawańa W dniu pomiędz)' Grniną Gózd' rcple7ęnto\\ aną plzęz Dylęklola

ź"'ńń Et"."^i"^" Administiacyjnego Szkół rł' GoŹdzie_ na podstawie pełnomocnictwa

woitu c-lou ' .i"a"ibą w Gozdzie przy ul' Radomskiej "/ 

'26 - 634 Gózd zwatlym w dalszej

częł.i umor"1 Zamawiając) m. rł i-rnienju krórego dzialają:

1' byrektora ZEAS w Gożdz|ę - inŻ' Józef Drab

a firmą

replezentolłanąpźez :'
zarejestrowaną w -''..
zrvaną w dalszej części umollT Wykonawcą
Na DodsLawle DrzeprowadŻonego postępowan a o udz]eL'nie zamóWienia pUblicznego 

' 
zgodnie z ustawąz dnia

i; fiA:; xicj;,.'t;;;J zimJw'En p'loranvcn t t j Dz u z 2o1o r' N' 113.poz 7ss ze zmian )' w trybie

iłiijis',] 
""l;Jr-;;;;;r" o,u' joń.nun.gd poi'. źumawiającego Wyboru ofeń] WykonóWcy Żostała zawańa

umoWa na5tęp!lącej trescj.

$1

1'Wykonawca zobowią_zuje się do sprzedania i sukcesIłnej dosta$} w łącznej ilości 180 000 L
nl";u oouło*"no o pu.*'.trń jakosciowych określonych w specyfikacji istotnych waruŃów

zńó*ic"'c n-u ,aro. g.r"*"4 20l0 20l l do n !Ą kotlolrł prĄ :

Publicznej Szkole Podśawowęj \ł' Goździę w ilości 130 000 L

Pub1iczrej SzJ<ole Podstawowęj w Kuczkach Kolonii w ilości 25 000 L

- Publicznei Szkole Podstawou'ej w Klwatce w ilości 25 000 L

wg załącznika Nr 1 do rrmowy' w teminie : od dnia podpisania umow1 do 15'04'2011 r'

2. Specyhkacja istotnYch
integallrą część niniej szej

waluDków zamówienia olaz przyjęta ofeńa wykonawcy sta o\ł'ią

umo\ły.
s2.

l'cenż łjrutto ze 1 litr oleju opałowego ustalona 1ł w1rriku postępowarria pŹet'gJgo1vego

ń;J _.'.. . . zł ( słorłł-rie ,_.''..'.-...'..""""'"'"'""' ) będzie obowiąą'wała pĘy

nier\r szei dostawie '
!i.r'" 

"u\vi"ro 
*r"yrtkje dodatko\łe koszty realizacji zamówienia łącznie z fuanspońem

iorzeładuntiem',i. r"t"pi"iy 
"lą 

opalorł1 określon1 w s l pln'l umorł1 prz1sluguje w)konl\Ąc)'

rłyoagroJzenie brUno w \ł}.okosci nIe rł.le(s7e] n]7 ''''''''''''''''''''''''- 'l
'J cłl dosta*ę ( słorvnie : '..'..'.....'..,"'""'''"''"''"' ,)'

ą'w a".iu*""r' .j.owanych lv teminach pozniejszyc1r. * przypadku 
-zmiany 

cęny plzęz

p.oou"*L i.,t ot"y"y o.to1oo"; pŹez olgan} pańsrv\owe Wykonawca do skladanei Faktuy

l"lą""y ł"J' a" .ńo*1' o.- óotonr'otłwierdzający zmianę cęny u prodricęnta' i o ta1ę

L,ĄoIę obniĄ lub podr^ryzszv .enę sprzedaŻyjedfego l'm oleju opalowego '.

5' Kjdorazó*a zmiana cel rłymagać będzie podpisalia aneksu do za\\artęJ umo\ł)''

i. L"L. ao o-o*y *ynikajapy z konieczności zmianv cen sporządza Wykolnwca' przy czym

ź"-_"''"ń' J"t"i'.łć sp.u.dżeoiu p'auuidłowości na podstawie dokrrmentów załączonych do

,ŁNEKSU .

łlfu Jo,to".'ooy orej oPalo$T wykonałca utlziela stałego upustu od ceny produce ta w

wysokośei ....'..'..,. zł 1ilowni" : """"""" ) za 1 litr oleju opalowego'



$3.
1' olej opałorłry Wykonarł'ca zobowiązuje się dostarczyć w terminię do ' ' " ' ' ' ' ' " dni/ godzin

od złozenia zamuwienia relefonicznego '

2 .Wykonalvca zobowiązuje się dostalczyć Zamawiaj'ł99nr-u olej opałolły,do kotłowni

wPS'Pwr]watce,PsPwGoździeiPSPv.KucźachKoloniiswoimśrodkiemtranspońuina
swój kosa.
3. ńmawiĄący zasttzega sobie zmianę tj. zmniejszenie ilości oleju opałowego rł'

pos""""gotny"i'' s'kołach w prz1padku zmienrr-vch rvaruŃów atrnosferyczlych '

s1.
1. wykonawca zobowiązuje się sprzedać prżedmiot umolły dobrej jakości o parametrach

zsldnvch z ofeńą złożoną do przętalgu olaz z wymogami jakościowymi obowiązującymi

"]p.'lpi'""L 
p.u"u aLa pjiw 

"i.t<ly.h 
za*art}'ni w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki

i Pracy.
2. Do ka;dcj partii dost'rrczonego oleju opałowego należy dołączyć świadectwo jakości'

3. n;;.'yp;dil snvięrdzeoia wid ole;u opałowego' lub niezgodności dosta.ły z parametrami

okriślóńymi w ofercie, Zamawiający nie odbieŻe dostaw}-'

ł. *ytona*"u oapo-laóa za braki iLościowe ijakościowe stwierdzone bezpośrednio po odbiote

orźedmiotu uamówienia u Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia złej jakości olęjll

;;;];;"g; W1konawca zobowią7uje iię do niezwłoczneg'o, najpómiej 
' 
w ciągu 3 dni od

,i*1uaoil.-. alostalczęnia 'amiait 
oleiu opałowego wadlirł'ego, takiej samej ilości o1eju

opałon'ego woinego od wad.
s. y'u-u*ifrą"y 

'asi'ega 
sobie możli\łośó lozwiązarLia nińejszej umorr'1 w prąpadku

powtarzaiącvch się sf,arg na jakość dostarczanego przez Wykonawcę pżedmiotu umo\łl'

i' pińil]i" ot."y-y.,u-unlu óle;u opałowego złej jakości umowa zostanie w1powiedziana

sroso\M]) n p:5mem przeT Zanav iajacegc'

ss.
1'W lazic nie }Ę'kon..nia lub nienależ14ego rłrykonarria umowy Wykonawca zobowiązuje

się zapłacić Zamawiającemu kaly umowne:

Ji' 
'iy."tos.i 

s x 
'ńagrodzeńa 

umownego oheślonej w $ 2 pkt'3 umowy-, gdy Zamawiający

odstąpi od umow1' z p'owódrr okoliczności' za ldóre ponosi odpowiedzialność.Wykonawca'

t/*Tryr"r"s"r o,s y" wyragrodzenia umownego okeślonej w $ 2 pkL3 
' 

za każdy dzień zw1oki

w razie nie dotrzymania pzez Wykonawcę teminu okeślonego w $ 3 umowy '

2.iwenttralne kary umowlte łymienione w pkt' 1 i 2 Zamawiający ma prawo pobielać z

w'vnaslodzenia Wykonarłc]'
:''wńueioo'.-" ókeslone rn nirriejszej umoll.ę oznacza kwotę brutto okęślonąw $ 2 pkt'3

umowy .

4'Jezeii kara umoiłłra przev'id;T ł'ana w $ 4 umow-v nie pokyje poniesionej szkody, strcny mogą

dochodzić odszkodowania uzupełoiającego na zasadach ogóĘch '

$6.
Zamawiający zaplaci kary umowne wykonawcy i

l_w *"i"'"*i"ti^* 
"apłacie 

Wykonawcy należności zgodnie z waluŃami okeślonymi w $ 7

umolvy' wykonawcy przysŁrgują odsetki w usta$'owej wysokości'

2'Jeżeii ka; umo\łla przewidywana w $ 6 umowy nie pokyje poniesionej szkody, strony mogą

dochodzić odszkodowauia uzupełniającego na zasadach ogóInych '

s7.
1. Rozliczenie wynagrodzenia o<lb1wać się będzie, na podstawie iłystawianych przęz

wykonawcę Fatturza rzeczywiście dokonany zakup oleju'

2'Włnaerodzęnie prz1sługu.jące Wykonawcy będzie płatne przeiewem z konta Zamawiającego
- 

nuio,iao wvtoo"* iy iti'mi,rie do 30 dni od daty prawidłowo złożonej faktury' Pzy cz1m

.ne]nienie śiviaclczęnia ięst data Zlożęnia przelerłu w bątttu Zamawiającego'

3'W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej FąlfuIy vAT
/amauirjąc; ma p'r\\o odmol\lc JcJ prĄ]ecla'



s8.

wykonawca oś\\'iadcza, Źe posiada odpowiednie kwalilrkacje i niezbędne uprawnienic

do !^1konaniaprŻedm'olll umow]' lna,dJją sie \^ s)Tuacj i LrmoŻlir^ iająceijej

*ykónmle ijeir pramikiem podalkL' \ Ą I'
se.

1.Wszelkie zmialy lvarunków umownlch moginastąpic za zgo<la' obu stron \\'yrżoną na piśrnie

* ror.t *"t'.u jo ninie_ ', ej uurou 1. poo r) Polem nie\\ ażności '

2 
' 
Ń ieclop'r',.ral'''e są tak ie zmian1 posta norł ień Lmo''1 ' o'a'/ upro!L ddŻei le do uno\lT

;'ki;;ń;_";;"; .ekorą stn1 ci'dia Zamawia; ącego' j ezeli przy ich uwzględnieniu należałoby

ZJ1|e1ić rcśc o[ęn} \\)\ollańc)' 
s lU'

1.Każdei zę stlon przysługuje prawo do rozwiązania niniej szej umow} Ż zacbowa ęm

iedoomń"'ęcznego okre5L t^Jpo\ł iedze-'a'
'''ż"aiffiil;'"'"as"iJ"g" śóti" prarł'o odstaBienia od umo\ły w 

- 
P1z1?adku zaistnienia

ii'"IJł"J!i"p"*y"L' i art'145 ustaw1'z dnia 29'01'2004'' Pra*'o zamól'ień publicznych'

$ 11.

1'EwentuaLne spory mogące w1niłać z vykonilia niniej szej umorv'v strony poddadzą pod

-,orysnję.i.'.qdu 
* liśc'rłego dla siedziby 7anar' iajacego'

;'w #:;":h "ie*irieg"i;**y".t'' 
oo''o'ą -uj ą zastoso1vaoie odpowiednie przepisy Kodeksu

ćńi'rr'"*"l"**y p''awo Zamól ień rutt"znycn oraz w splawach plocesorłych przepisy

Kodeksll PoStępowania Cywilnego'
3.iI;ń;;;i;i;.p"rządzona wIrzech jednobrznriących egzemplarzach ' 

drł'a egzemp1arze dla

Zamawiającego, jeden dla W1'konawcy'

WYKONAWCAzAMAwIAJĄCY


