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Załącznik Nr 6 do SIWZ

WZÓR UMOWY
Zawarta w dniu .................... r. w Czarnym Dunajcu pomiędzy:
1. Gminą Czarny Dunajec z siedzibą: Urząd Gminy Czarny Dunajec, 34-470 Czarny Dunajec, ul. Józefa
Piłsudskiego 2
reprezentowaną przez:
Józef Babicz – Wójt Gminy
wraz z jednostką podległą:
Gminnym Zespołem Oświatowym w Czarnym Dunajcu z siedzibą: ul. Józefa Piłsudskiego 4, 34-470 Czarny
Dunajec
reprezentowanym przez:
Anna Słodyczka – Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego
za kontrasygnatą:
Halina Bukowska – Główna Księgowa
zwaną dalej Zamawiającym,
2. a firmą: .................................................................................................................... ....... z siedzibą w:
....................................................................................................................................................... ........
wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej lub Rejestru Sądowego pod nr ewidencyjnym: ................
NIP: ................................................ REGON: ............................................................................ .......
zwaną dalej w treści "Wykonawcą",
reprezentowaną przez:
1 . ..........................
Umowa zostaje zawarta w oparciu o ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz 143 z
późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego nr 19/2011 z dnia 04/05/2011, oraz zgodnie z warunkami określonymi
w SIWZ i ofercie przetargowej.
§1
1.

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji sukcesywną dostawę gazu płynnego propan
techniczny w sezonie grzewczym 2011/2012 dla Szkoły Podstawowej przy ulicy Jana Pawła II w miejscowości
Czarny Dunajec

2.

Szacowana przez Zamawiającego ilość dostaw w okresie umownym wynosi około 50 000 litrów

3.

Osobą koordynującą ze strony Zamawiającego realizację niniejszej umowy jest ………......….. Tel ………………

4.

Osobą koordynującą ze strony Wykonawcy realizację niniejszej umowy jest………...…......….. Tel. ………………
§2

Niniejsza umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia 01.09.2011 do dnia 30.04.2012
W przypadku przedłużenia się sezonu grzewczego, istnieje możliwość na wniosek Zamawiającego, przedłużenia
terminu wykonania umowy. Ewentualne przedłużenie terminu wykonania umowy będzie miało formę Aneksu do
umowy na obowiązujących z przetargu stawkach cenowych.
§3
1.

W ramach zobowiązań umownych w zakresie dostawy gazu Wykonawca zobowiązuje się do:
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 5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia, po

PRZETARG 19/2011

Projekt umowy

opr. P.Z.

str. 1

Dostawa gazu płynnego propan techniczny w sezonie grzewczym 2011/2012 dla Szkoły Podstawowej
przy ulicy Jana Pawła II w miejscowości Czarny Dunajec
Znak sprawy: RB.271.19

Tryb: przetarg nieograniczony

Data ogłoszenia : 04/05/2011

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.
2.

W ramach zobowiązań umownych w zakresie dostawy gazu Zamawiający zobowiązuje się do:
1) Składania jednorazowych zamówień na dostawy gazu wielkości min. 10.000 litrów.
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.
§4
1.
2.

Zamawiający jest zwolniony z opłat akcyzy za dostarczany gaz.
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 litr gazu publikowana w ostatnim, przed datą złożenia zamówienia, piątkowym
wydaniu gazety Rzeczpospolita dodatek B ekonomiczny, rynki, 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.

Za dostarczony gaz Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie obliczone wg wzoru z ust. 1, w terminie
14 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. 1 jest niezmienny w okresie obowiązywania umowy.
Cena jednostkowa netto, o której mowa w ust. 1 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.
§5

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.
1.

§6
1.

2.

3.

Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości:
1) 0,2% wartości netto złożonego przez Zamawiającego zamówienia, za każdy dzień zwłoki w dostawie gazu
ponad termin określony w § 3 ust. 1 pkt 4.
2) 5.000 PLN netto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości:
1) 5.000 PLN netto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
2) Odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę przekazanych przez Wykonawcę faktur VAT.
Ustalone kary umowne nie wykluczają dochodzenia przez strony umowy odszkodowania na zasadach ogólnych.
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§7
1.

Zamawiający zastrzega sobie, iż w razie zaistnienia 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 w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
stosownie do treści art. 145 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim wypadku Wykonawca będzie
mógł żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej do dnia
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

2.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę
warunków niniejszej umowy, w szczególności zwłoki w dostawie gazu przekraczającej 30 dni ponad termin
określony § 3 ust. 1 pkt 5.
§8

1.
2.

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności.
Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, oprócz sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a
mianowicie:
1) Zmiany stawki podatku VAT - w przypadku zmiany ustawowej.
2) Zmiany wskazanego w ofercie (w celu rozliczeń dostaw gazu) producenta gazu - w przypadku zaprzestania
publikowania cen tego producenta w gazecie Rzeczpospolita w wydaniu dodatek B ekonomiczny, rynki,
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.
§9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 10
Ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego w
Nowym Targu.
§ 11
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden otrzymuje Zamawiający i jeden Wykonawca
Załączniki:
1.
2.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJACY:
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