Załącznik Nr 5
do SIWZ
Nr sprawy: ZP-341/1/10

UMOWA Nr_______ (PROJEKT)

zawarta w dniu _____________________ , pomiędzy:
Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach, ul.Jedności Narodowej 38A, 58-210 Łagiewniki,
reprezentowanym przez:
1. Emilię Weznerowicz
- Dyrektora
2. Bożenę Dominik
- Główną Księgową
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM", z jednej strony,
a
siedzibą w _________________ przy
ul. ____________________ , wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
w _________________ pod nr KRS ___________________ , reprezentowanym przez:
1) .
2)
zwanym w treści umowy „WYKONAWCA", z drugiej strony,

Umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa
zamówień publicznych.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.

Przedmiotem umowy jest zakup i sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego, w ilości szacunkowej
ok. 35 000 litrów, w okresie od 15.12.2010 r. do 31.12.2011 r., do kotłowni olejowej Gimnazjum im. Piastów
Śląskich w Łagiewnikach, przy ulicy Jedności Narodowej 38. Olej opałowy winien spełniać wymagania
obowiązującej normy jakościowej PN-C-96024:2001, gatunek: L1, parametry:
• gęstość w temperaturze 15 °C (kg/m3) - max 860
• wartość opałowa (MJ/kg) - min 42,6
• temperatura zapłonu (°C) - min 56
• lepkość kinetyczna w 20 °C (mm2/s) - max 6,00
• zawartość siarki (5 m/m) - max 0,2
• zawartość wody (mg/kg) - max 200
• zawartość zanieczyszczeń stałych (mg/kg) - max 24
• barwa - czerwona
• temperatura płynięcia (°C) - max -20

2.

Dostawy oleju opałowego będą realizowane transportem samochodowym (cysterny) do kotłowni olejowej w
Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach, przy ul. Jedności Narodowej 38.
§2
WARTOŚĆ BRUTTO UMOWY

1.

2.

Zapłata z tytułu realizacji niniejszej Umowy nie przekroczy maksymalnej kwoty brutto zobowiązania,
tożsamej z wartością brutto zaproponowaną w Formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy tj: ..................................................... zł (słownie: ................................
.....................................................zł).
Strony zgodnie postanawiają, że podstawą obliczenia ceny każdej dostawy jest cena 1 litra oleju opałowego
z daty dostawy każdej partii towaru wg aktualnego cennika rafinerii z zastosowaniem stałej marży w
wysokości zł, /z zastosowaniem stałego rabatu w wysokości
....................... zł./ zgodnie ze złożoną ofertą, podatkiem VAT i ilością dostarczonego w danej partii
przedmiotu Umowy.
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3.
4.

5.

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, z każdej partii oleju opałowego, faktury,
aktualnego cennika o którym mowa w ust. 2 oraz świadectwa jakości oleju opałowego.
Aktualny cennik o którym mowa w ust. 2 stanowiący podstawę do obliczenie ceny dostawy oraz świadectwo
jakości oleju opałowego stanowią integralną część faktury. Dokumenty te powinny być poświadczone za
zgodność z oryginałem.
Wysokość marży/rabatu* Wykonawcy, o której mowa w ust. 2, jest stała i nie może ulec zmianie w trakcie
trwania umowy. Wysokość marży/rabatu* obejmuje wszystkie koszty dostawy oleju opałowego do
Zamawiającego.
§3
TERMIN WYKONANIA UMOWY

Umowa zawarta jest od dnia 15.12.2010 r. do dnia 31.12.2011 roku.
§4
ODBIORCA
Odbiorcą dostaw jest Zamawiający.

§5
SPOSÓB I MIEJSCE DOSTAWY
1. Realizacja dostaw oleju opałowego za pomocą cystern samochodowych będzie odbywać się sukcesywnie na
zamówienie Zamawiającego, nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia w ilościach
jednorazowych od 5 000 do 10 000 litrów.
2 Zamówienia będą przekazywane Wykonawcy w formie pisemnej (np. fax lub list) bądź telefonicznie.
3. Przyjęcia dostaw transportem kołowym realizowane będą w dni robocze w godz. 7.30 - 14.00 w Gimnazjum im.
Piastów Śląskich w Łagiewnikach, przy ul. Jedności Narodowej 38. Ewentualne koszty związane z
koniecznością przyjęcia poza wyznaczonymi dniami i godzinami obciążają Wykonawcę.
4 Realizacja dostaw do Zamawiającego odbywać się musi transportem odpowiednio przygotowanym,
zabezpieczonym przed ujemnym wpływem warunków atmosferycznych i innymi czynnikami wpływającymi
na obniżenie jakości produktu.
5.
W celu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się do:
a) odbioru zamówionego towaru, przy czym w przypadku reklamacji towaru wymiana nastąpi
na koszt Wykonawcy.
6.
Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania przy każdej częściowej dostawie jakości dostarczanego
oleju opałowego na podstawie świadectwa jakości oleju.
§6
WARUNKI PŁATNOŚCI
1.
2.
3.
4.
5.

Wszelkie rozliczenia finansowe realizuje Zamawiający – REGON 891071866, NIP 882-18-41-495, 58-210
Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 38A.
Dostawa oleju opałowego będzie opłacona według wartości partii produktu odebranej przez Zamawiającego
bezpośrednio po dostawie każdej partii oleju.
o
Dostawy oleju opałowego rozliczane będą w temperaturze referencyjnej 15 C.
Warunkiem zapłaty za dostarczoną partię produktu jest otrzymanie przez Zamawiającego od Wykonawcy
oryginału sporządzonej przez Wykonawcę faktury VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Faktura VAT musi być wystawiona za dostarczona partię oleju i zawierać dane w jednostkach
objętościowych [litr].

§7
SPOSÓB ZAPŁATY
1.

2.

3.

Zapłata za wykonane dostawy w okresie miesięcznym nastąpi w formie polecenia przelewu
w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania dokumentu, o którym mowa w § 2 ust. 3 i § 5
ust. 6 na konto Wykonawcy.............................................................. Nr........................................
Brak któregokolwiek z dokumentów określonych w ust. 1 spowoduje wstrzymanie zapłaty do czasu
uzupełnienia lub wyjaśnienia. W takim przypadku termin płatności określony w ust. 1 liczy się od dnia
dostarczenia ostatniego prawidłowego dokumentu.
Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku dłużnika nastąpi najpóźniej w
następnym dniu roboczym po terminie płatności.
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§8
WIERZYTELNOŚCI
Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności należnych od Zamawiającego bez jego zgody.
§9
KARY UMOWNE
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 złotych (pięć tysięcy złotych), gdy
Wykonawca odstąpi od tej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5.000 złotych (pięć tysięcy złotych), gdy
Zamawiający odstąpi od tej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto partii dostawy za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia płatności, nie więcej jednak niż 10 % wartości brutto tej dostawy, nie mniej niż
50,00 zł (pięćdziesiąt złotych).
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto partii dostawy
niezrealizowanej w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10 % wartości brutto tej
dostawy, nie mniej niż 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych).
Kary umowne oblicza się od wartości brutto partii dostawy, którą Wykonawca obowiązany jest zapłacić w
razie nienależytego wykonania tej dostawy.
W przypadku zaistnienia szkody przewyższającej wysokość kar umownych Zamawiającemu przysługuje
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w realizacji umowy, jeżeli
spowodowane jest to okolicznościami siły wyższej lub z przyczyn od niej niezależnych. Przez siłę wyższą
rozumie się działanie zdarzenia zewnętrznego (leżącego poza osobą zobowiązaną), niemożliwego do
przewidzenia wobec małego stopnia prawdopodobieństwa jego pojawienia się w określonej sytuacji i
niemożliwego do zapobieżenia jego szkodliwym następstwom
§ 10
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.

2.

Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy i naliczenia kar umownych
przewidzianych w § 9 w przypadku przekroczenia terminu którejkolwiek dostawy partii o więcej niż 14 dni
roboczych. Zamawiającemu przysługuje takie prawo w przypadku rażącego naruszenia obowiązków
Wykonawcy określonych niniejszą umową.
Wykonawcy przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od wykonania niezrealizowanej części dostaw i
naliczenia kar umownych przewidzianych w § 9 w przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu
płatności określonego w § 7 ust. 1 o więcej niż 14 dni roboczych.
§ 11
INNE POSTANOWIENIA

1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy
dotyczące wartości zamówienia w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: a) ograniczenia środków
budżetowych przeznaczonych na realizacje zamówienia,
b) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego
wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością,
szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody
niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem naruszającym dyscyplinę
środków publicznych.
c) zmiany uregulowań prawnych, dotyczących podatków i zwolnień od podatków (VAT, akcyzowego
itp.), opłat, taryf itp. niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy
2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez obie strony protokołu
konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie (odpowiednio) co najmniej
jednej z okoliczności wymienionych w ust. 1.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:
• ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
• Kodeksu cywilnego;
• inne właściwe przepisy.
4. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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6.

Umowę niniejszą sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej
ze stron.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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