ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

UMOWA Nr ……../2013
na dostawę
Zawarta w dniu ………...2013 r. w Kawęczynie pomiędzy:
Gminą Kawęczyn z siedzibą Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn
REGON 311019480, NIP 668 187 54 86, reprezentowaną przez:
Jana Nowaka – Wójta Gminy
przy kontrasygnacie Edyty Balcerzak – Skarbnika Gminy
Zwaną dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………
REGON ……............................, NIP ……......................., reprezentowanym/ą przez:
…………………….. …………………………………..,
Zwanym/ą dalej „Wykonawcą”
Podstawę zawarcia umowy stanowi dokumentacja podstawowych czynności związanych z
wyborem Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907).
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę oleju opałowego
produkowanego zgodnie z Polską Normą PN-C-96024:2001 .
§2
1. Ilości i terminy dostaw oleju opałowego ……………… określone będą każdorazowo
przez Zamawiającego w zamówieniach składanych telefonicznie i składane na dwa
dni przed terminem dostawy. Przewidywane ilości dostawy opału to ok. 85 000 litrów.
2. Każdorazowa dostawa oleju opałowego będącego przedmiotem zamówienia musi
posiadać świadectwo jakości.
3. Odbioru ilościowego zamawiający dokona w dniu przyjęcia towaru.
4. Osobami upoważnionymi do realizacji niniejszej umowy ze strony Zamawiającego są:
- wz Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalach Pańskich – Ewa Kałużna
- Dyrektor Zespołu Szkół im. MSC w Kawęczynie – Arleta Biegańska
- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach – Ewa Wojtczak
- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. płk pil. St. J. Skarżyńskiego w Skarżynie
Maria Antoszczyk.
§3
1. Strony uzgodniły następującą cenę sprzedaży oleju opałowego …………. zł brutto za
1 litr ( słownie: …………………………zł brutto) w tym VAT ……….. %.
2. Strony uwzględniają zmiany cen oleju opałowego wynikające:
a) ze zmiany cen producenta ( potwierdzone oświadczeniem producenta, bądź
publikacją aktualnych cen notowań oleju opałowego na stronach
internetowych producentów na dzień dostawy) obliczona według wzoru
określonego w specyfikacji;
b) ustawowej zmiany podatku VAT;
Przy czym stała/y upust/marża* Wykonawcy zawarty/a w ofercie tj. …………. zł brutto za
1 litr oleju opałowego jest niezmienna przez cały okres trwania umowy.

c) Wykonawca do każdej dostawy przedstawi Zamawiającemu pisemna
kalkulację wyliczenia ceny wraz z wydrukami cen hurtowych PKN ORLEN i
Grupy Kapitałowej LOTOS , które stanowią podstawę wyliczenia ceny.
3. Zmiany ceny oleju nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
4. Podstawą wystawienia faktury jest potwierdzenie przez osobę/y uprawnioną/e
Zamawiającego ilości dostarczonego oleju , stanowiącego załącznik do faktury.
5. Zapłata za każdorazową dostawę będzie następować przelewem w terminie 14 dni od
daty otrzymania towaru, na konto Wykonawcy bank ………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
6. Faktury wystawiane będą na poszczególne szkoły wg danych załączonych w zał. nr 1.
7. Za datę uregulowania płatności przyjmuje się datę wypływu środków na rachunku
Zamawiającego - obciążenia rachunku Wykonawcy.
8. Kary i odszkodowania:
a) W przypadku opóźniania się Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia za
otrzymany towar Wykonawca będzie naliczał ustawowe odsetki.
b) Wykonawca może również wstrzymać dostawy towaru do czasu potwierdzenia
przez Bank Zamawiającego uregulowania należności za poprzednie dostawy
towaru.
§4
1. Przy dostawie oleju opałowego transportem Wykonawcy, strony ustalają, że podstawą
wszelkich reklamacji Zamawiającego będą próbki oleju pobrane z autocysterny
wyłącznie na terenie miejsca rozładunku Zamawiającego przed jej rozładunkiem do
zbiorników w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Tylko te próbki mogą być
przedmiotem analizy Instytutu, mającej na celu uzasadnienie reklamacji. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiającego, na podstawie analizy Instytutu, że sprzedany olej
opałowy nie odpowiada pod względem jakości z Polską Normą, Wykonawca w
terminie 48 godzin od doręczenia ekspertyzy Instytutu stwierdzającego wady
dostarczonego oleju zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt i ryzyko olej opałowy,
spełniający wymogi określone w w/w normie.
2. Decyzja Instytutu (sporządzona na piśmie z podaniem uzasadnienia) dotycząca
sporów odnośnie ilości i zgodności dostarczonych przez Wykonawcę produktów
z Polską Normą będzie ostateczna i wiążąca dla Stron. Instytut będzie miał prawo do
powołania takiego eksperta technicznego (ekspertów technicznych), jakich uzna za
niezbędnych do pomocy w rozstrzyganiu przekazanych mu spraw. Eksperci nie mogą
być pracownikami którejkolwiek ze stron.
3. Każda ze stron niniejszej umowy udzieli Instytutowi wszelkich informacji
niezbędnych do rozstrzygnięcia sporu.
4. Koszty ekspertyzy Instytutu (łącznie z kosztami każdego powołanego eksperta)
związane z rozstrzygnięciem sporów poniesie:
a) Dostawca w przypadku, gdy ekspertyza wykaże wadliwość badania oleju
opałowego,
b) w pozostałych przypadkach strona wnioskująca o przeprowadzenie ekspertyzy.
5. ”Instytut” to niezależna jednostka badawcza w branży paliwowej, akceptowana przez
obie strony niniejszej umowy, której opinie będą wiążące dla obu stron.
§5
1. Dostawy oleju opałowego odbywać się będą w dni robocze w godzinach od 7.00 do
15.00
2. Zamawiający jako rażące naruszenie postanowień umowy uznawał będzie min.:
- nierzetelne wystawianie faktur w stosunku do faktycznej ilości dostarczanego
opału;
- brak dołączonego do faktury potwierdzenia ilości odbioru paliwa przez
Zamawiającego;

- nieterminowe dostarczanie opału.
3. W przypadku niedostarczenia zamówionego towaru przez Wykonawcę lub innego
rażącego naruszenia postanowień umowy Zamawiający ma prawo naliczyć drugiej
stronie kary umowne w wysokości 0,5 % wartości produktów, które nie zostały
dostarczone lub odebrane, według cen obowiązujących w dniu mającej nastąpić
dostawy.
4. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez uprawnioną stronę
odszkodowania przekraczającego wysokość kary umownej.
§6
1. Umowę niniejszą zawiera się na czas określony od dnia podpisania umowy do
31.07.2014 r.
2. Niniejszą umowę strony mogą rozwiązać z jedno miesięcznym okresem
wypowiedzenia. Za datę rozpoczęcia okresu wypowiedzenia przyjmuje się pierwszy
dzień następnego miesiąca po miesiącu, w którym to wypowiedzenie zostało
doręczone drugiej stronie.
3. Każda ze stron będzie miała prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez
wypowiedzenia ze skutkiem na dzień doręczenia drugiej stronie jeżeli:
a) Druga strona popełni jakiekolwiek rażące naruszenie postanowień tej umowy.
b) Rozpocznie się postępowanie likwidacyjne drugiej strony.
c) Druga strona zaprzestanie działalności gospodarczej.
4. W przypadku gdy jedna ze stron zmieni swój status Właścicielski umowa ta będzie
uważana za dalej obowiązującą.
§7
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej do swej ważności.
§8
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mieć będą przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§9
Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

...........................................................

* niepotrzebne skreślić
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ZAŁĄCZNIK NR 2a DO SIWZ

UMOWA Nr …../2013
na dostawę
Zawarta w dniu ………...2013 r. w Kawęczynie pomiędzy:
Gminą Kawęczyn z siedzibą Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn
REGON 311019480, NIP 668 187 54 86, reprezentowaną przez:
Jana Nowaka – Wójta Gminy
przy kontrasygnacie Edyty Balcerzak – Skarbnika Gminy
Zwaną dalej „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………………………………
REGON ……............................, NIP ……......................., reprezentowanym/ą przez:
…………………….. …………………………………..,
Zwanym/ą dalej „Wykonawcą”
§1
1. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 907), Zamawiający powierza
wykonanie umowy Wykonawcy zgodnie ze złożoną przez niego ofertą.
2. Przedmiotem umowy jest zakup węgla i miału dla celów grzewczych wraz z dostawą
do obiektów z terenu Gminy Kawęczyn.
3. Wykonawca dostarcza zamówiony towar na swój koszt, na miejsce wskazane przez
Zamawiającego.
4. Odbioru ilościowego Zamawiający zobowiązuje się dokonać w dniu przyjęcia towaru.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar w okresie 3 dni od dnia zgłoszenia mu
tego przez Zamawiającego.
6. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany miał
lub węgiel w terminie 7 dni od daty telefonicznego lub pisemnego powiadomienia go
przez Zamawiającego o zastrzeżeniach.
§2
Strony ustalają wykonywanie dostaw od dnia zawarcia umowy do 31.07.2014 r.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania dostaw zgodnie ze złożoną ofertą w
poniżej podanych cenach jednostkowych:
- węgiel kostka
………….zł / tonę brutto
- miał węglowy wysokokaloryczny
…………..zł / tonę brutto
Szacunkowa wartość umowy brutto wynosi ………………… …………………..
(słownie: ………………….……………………………………………………….)
2. Ilość zamówionego miału węglowego wysokokalorycznego oraz węgla należy
traktować szacunkowo. Ilość ta może się zwiększyć lub zmniejszyć +/- 20 % w
zależności od rzeczywistego zużycia w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia
zakończenia umowy tj. 31.07.2014 r. Taka zmiana ilości w w/w granicach nie stanowi
istotnej zmiany umowy.
3. W przypadku zmiany wielkości zapotrzebowania, Wykonawca nie zmieni cen
jednostkowych miału węglowego wysokokalorycznego oraz węgla, a zapłata

dokonana zostanie tylko za faktycznie dostarczony i przyjęty przez Zamawiającego
miał węglowy wysokokaloryczny oraz węgiel.
4. Załącznikiem do umowy jest Formularz Ofertowy.
§4
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać węgiel i miał o następującej wartości opałowej:
- węgiel kostka
30.000 kcal
- miał węglowy wysokokaloryczny
23.000 kcal
§5
Wykonawca zobowiązuje się przy każdorazowej dostawie węgla i miału dołączyć do
faktury kserokopię aktualnego dokumentu, potwierdzającego wartość opałową.
§6
Cena węgla i miału w okresie obowiązywania umowy nie może ulec zmianie.

§7
Zapłata za każdorazową dostawę będzie następować przelewem w terminie 14 dni od daty
otrzymania towaru, po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury na konto
Wykonawcy bank …………………………………………………………………………..
§8
1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do
niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich
uwzględnieniu, należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru
oferenta chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§ 10
Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1
otrzymuje Wykonawca i 3 Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY
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