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Dostawa gazu płynnego propan techniczny w sezonie 2015/2016 do Zespołu Szkół Podstawowej i
Gimnazjum w miejscowości Czarny Dunajec
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Data otwarcia ofert: 07/05/2015

Załącznik nr 6 do SIWZ

WZÓR/PROJEKT UMOWY nr UG/…./2015
Zawarta w dniu ………. 2015 r. w Czarnym Dunajcu pomiędzy Gminą Czarny Dunajec
z siedzibą przy ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, NIP: 735-28-43-273
reprezentowaną przez:
Józef Babicz – Wójt Gminy
oraz:
Gminnym Zespołem Oświatowym w Czarnym Dunajcu z siedzibą przy ul. Kolejowa 14a,
34-470 Czarny Dunajec, NIP: 735-10-85-250
reprezentowanym przez:
Anna Słodyczka – Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Cz. Dunajcu
za kontrasygnatą Teresy Ochmańskiej – Główna Księgowa GZO
zwaną dalej w treści umowy "Zamawiającym",
a firmą: ........................................................................................................................... z siedzibą w:
...............................................................................................................................................................
wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej / Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr ewidencyjnym: .................................................................................................................................
NIP: ................................................ REGON: ...................................................................................
zwaną dalej w treści "Wykonawcą",
reprezentowaną przez:
1 . ..........................
Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego nr: 12/2015 [znak sprawy RB.271.12.2015 ] zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473
z późn. zm.).
§1
Przedmiot umowy
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pt.: Dostawa gazu
płynnego propan techniczny w sezonie 2015/2016 do Zespołu Szkół Podstawowej i
Gimnazjum w miejscowości Czarny Dunajec, zgodnie z ofertą z dnia……….. (data
wpływu) stanowiącą załącznik nr 1 do umowy i zasadami wiedzy technicznej.
2. Szacowana przez Zamawiającego ilość dostaw w okresie umownym wynosi około 55 000 litrów
Ilość ta może ulec zmianie, zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem na gaz.
3. Osobą koordynującą ze strony Zamawiającego realizację niniejszej umowy jest:
Ewa Palenik – dyr. Szkoły Podstawowej, tel. 018-26-573-23
4. Osobą koordynującą ze strony Wykonawcy realizację niniejszej umowy jest:
………......................….. tel ………………
1.

§2
Termin wykonania zamówienia
Niniejsza umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje: od dnia 01.07.2015 r. do dnia
30.06.2016 r.
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§3
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
1. Zamawiający jest zwolniony z opłat akcyzy za dostarczany gaz.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy za dostarczony gaz będzie obliczane wg wzoru:
W = (CJ – U) x G + …….. %VAT
gdzie:
W – wynagrodzenie brutto (PLN) (bez akcyzy)
CJ – cena jednostkowa netto za jeden litr gazu publikowana w ostatnim, przed datą złożenia
zamówienia, poniedziałkowym wydaniu gazety „Rzeczpospolita” dodatek B12
Ekonomia&rynek, notowania, propan, region Kraków, producent ………………………
(PLN) – na dzień złożenia oferty Wykonawcy wynosząca …………. zł
U – upust w wysokości ……….… PLN netto/litrze
G – ilość dostarczonego gazu (litr)
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Za dostarczony gaz Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie obliczone wg wzoru
z ust. 2, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.
Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie podpisany przez
Zamawiającego dokument potwierdzający odbiór gazu zgodnie ze złożonym zamówieniem.
Upust, o którym mowa w ust. 2 jest niezmienny w okresie obowiązywania umowy.
Cena jednostkowa netto, o której mowa w ust.2 jest zmienna w okresie obowiązywania umowy
w zależności od aktualnych notowań rynkowych, publikowanych w gazecie „Rzeczpospolita”.
W razie zmiany podstawy podatku VAT za przedmiot umowy, zostanie on doliczony zgodnie
z przepisami obowiązującymi w momencie wystawienia faktury.
Faktury za gaz mają być wystawiane na (Nabywcę) tj:
Gmina Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec
NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162
Płatnikiem faktur jest:
Gminny Zespół Oświatowy w Czarnym Dunajcu, ul. Kolejowa 14a, 34-470 Czarny Dunajec,
NIP: 735-10-85-250,

Odbiorcą gazu jest:
Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu.
34-470 Czarny Dunajec, ul. Ojca Św. Jana Pawła II, NIP: 735-285-59-74
9. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
10. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT. Numer konta bankowego Wykonawcy ................................................
11. Dostarczony przez Wykonawcę gaz użytkowany będzie wyłącznie do celów grzewczych,
w związku z czym, nastąpi zwolnienie od akcyzy stosownie art. 32 ustawy z dnia 6 grudnia
2008r. - o podatku akcyzowym (Dz. U. 2009 Nr 3 poz. 11 ze zmianami). Przy każdorazowym
zakupie gazu Zamawiający zobowiązuje się do złożenia na żądanie Wykonawcy stosownego
pisemnego oświadczenia.
12. Zapłata za gaz nastąpi po cenie nieobciążonej podatkiem akcyzowym, z którego Zamawiający
jest zwolniony.
§4
Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) Składania jednorazowych zamówień na dostawy gazu wielkości min. 10.000 litrów.
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2) Nadzorowania poziomu zawartości zbiorników w celu nie dopuszczenia, aby ten poziom był
niższy niż 25%.
3) Przyjmowania dostawy gazu w godzinach ustalonych z Wykonawcą.
4) Terminowej zapłaty wynagrodzenia za dostarczony gaz.
2.
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) Dostarczania gazu propan techniczny o parametrach technicznych zgodnych z normą
PN-C-96008:1998.
2) Dostarczenia Zamawiającemu, wraz z każdą dostawą gazu, świadectwa jakości
dostarczonego gazu.
3) Dostarczania gazu własnym transportem i na własny koszt do zbiorników w takiej ilości aby
pokryć zapotrzebowanie Zamawiającego określone w deklarowanej minimalnej ilości
zakupu gazu.
4) Dostarczania gazu ma odbywać się specjalną cysterną zaopatrzoną w atestowany miernik
gazu.
5) Dostarczania gazu ma odbywać się sukcesywnie partiami zgodnie z zamówieniem złożonym
przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż ….... dni roboczych od daty
otrzymania zamówienia, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym terminu dostawy.
Termin ten może ulec przedłużeniu o czas uzasadnionej, udokumentowanej przez
Wykonawcę przeszkody, nie dłużej jednak niż 10 dni roboczych.
6) Dostawca realizować będzie zamówienie personelem o odpowiednich kwalifikacjach
i uprawnieniach.
§5
Inne obowiązki Wykonawcy
1. Zamawiający po stwierdzeniu, iż odebrany gaz nie spełnia warunków jakościowych
niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę.
2. Warunkiem uprawniającym Zamawiającego do złożenia reklamacji dostarczonego gazu będzie
dokument potwierdzający zakup gazu znajdującego się aktualnie w zbiorniku (dokument
dostawy lub faktura)
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Wykonawcę a jej wynik zostanie przekazany
Zamawiającemu nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji.
4. W przypadku zaakceptowania reklamacji Wykonawca jest zobowiązany do wymiany gazu na
odpowiadający warunkom umownym oraz do pokrycia kosztów niezbędnych analiz gazu
wykonanych przez neutralne laboratorium.
5. W sytuacji, gdy reklamacja okaże się niezasadna Zamawiający zostanie obciążony kosztami
analiz gazu wykonanymi przez neutralne laboratorium.
6. Wykonawca angażując Podwykonawców, ponosi za nich pełną odpowiedzialność.
§ 6.1
Podwykonawcy
Zapis w przypadku nie angażowania Podwykonawców

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi cały zakres rzeczowy.
lub
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Zapis w przypadku angażowania Podwykonawców

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie siłami własnymi oraz przy udziale
podwykonawców.
Zakres rzeczowy dostaw, który Wykonawca zrealizuje angażując Podwykonawców:
a) Podwykonawca (podać nazwę, siedzibę, podstawę prowadzenia działalności gospodarczej)
..................................................................................................................................................
zakres ...............................................................................................................
2. Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez podwykonawców na zasadach określonych w
art. 647 Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z ustawą z dnia 8 listopada 2013r. o zmianie ustawy
Pzp (Dz. U. z 9 grudnia 2013r. poz. 1473).
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostawy/usługi, które wykonuje przy pomocy
podwykonawcy/ów.
4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo
nie może być dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy.
5. W razie otrzymania przez Zamawiającego informacji, iż Wykonawca nie zapłacił
podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, zamawiający będzie miał prawo do
powstrzymania się z płatnością wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjaśnienia tej
okoliczności. Część zatrzymanego wynagrodzenia nie będzie wyższa niż sporna kwota.
6. Przed wypłatą wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie
podwykonawców, iż należności związane z realizacja zamówienia (bądź jego części), zostały
podwykonawcom zapłacone przez Wykonawcę w pełnej wysokości oraz w terminie.
7. W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziału podwykonawców, Wykonawca przed
wypłatą wynagrodzenia, złoży oświadczenie w tym zakresie.
§ 6.2
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Podwykonawcy
W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę,
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe potwierdzające
uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą.
Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia
należnego podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców a wraz z fakturą za wykonane
roboty przedstawi Zamawiającemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę
należną podwykonawcom.
Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy, który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez
wykonawcę niniejszego zamówienia.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy, o których mowa w ust. 3. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag,
nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
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W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez
zamawiającego, zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jeżeli wykonawca
wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo;
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo;
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia jeżeli podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.
8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o których mowa w ust. 3,
zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego
wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia
w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.
9. Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o których mowa
w ust. 3, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia
publicznego przez Zamawiającego.
7.

10. Wykonawca w umowach z podwykonawcami zobowiązany jest zastrzec postanowienie, iż
Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe podwykonawców i żądania
przedstawiania na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego podwykonawcom
wynagrodzenia.
§7
Kary umowne
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości:
1) 0,5% wartości netto złożonego przez Zamawiającego zamówienia, za każdy dzień zwłoki
w dostawie gazu ponad termin określony w § 4 ust. 2 pkt. 5
2) 10% wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
2.
Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości:
1) 10% wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po
stronie Zleceniodawcy.
2) Odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę przekazanych przez Dostawcę faktur VAT.
3. Ustalone kary umowne nie wykluczają dochodzenia przez strony umowy odszkodowania na
zasadach ogólnych.
§8
Umowne prawo odstąpienia od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca rażąco narusza warunki niniejszej umowy, w szczególności zwłoki
w dostawie gazu przekraczającej 20 dni ponad termin określony w §4 ust. 2 pkt. 5.,
2) Wykonawca realizuje usługi/dostawy przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny
z niniejszą umową,
3) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy –
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:
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1) Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,
3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§9
Zmiana umowy
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnie
sporządzonego aneksu lub umowy podpisanej przez obie strony.
Zmiana postanowień w zawartej umowie może nastąpić w następujących przypadkach:
a) Zmiany danych teleadresowych, osób reprezentujących firmę, przedstawionych w umowie – na
wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody.
b) Zmian dokonanych na wniosek Zamawiającego.
c) Zmiany stawki podatku VAT.
d) Gdy zmiany treści umowy są korzystne dla Zamawiającego.
e) Zmiany wskazanego w ofercie (w celu rozliczeń dostaw gazu) producenta gazu – w przypadku
zaprzestania publikowania cen tego producenta w gazecie Rzeczpospolita w wydaniu dodatek
B12 Ekonomia&rynek, notowania, propan, region Kraków. W takim przypadku cena
jednostkowa gazu będzie ustalana jako średnia cena netto propan w regionie Kraków
wszystkich publikowanych w w/w gazecie producentów.
Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy zmiana danych związanych z obsługą
administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana konta bankowego).
§ 10
Postanowienia końcowe
1.

Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473
z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie
stanowią inaczej.

3.

Każda zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej (aneksu) pod rygorem
nieważności. Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem nieważności zmiana postanowień
zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla
Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej
ze stron.
Integralną część umowy stanowią załączniki:
1. Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1
ZAMAWIAJĄCY:

Przetarg nieograniczony

WYKONAWCA:
Załącznik Nr 6 do SIWZ

opr. P.Z.

Projekt umowy
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