
  WZÓR                                                                               Zał nr 4 do SIWZ

          UMOWA  Nr  …./2011

zawarta  w  dniu  ………….2011r  w  Murowie   pomiędzy  Gminą  Murów 
reprezentowaną przez Andrzeja Puławskiego -Wójta Gminy zwanym dalej 
„Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………..
z siedzibą  w: ………………………………………………………………
reprezentowanym przez : …………………………………………………..
 NIP: ………………………….,   REGON:…………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą"

W  rezultacie  wyboru  oferty  w  dniu  …………2011r  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego   została  zawarta  umowa  o  następującej  treści: „Dostawa 
opału na sezon grzewczy 2011/2012  do placówek gminnych ”.

§ 1
Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać i dostarczyć 
węgiel   orzech  II  o  wartości  opałowej  powyżej  28000kJ/kg  w  ilości 
max.130ton oraz miału o wartości  opałowej  powyżej  23000kJ/kg w ilości 
max. 50 ton.
Wartość kaloryczna opału może być wyższa, ale nie może być mniejsza, 
dopuszcza się lepszą jakość opału.
Dostawa będzie odbywała się partiami, zależnie od konkretnego zlecenia, 
na miejsce wskazane przez Zamawiającego.
Odbiorcami będą

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie ul. Wolności 20
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach ul. Wołczyńska 

14
3. Publiczne Gimnazjum w Zagwiździu ul. Lipowa 68
4. Publiczne Przedszkole w Murowie ul. Lipowa 17
5. Publiczne Przedszkole w Starych Budkowicach ul. Wołczyńska 2
6. Publiczne Przedszkole w Zagwiździu ul. Lipowa 12
7. Publiczna Biblioteka w Zagwiździu ul. Lipowa 11a

      8.  Świetlica wiejska Grabice ul. Wiejska 19
      9. Świetlica wiejska Radomierowice ul. Wolności 24
     10. Świetlica wiejska w Nowych Budkowicach ul. Dworcowa 6

§ 2
1. Dostawy zamówionego telefonicznie opału realizowane będą w terminie 
3  dni  
     roboczych,  na wskazane miejsce i w ilości zamówionej.
2.  Do każdej dostawy winna być dostarczona uwierzytelniona kopia 
     świadectwa jakości  producenta węgla  i miału.
3. Nie przedłożenie przez Dostawcę świadectwa jakości producenta przy 
dostawie  
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     skutkować  będzie  odmową  przyjęcia  węgla  i  miału  i  spowoduje 
naliczenie  kar   
     umownych zgodnie z §  6 ust. 3, jeżeli dostawa potwierdzonej jakości 
nie  nastąpi   
     w terminie określonym w  ust 1  niniejszego paragrafu.  
4.  Reklamacje  będą  załatwiane  w  terminie  3  dni  roboczych  od  daty 
telefonicznego          
     zgłoszenia.
5.  Sprzedaż i dostawa opału do placówek gminnych, odbywać się będzie
     transportem  Dostawcy, na jego koszt i jego staraniem.

6. Faktury za dostarczony opał wystawiane będą oddzielnie na każdą placówkę 
tj.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie        Publiczne Przedszkole w 
Murowie

Ul. Wolności 22                                                      Ul. Lipowa 17
46-030 Murów                                                        46-030 Murów
NIP 991-01-72- 783                                                 NIP 991-01-73-127
                                                                                

Publiczne Gimnazjum w Zagwiździu                 Publiczne Przedszkole w 
Zagwiździu

Ul. Lipowa 68                                                   ul. Lipowa 12
 46-030   Murów                                              46-030 Murów
  NIP 991-01-73-050                                         NIP  991-01-73-073

Publiczna Szkoła Podstawowa                             Publiczne Przedszkole
w Starych Budkowicach                                       w Starych Budkowicach

Ul. Wołczyńska 14                                           ul. Wołczyńska 2
46-030 Murów                                                  46-030 Murów 
NIP  991-01-73-096                                          NIP  991-01-83-172

Za dostarczony opał do pozostałych placówek faktury należy wystawić na
Urząd Gminy w Murowie 
Ul. Dworcowa 2
46-030 Murów 
NIP 751-12-77-611

                                                   § 3

1.  Zamawiający  zobowiązuje  się  zapłacić  za  zamówiony  opał  za  cenę 
złożoną  w   
     ofercie tj. 

    węgiel orzech II:

    Cena netto: …………………… zł za 1 tonę
    (słownie złotych: ……………………………………..)
    Stawka podatku VAT  ……..% wartość podatku VAT  ……………..zł
    (słownie złotych: ………………………)
     Cena brutto:  ……………zł  za 1 tonę
     (słownie złotych: ………………………………………….)

   miał:
   Cena netto: …………………….zł  za 1 tonę
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   (słownie złotych: ………………………………………)
   stawka podatku VAT  ……..% wartość podatku VAT …………….zł
   (słownie złotych: …………………………………………………………..)
   Cena brutto:  …………………..zł za 1 tonę
   (słownie złotych: …………………………………………………………..).

2.  Niniejszą  umowę  zawiera  się  do  kwoty  ogólnej  zamówienia  brutto 
…………zł 
   (  słownie  złotych: 
…………………………………………………………………….)
   w tym podatek VAT: ……………………………zł
   (słownie  złotych: 
…………………………………………………………………….)
3.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  odebrania  mniejszej  ilości  ton 
opału,  aniżeli  
    określona  w  §  1.  Dostawcy  nie  przysługują  z  tego  tytułu  żadne 
roszczenia.
4. Niniejsza umowa wygasa z chwilą wyczerpania się kwoty, o której mowa 
w  ust.  2    
    niniejszego paragrafu. 
                          

§ 4
Termin realizacji zamówienia :  od dnia podpisania umowy do 30 maja 
2012r.
                                                    

§ 5
Niedotrzymanie przez Wykonawcę warunków określonych w § l i 2 będzie 
skutkowało  odstąpieniem  od  umowy  przez  Zamawiającego.  Prawo  do 
odstąpienia można wykonać do dnia 30 maja 2012r.
                                                                 § 6
1.  Zamawiający  zobowiązuje  się  do  zapłaty  za  otrzymany  opał  w 
terminie  14  dni  
    od  daty  otrzymania  faktury,  wystawionej  oddzielnie  na  każdą 
placówkę.
2. Zamawiający wyraża zgodę aby Wykonawca wystawiał faktury VAT bez 
podpisu  
     Zamawiającego na fakturze.

                                                         § 7
1.   W przypadku zwłoki w zapłacie faktury, Zamawiający zobowiązany jest 
do
      zapłaty ustawowych odsetek.
2.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę z tytułu odstąpienia od umowy z 
przyczyn
      niezależnych od Wykonawcy w wysokości  10% wartości  całkowitej 
zamówienia  
      wyrażonej   w ofercie.
3.   W przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia Wykonawca zapłaci 
      Zamawiającemu karę w wysokości  5% wartości  nie dostarczonego 
opału   za  
      każdy dzień zwłoki.
5.   Wykonawca w  przypadku odstąpienia od  realizacji umowy z powodu 
      okoliczności   za które odpowiada zapłaci  Zamawiającemu karę w 
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wysokości  10%    
      wartości całkowitej  zamówienia wyrażonej w ofercie. 
6.    Zastrzeżenie  kar  umownych  nie  pozbawia  stron  możliwości 
dochodzenia 
      odszkodowania na zasadach prawa cywilnego, jeżeli wartość kar nie 
pokryje    
      powstałej szkody.

                                                                  § 8
Do bieżącego nadzorowania nad prawidłowym przebiegiem usług oraz ich 
potwierdzeniem ze strony Zamawiającego są: Pani  Jadwiga Woszczak , 
Dyrektorzy placówek lub osoby przez nich upoważnione.

§ 9
1. Zamawiający i Wykonawca będą mogli wypowiedzieć zawartą umowę, a 
następnie  
     odstąpić od jej realizacji,  jeżeli  druga strona w sposób podstawowy 
narusza    
     postanowienia   niniejszej  umowy  z   1  miesięcznym  terminem 
wypowiedzenia.
2.  Wypowiedzenie  powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
    nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
    nieważności.
                                                               § 10

1. Kara pieniężna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła  
      postanowienia umowy  w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez 
drugą  stronę  
      z żądaniem zapłaty.
2.  Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary może potrącić należną mu 
karę  z   
      dowolnej należności Wykonawcy.
3.   Wykonawca  w razie zwłoki Zamawiającego może dochodzić zapłaty 
kar na 
      zasadach ogólnych.

§  11

1.  Z  zastrzeżeniem  zmian  określonych  w  art.  144  ustawy  z  dnia 
29.01.2004r.  Prawo  zamówień  Publicznych  z  późn.  zmianami  zmiana 
postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną 
na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2.  Do niniejszej  umowy stosuje  się  przepisy ustawy z  dnia  29.01.2004r 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 233 z 2007r. poz. 1655 z późn 
zm), a we wszystkich kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają 
zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego, Kodeksy postępowania 
Cywilnego.
3.  Spory,  które  mogą  wyniknąć  na  tle  wykonania  niniejszej  umowy  po 
wyczerpaniu  postępowania  pojednawczego  będzie  rozstrzygał  właściwy 
rzeczowo sąd powszechny.

                                                                    § 12

4



Umowę  sporządzono  w  dwóch   jednobrzmiących  egzemplarzach,  po 
jednym  dla każdej ze stron.

Zamawiający:  
Dostawca :
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