Załącznik nr 3 do SWZ
Umowa nr …..
zawarta w dniu

r. pomiędzy:

Gminą Grzegorzew reprezentowaną przez Wójta Gminy Grzegorzew – Bożenę Dominiak, mającą
swą siedzibę w Grzegorzewie Plac 1000 – lecia Państwa Polskiego 1, 62-640 Grzegorzew, zwaną
w dalszej
części umowy „Zamawiającym”,
a:
……………..
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym
bez negocjacji przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) została zawarta umowa o następującej
treści:

,, Zakup opału na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Grzegorzew na rok 2022 ‘’
Strony zgodnie postanowiły, co następuje:
§1
1.Przedmiotem
umowy
jest
dostawa
opału
w
postaci
pelletu/
ekogroszku
workowanego/ekogroszku luz/oleju opałowego lekkiego (dalej: produkty) dla jednostek
organizacyjnych Gminy Grzegorzew - dalej: podmioty, na warunkach określonych zgodnie z
zapisami SIWZ i załącznikiem nr 1 do SIWZ – formularzem ofertowym będącym integralną częścią
umowy.
2. Dostawy będą realizowane w miejscach obejmujących następujące punkty:
1) Urząd Gminy w Grzegorzewie
a) Budynek Urzędu Gminy Grzegorzew, Plac 1000 Lecia Państwa Polskiego 1, Grzegorzew –
ekogroszek luz
b) Ośrodek Zdrowia, ul. Kolska 7, Grzegorzew – ekogroszek luz
c) Gminny Ośrodek Kultury - Świetlica Gminna, ul. Kolska 5, Grzegorzew – ekogroszek workowany
d) GOPS Grzegorzew – Plac 1000 lecia Państwa Polskiego 6 – ekogroszek workowany
e) Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie i Klub Senior Plus, ul. Warszawska 23,
Grzegorzew – ekogroszek workowany
2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Grzegorzewie
a) Szkoła Podstawowa w Grzegorzewie, ul. Szkolna 23, Grzegorzew - pellet
b) Przedszkole Gminne w Grzegorzewie, ul. Kolska 5, Grzegorzew – ekogroszek workowany
3.) Szkoła Podstawowa w Bylicach – Kolonii, Bylice – Kolonia 12 – ekogroszek workowany
4) Szkoła Podstawowa w Barłogach, ul. Piaskowa 3, Barłogi – olej opałowy
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§2
Umowa zostaje zawarta na okres od podpisania umowy do 31.12.2022 r.
§3
1. Wartość brutto 1 tony /litra składowych zamówienia wynosi :
1.1. Pellet - ……………… zł brutto za tonę ( vat …. 23% tj. ……………. ) ,
1.2. Ekogroszek - ……………… zł brutto za tonę ( vat …. 23% tj. ……………. ),
1.3. Olej opałowy lekki - ……………… zł brutto za litr ( vat …. 23% tj. ……………. ),
1.4. Ekogroszek workowany ……….. zł brutto za tonę (vat … 23% tj. ……………)
2. Wartość umowy wynosi :
………………………………. netto , ( słownie : ……………………………………..)
Podatek VAT …………. wysokości …………. ( słownie …………………………….)
……………………………… Brutto
( słownie : …………………………………………………………………….. )
3. Ostateczna ilość produktów dostarczonych w ramach przedmiotu umowy może ulec
zmianie i będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w okresie
obowiązywania umowy.
4. W przypadku zmniejszenia ilości produktów Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia
od Zamawiającego.
5. Wykonawca gwarantuje okres stałości cen przez okres obowiązywania umowy. W
przypadku zwiększenia ceny przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo odstąpić od
umowy na podstawie §6 ust.5 i żądać odszkodowania zgodnie z §6 ust.1 .
6. Strony ustalają, że zapłata za produkty będzie następować na podstawie faktur VAT
wystawionych po ich dostarczeniu do poszczególnych podmiotów, o których mowa w § 1
umowy.
7. Faktury VAT wystawiane będą na poszczególne podmioty zgodnie ze zrealizowanymi
dostawami produktów i przez nie opłacane.
8. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na
fakturze VAT w terminie l4 dni od daty przedłożenia faktury VAT podmiotowi.
9. W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena
netto pozostanie niezmienna.
§4
1. Dostawa produktów dokonywana będzie na koszt Wykonawcy przy pomocy pojazdów
Wykonawcy i przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa zgodnych z przepisami
dotyczących transportu określonego rodzaju materiałów.
2. Cena tony/litra opału zawiera w sobie wszystkie koszty tj. załadunek, rozładunek i
transport.
3. Produkty dostarczane będą w ilości i asortymencie zgodnym z zamówieniem złożonym
przez Zamawiającego telefonicznie, mailem lub faksem.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać produkt na podstawie zamówienia w ciągu
dni…………. od złożenia zamówienia.
5. Odbioru produktu dokonuje się wyłącznie na piśmie - na fakturze VAT - biorąc pod uwagę
ich jakość i ilość. Załącznikiem do faktury jest certyfikat jakości opału .
6. W przypadku opóźnienia w dostawie produktów, która przekroczy …. Zamawiającemu
przysługuje prawo zakupu produktów u innego dostawcy, a różnicą kosztów wynikającą z
ceny przetargowej i ceny zakupu u innego dostawcy, Zamawiający obciąży Wykonawcę.
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§5
Wykonawca gwarantuje, że każdy dostarczony w ramach niniejszej umowy produkt jest
wolny od wad jakościowych i ilościowych oraz odpowiada warunkom określonym w SIWZ.
Wykonawca do każdej partii produktu dołączy certyfikat jakości opału z określeniem jego
parametrów opałowych oraz miejsca pochodzenia.
W przypadku niezachowania w/w wymogów Wykonawca ma obowiązek uznania
reklamacji.
W sytuacji, w której Zamawiający stwierdzi złą jakość dostarczonego produktu, następuje
jego zwrot w całości lub części. W razie ujawnienia wad jakościowych w dostawach,
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i wymiany, na swój koszt i ryzyko, produktu
wadliwego na wolny od wad, w terminie l dnia od zgłoszenia reklamacji.
W przypadku opóźnienia w wymianie produktu na wolny od wad, bądź w uzupełnieniu
braków ilościowych i asortymentowych, która przekroczy 3 dni robocze, Zamawiającemu
przysługuje prawo zakupu danego produktu u innego dostawcy, a różnicą kosztów
wynikającą z ceny przetargowej i ceny zakupu u innego dostawcy, Zamawiający obciąży
Wykonawcę.
§6

1. W razie niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się
zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 20% wynagrodzenia brutto za dostawę,
która została nienależycie wykonana.
2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 %
wartości brutto umowy w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
wysokość kar umownych.
5. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
a) zwiększenia ceny produktu przez dostawcę ,
b) co najmniej dwukrotnego braku zamówionej dostawy;
b) co najmniej czterokrotnego opóźnienia dostawy zamówionych produktów;
c) co najmniej dwukrotnej dostawy całości lub części produktów jakości nieodpowiadającej
wymogom określonym w umowie.
6. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn w ust. 5, nie później niż w terminie 14
dni od daty powzięcia informacji o przyczynie odstąpienia.
7. Niezależnie od przyczyn określonych w ust. 5, Zamawiający może odstąpić od umowy w
przypadkach określonych przepisami pzp.
8. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną,
potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy.
9. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§7
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. W sprawach spornych orzeka sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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§8
Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i
dwa dla Zamawiającego.
§9
Załączniki do umowy stanowią jej integralną część:
(formularz cenowy z zaoferowanymi przez Wykonawcę cenami).
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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