Załącznik nr 6
Istotne postanowienia umowy
UMOWA Nr………………
Zawarta w dniu …… 2015r. w Rozprzy pomiędzy:
Gminą Rozprza – działająca przez jednostkę budżetową Gminy Rozprza:
Gminny Zespół Oświaty w Rozprzy
z siedzibą: ul. Rynek Piastowski 10 a, 97-340 Rozprza
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Edytę Łukasik –Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty w Rozprzy
przy kontrasygnacie …………………… - Księgowej Gminnego Zespołu Oświaty
w Rozprzy
a
…………………………………………………………………………………………………...
REGON…………………...., NIP………………….….,
Wpisanym w dniu ……………….., Numer /KRS …………. zwanym dalej „Wykonawcą”
reprezentowanym przez: ………………………………………….
Umowa niniejsza zawarta jest w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232)

1.

2.

3.
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§1
Przedmiot i zakres dostaw
Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą 204 000 litrów oleju opałowego dla szkół
zlokalizowanych na terenie Gminy Rozprza, wg poniższego zestawienia:
a) Szkoła Podstawowa w Rozprzy
max 40 000 l
ul. Szkolna 1, 97-340 Rozprza
NIP 771-26-54-285
b) Gimnazjum w Rozprzy
max 50 000 l
ul. Sportowa 12 A, 97-340 Rozprza
NIP 771-26-54-279
c) Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Niechcicach
max 38 000 l
ul. Częstochowska 27, 97-340 Rozprza
NIP 771-25-39-093
d) Szkoła Podstawowa w Milejowie
max 23 000 l
ul. Szkolna 12, 97-340 Rozprza
NIP 771-25-36-812
e) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
max 16 000 l
Nowa Wieś 84, 97-340 Rozprza
NIP 771-25-39-070
f) Szkoła Podstawowa w Straszowie
max 37 000 l
Straszów 70, 97-340 Rozprza
NIP 771-19-65-066
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ww. dostaw
zgodnie z przedłożoną ofertą z dnia ............ 2015 r., stanowiącą załącznik Nr 1
do umowy.
Zamawiający zapłaci za faktycznie zamówione i dostarczone ilości oleju.
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje
stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy oraz że legitymuje się posiadaniem
wszelkich wymaganych prawem uprawnień do wykonania przedmiotu umowy,
w szczególności koncesji na obrót paliwami ciekłymi wydanej przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki nr …. z dnia…. na okres …………….

§2
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówioną przez Zamawiającego partię oleju
w terminie do …….. dni od daty zgłoszenia wymaganej dostawy oleju do szkoły
wskazanej w zamówieniu.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania przestrzegania przez Wykonawcę
parametrów oleju określonych w warunkach przetargu.
3. Zamawiający w momencie przyjęcia oleju będzie miał prawo do pobrania próbek
i zbadania jakości oleju. W przypadku, gdy zbadana próbka nie będzie odpowiadała
parametrom oleju określonym w warunkach przetargu koszt takiego badania pokrywa
Wykonawca.
4. Dostawy będą realizowane partiami do 10.000 litrów na każdorazowe wezwanie, zgodnie
z zamówieniem. Po każdej dostawie zostanie sporządzony protokół odbioru zgodnie z
załącznikiem nr 2 do umowy. Do każdej dostarczanej partii oleju opałowego musi być
dołączone świadectwo jakości wystawione przez producenta.
5. Dostawy będą realizowane transportem Wykonawcy przeznaczonym do przewozu
przedmiotu zamówienia oraz wyposażonym w legalizowane urządzenie do pomiaru ilości
dostarczonego oleju.
§3
1. Szacunkowe wynagrodzenie za dostarczony olej opałowy na cały okres trwania umowy
wynosi ………… brutto PLN (słownie: …………………) w tym należny podatek VAT
zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.
2. Cena jednostkowa netto liczona za 1 litr dostarczonego oleju opałowego jest niezmienna
przez okres obowiązywania umowy i wynosi brutto ……. zł/l (słownie: ………………...)
w tym należny podatek VAT.
3. Strony ustalają, że zapłata za dostarczony olej opałowy dokonywana będzie przelewem w
złotych polskich na konto Wykonawcy podane w fakturze, w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, po dostawie każdej z
partii oleju.
4. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego możliwa
jest zmiana ceny odpowiednio do zmiany tych stawek, zarówno w przypadku podwyżki
jak i obniżki.
5. Zamawiający zastrzega, iż ma prawo nie wykorzystać w okresie realizacji umowy pełnej
ilości zapotrzebowania oleju opałowego określonego w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Wielkość zapotrzebowania powinna być traktowana jako szacunkowa.
Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez
Zamawiającego przewidywanej ilości oleju opałowego.
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§4
Warunki płatności
Płatnikiem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie szkoła, na rzecz
której olej został dostarczony. Faktura wykonawcy wystawiona będzie zgodnie z
warunkami zawartymi w § 3.
Faktura wykonawcy nie może być wystawiona z wcześniejszą datą niż data dostarczenia
partii oleju.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fakturę wraz z dostawą oleju. Fakturę za
dostarczoną partię oleju należy wystawić na szkołę do której dostawa była realizowana.
Dane do faktury w § 1 umowy.
Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.

§5
Strony zgodnie postanawiają, ze wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie będzie
przedmiotem przelewu na rzecz osób trzecich.
§6
1. Umowa zostaje zawarta na okres od 01.01.2016r. do 31 grudnia 2016r.
2. Po tym okresie wygasają wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu niezrealizowanych
dostaw.
§7
1. Olej, o którym mowa w § 1, musi odpowiadać co do jakości wszelkim wymogom dla tego
rodzaju wyrobów dopuszczonych do stosowania oraz parametrom oleju określonych
w warunkach przetargu.
2. W razie stwierdzenia przez zamawiającego wad oleju wykonawca wymieni niezwłocznie
olej wadliwy na wolny od wad.
3. Reklamacja z tytułu jakości składana będzie przez zamawiającego faxem lub listem
poleconym do wykonawcy w terminie 30 dni od daty stwierdzenia złej jakości oleju
określonego w § 1.
4. Reklamacja winna być rozpatrzona w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty jej
złożenia. W przypadku niezgodności z wymogami o których mowa w ust. 1 Wykonawca
dokona wymiany dostarczonego oleju na spełniający parametry oleju określone w
warunkach przetargu a tym samym normy producenta.
5. Uchylenia się wykonawcy od wymiany oleju wadliwego na wolny od wad daje
zamawiającemu prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
§8
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się
zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
1)
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3
ust.1, gdy Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
b) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3
ust.1 za niedostarczanie zamówionej dostawy w terminie określonym w
§2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki
2)
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust.1 w razie
odstąpienia przez wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za
które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, z wyłączeniem sytuacji, o
której mowa w §9 ust.1.
2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
3. Należne kary umowne Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia przysługującego
wykonawcy, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania, w wysokości
przewyższającej w/w kary umowne.

§9
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy.
2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z
tytułu wykonania części umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§10
Poza przypadkiem, o którym mowa w §9 i przypadkami określonymi w kodeksie
cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących
sytuacjach:
a) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy,
b) zostanie dokonane zajęcie majątku Wykonawcy,
c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na
piśmie.
§11
Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§12
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać
będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez
właściwy sąd w Piotrkowie Trybunalskim.
§13
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907,
984 i 1047 ze zm.)
§14
Umowa sporządzona została w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze
dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 2
do umowy nr
……………..
PROTOKÓŁ ODBIORU
oleju opałowego do ………………………..….. przy . ………………… w ……………….

W dniu ……….. o godz. ……… odbyło się tankowanie paliwa (oleju opałowego
lekkiego……………………) do kotłowni olejowej przy ul. …………………………….….,
w ilości ………………………………….…………………
wg licznika tankowania……………………………… posiadającego świadectwo legalizacji
…………………………………………………..……...…ważne do ………………………
Przy tankowaniu obecni byli :
1. Przedstawiciel Sprzedającego……………………………………….………………
2. Przedstawiciel Zamawiającego………… ………………..…………………………
Sprzedający, zgodnie z § 2 ust.4 umowy nr ……………… z dnia ………..……, przedstawił
świadectwo jakości paliwa ………………………………………. wystawione przez
producenta …………………………………..
Podpisy osób potwierdzających :
1. ………………………………………..………
2………………………………………..………

