Załącznik nr 7 do SIWZ

GWI.271.1.5.2019

WZÓR UMOWY Nr GWI.272.1.5.2019
zawarta w dniu ………………….. 2019 roku w Głownie
Gminą Głowno,
ul. J. Kilińskiego 2,
95 – 015 Głowno,
NIP: 733-13-04-861
REGON: 472057767
reprezentowaną przez:
− Pana Marka Jóźwiaka – Wójta Gminy
− przy kontrasygnacie Pani Cezary Stokowskiej - Skarbnika Gminy Głowno
zwaną dalej "Zamawiającym"
a podmiotem:
…………………………………….,
- reprezentowanym przez ………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, rozstrzygniętego
dnia ……………2019 r. (nr sprawy GWI.271.1.5.2019), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.), zwanej dalej
„ustawą Prawo Zamówień Publicznych”.
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest – dostawa gazu propan do celów grzewczych, w ilościach
wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w okresie daty zawarcia umowy do
30.06.2021 r. transportem Wykonawcy.
2. Dostawy gazu odbywać się będą do następujących jednostek Gminy Głowno:
a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mąkolicach – wyposażony jest w 2 zbiorniki
podziemne o pojemności 4850 l każdy. Zbiorniki stanowią własność Zamawiającego.
Średnie zużycie gazu w ciągu roku wynosi 33 000 l.
b) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubiankowie – wyposażony w 1 zbiornik nadziemny
o pojemności 2850 l i 1 zbiornik podziemny o pojemności 4850 l. Zbiorniki stanowią
własność Zamawiającego. Średnie zużycie gazu w ciągu roku wynosi 17 000 l.
c) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Popowie Głowieńskim – wyposażony jest w 1
zbiornik podziemny o pojemności 4850 l. Zbiornik stanowi własność Zamawiającego.
Średnie zużycie gazu w ciągu roku wynosi 19 000 l.

3.
4.

5.

6.

d) Ośrodek Upowszechniania Kultury w Bronisławowie – Wyposażony jest w 1 zbiornik
podziemny o poj. 4850 l. Zbiornik stanowi własność Zamawiającego. Średnie zużycie
gazu w ciągu roku wynosi 6 000 l.
Szacunkowe zużycie gazu przez wszystkie wyżej wymienione jednostki w okresie trwania
zamówienia wyniesie 150 000 l.
Dostawy gazu zamawiane będą według potrzeb drogą e-mailową lub faksem przez
poszczególne jednostki. Średnio w okresie grzewczym odbywają się 3-4 dostawy na miesiąc
w ilościach uzależnionych od warunków atmosferycznych.
W ramach dostaw gazu Wykonawca zapewni serwis, obsługę techniczną, przeglądy
i użytkowanie stacji zbiornikowych będących własnością Zamawiającego. Wykonawca
zobowiązany jest utrzymywać w zbiornikach taką ilość gazu, aby zapewnić nieprzerwaną
pracę każdej kotłowni przez cały sezon grzewczy.
Dostawy realizowane będą z należytą starannością, sukcesywnie zgodnie
z potrzebami Zamawiającego.
§ 2.

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia jej podpisania do 30.06.2021 r.
§ 3.
1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania przedmiotu zamówienia odpowiadającego
wymaganiom Zamawiającego o wysokiej jakości zgodnej z obowiązującymi normami oraz
w ilościach wynikających z realnych potrzeb poszczególnych jednostek.
2. Dostawy realizowane będą bezpośrednio do siedziby jednostek podległych Gminie
Głowno określonych w § 1 ust. 2.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu zamówiony gaz propan w
terminie maksymalnie 6 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu złożenia
zamówienia. Dostawy powinny odbywać się od poniedziałku do piątku w godz. 8.0015.00.
4. Pomiar ilości dostarczonego gazu odbywać się będzie w obecności przedstawiciela
jednostki Zamawiającego za pomocą urządzenia zamontowanego na cysternie. Przy każdej
dostawie gazu Wykonawca sporządzi dokument potwierdzający faktycznie zatankowaną
ilość gazu, który zostanie podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy i jednostki
Zamawiającego.
§ 4.
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia i środki transportu przeznaczone
do wykonywania usługi określonej w § 1 niniejszej umowy, spełniające wymagania
techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.) i inne wymagania przewidziane
przepisami prawa dla dostawy i transportu gazu.
2. Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu prowadzonej przez siebie działalności
gospodarczej zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę lub zawiera umowy
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zlecenia ze zleceniobiorcami. W związku z powyższym przepisy ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 poz. 2177 z późn.
zm.) nie znajdują zastosowania przy zawarciu niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia wykona siłami własnymi lub* Wykonawca
oświadcza, iż zamierza powierzyć następujący zakres prac Podwykonawcom:
………………………….. (niepotrzebne skreślić).
4. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z Podwykonawcą umowę, której zapisy nie będą
naruszały postanowień niniejszej umowy.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje
przedmiot umowy, jak za własne działania.
§ 5.
1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie stanowiące
iloczyn faktycznie zatankowanej ilości gazu (l) oraz ceny jednostkowej netto wynoszącej
……… zł powiększone o podatek VAT w wysokości ….. Kwota brutto za 1 l gazu wynosi:
…… zł.
2. Zamawiający informuje, że przewidywane szacunkowe zużycie gazu w okresie
obowiązywania umowy wyniesie 150 000 l.
3. Oferowana w dniu składania ofert cena dostawy 1l gazu jest stała i zostanie utrzymana na tym
samym poziomie przez cały okres obowiązywania umowy.
4. Do każdej faktury należy załączyć dokument potwierdzający faktycznie zatankowaną ilość
gazu, podpisany zgodnie z § 3 ust. 4.
5. Faktury będą wystawiane ze stawką podatku VAT obowiązującą w dniu sprzedaży.
6. Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest do powołania się na numer niniejszej umowy.
7. Faktury wystawiane będą oddzielnie na każdy punkt odbioru.
8. Zapłata następować będzie przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na wystawionej fakturze w terminie …… dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zestawieniem o którym mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu.
9. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił faktury VAT bez jego podpisu na
fakturze.
10. Zamawiający/Odbiorca jest zwolniony z opłat akcyzy za dostarczany gaz.
§ 6.
Strony zobowiązują się do współdziałania w celu należytego wykonania umowy.
§ 7.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
1) w razie odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości
10% wartości całego zamówienia brutto, wskazanej w ofercie Wykonawcy;
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2) w razie opóźnienia w dostawie gazu przekraczającego 6 dni roboczych liczonego od
dnia następnego po złożeniu zamówienia w wysokości 0,2% wartości całego
zamówienia brutto, wskazanej w ofercie Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w razie odstąpienia od umowy z przyczyn
zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wartości całego zamówienia brutto,
wskazanej w ofercie Wykonawcy z wyłączeniem odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego w razie zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z faktur wystawionych
przez Wykonawcę bez uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania
potrącenia.
§ 8.
Niezależnie od okoliczności wynikających z treści kodeksu cywilnego Zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1) w razie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie
postępowania układowego w stosunku do Wykonawcy,
2) w razie wszczęcia wobec Wykonawcy postępowania egzekucyjnego na łączną kwotę
odpowiadającą 20% wartości całego zamówienia brutto, wskazanej w ofercie Wykonawcy,
3) Wykonawca przerwał świadczenie usług i nie realizuje ich pomimo pisemnego wezwania,
4) Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usług,
5) Wykonawca świadczy usługi nieterminowo lub w sposób sprzeczny z umową, pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do usunięcia uchybień przez
Zamawiającego i wyznaczenia odpowiedniego terminu na ich usunięcie,
6) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnego oświadczenia oraz powinno
zawierać uzasadnienie.
§ 9.
1.

2.

3.

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144
ustawy PZP.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku
ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. W tym przypadku
wynagrodzenie pozostałe do zapłaty do końca obowiązywania umowy, może ulec
odpowiedniej zmianie o zwiększoną lub zmniejszoną wartość podatku od towarów i usług
VAT.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku wystąpienia
okoliczności niezależnych od stron umowy:
1) w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia Podwykonawcy
w trakcie wykonywania zamówienia,
2) w przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, którego Wykonawca wskazał na
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4.

etapie składania oferty.
Każda ze stron może wystąpić z propozycją zmian postanowień niniejszej umowy.
Propozycja musi wskazywać na okoliczności uzasadniające wprowadzenie zmian.
§ 10.

1.
2.

3.
4.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego
i jeden dla Wykonawcy.
W przypadkach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Oferta Wykonawcy stanowi integralną
część umowy.
Stwierdzenie nieważności jednego z postanowień niniejszej umowy, pozostaje bez wpływu
na pozostałe klauzule umowne, które zachowują swoją ważność.
Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy jest sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

………………………………….

……………………………………..
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