Załącznik nr 1 do SIWZ
Zamawiający:
Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi
ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22,
12-114 Rozogi
Wykonawca:
................................................
………………………………
(pełna nazwa/ firma adres, w zależności od podmiotu: NIP/ PESEL, KRS/ CEiDG)

reprezentowany przez:
...............................................
...............................................
(imię i nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)

FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2018, poz.1986) na realizację zadania pn. „Dostawa oleju opałowego do placówek
oświatowych na terenie Gminy Rozogi w roku 2020”,
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia pn. „Dostawa oleju opałowego do placówek
oświatowych na terenie Gminy Rozogi w roku 2020”:
a) Kryterium: Cena:
Cena netto za 1 litr oleju opałowego - …………………………
b) Kryterium marża / upust
Stała Marża / upust - ………………………..
(niepotrzebne skreślić)
c) Kryterium terminu płatności
Ilość dni …………………………
Podstawa kalkulacji ceny ofertowej jest cena hurtowa 1 litra oleju opałowego lekkiego
producenta, którym jest …………………………………………………………………………….
( podać nazwę producenta i adres jego strony internetowej ).

L.p.

1

1

2
Cena oleju
opałowego w
okresie realizacji
zamówienia od
dnia podpisania
umowy do
31.12.2020r.

Ilość w
litrach

Cena jedn.
Producenta w
PLN za 1 litr

Stała marża/ upust
cenowy w zł
(niezmiennie w
czasie trwania
umowy)

3

4

5

105.000

………

marża/ upust
(niepotrzebne
skreślić)

Cena netto
w PLN za 1
litr
(suma/
różnica
kolumn 4 i 5)

Stawka
podatku
VAT

Cena brutto
w PLN za 1
litr (suma
kolumn 6 i 7)

6

7

8

……

…..

….…

Wartość brutto z
uwzględnieniem stałej
marży/ upustu
(iloczyn kolumn 3 i 8)

………….

OŚWIADCZENIA
1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz w projekcie
umowy;
2. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
3. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ze wzorem
umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
4. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamówienia;
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia
ofert ( włącznie z tym dniem);
6. Posiadam(y) uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z
obowiązującymi przepisami;
7. Przedmiot zamówienia wykonam(y) sam(i)/ z innymi podmiotami*
8. Jesteśmy/ nie jesteśmy* podatnikiem podatku VAT. Nasz nr NIP …………………….
9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu
(niepotrzebne skreślić).
W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż
bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłącznie stosowania obowiązku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art.14 ust.5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (niepotrzebne skreślić).
ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:
1. Akceptujemy warunki umowy i zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….

Oferta została złożona na …………. Kolejno ponumerowanych stronach.

……………… (miejscowość), dnia …………………… r.
………………………………………
(podpis)
1

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1

Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający:
Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi
ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22,
12-114 Rozogi
Wykonawca:
................................................
……………………………….
(pełna nazwa/ firma adres, w zależności od podmiotu: NIP/ PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
...............................................
...............................................
(imię i nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych ( dalej jako ustawa Pzp)
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa oleju opałowego
do placówek oświatowych na terenie Gminy Rozogi w roku 2020”, oświadczam,
co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1
Pkt. 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.5
pkt. 1 i 8 ustawy Pzp.
……………. (miejscowość), dnia ………………. r. ……………………………………….
(podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. ……….. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust.1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy PZP). Jednocześnie
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP
podjąłem następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………….. (miejscowość), dnia …………… r.
………………………………….
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuje się w
niniejszym postępowaniu, tj. : ……………………………………… (podać pełną nazwę/
firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie
podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
………………… ( miejscowość), dnia ……………. r.
……………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO
PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e
podwykonawcą/ami: …………………………………………….. (podać pełną nazwę/
firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG,), nie
podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
………………..( miejscowość), dnia ……………. r.
………………………………
( podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
………………. (miejscowość), dnia …………………….. r.
………………………………..
(podpis)


W załączeniu nr 2 do SIWZ należy wypełnić tylko te oświadczenia i informacje,
które dotyczą danego postępowania i Wykonawcy.

Załącznik nr 3 do SIWZ
Zamawiający:
Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi
ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22
12-114 Rozogi
Wykonawca:
…………………………………..
…………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
Reprezentowany przez:
………………………………….
………………………………….
(imię i nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp)
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa
oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie Gminy Rozogi w roku 2020”,
oświadczam co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez
Zamawiającego w SIWZ, rozdział V warunki udziału w postępowaniu, ust. 1.
……………………(miejscowość), dnia ………. r. ……………………………………
(podpis)
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez Zamawiającego w SIWZ, rozdział V Warunki udziału w postępowaniu,
ust. 1, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ ów:
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….………………………………………………...
W następującym zakresie: …………………………………………………………………..
( wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
……………… (miejscowość), dnia ……………r.

…………………………………..
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………(miejscowość),dnia …………… r.
……………………………………
(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ
Zamawiający:
Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi
ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22
12-114 Rozogi
Wykonawca:
…………………………………..
…………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
Reprezentowany przez:
………………………………….
………………………………….
(imię i nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)
OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy – Prawo zamówień publicznych
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa oleju opałowego
do placówek oświatowych na terenie Gminy Rozogi w roku 2020”, oświadczam co następuje :
Niniejszym oświadczam (my), że należę/ nie należę (niepotrzebne skreślić) do tej samej grupy
kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu.
Wykaz Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty:
Lp.

Wskazanie Wykonawcy

W załączeniu dowody wskazujące, że istniejące między wykonawcami należącymi do tej samej
grupy kapitałowej powiązania, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
………………. (miejscowość), dnia ………………r.
…………………………………….
(podpis)

Załącznik nr 5 do SIWZ
Zamawiający:
Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi
ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22
12-114 Rozogi

Wykonawca:
…………………………………..
…………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
Reprezentowany przez:
………………………………….
………………………………….
(imię i nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)

WYKAZ DOSTAW
(wykonanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)
Lp. Przedmiot
zamówienia
(rodzaj dostaw)

Miejsce
wykonania

Podmiot
zlecający
zamówienie

Wartość
zamówienia

Daty wykonania
zamówienia

………………. (miejscowość), dnia ……………….r.
………………………………………
(podpis)

Załącznik nr 6 do SIWZ
Zamawiający:
Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi
ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22
12-114 Rozogi

Wykonawca:
…………………………………..
…………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
Reprezentowany przez:
………………………………….
………………………………….
(imię i nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)
WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JAKIE BĘDĄ POWIERZONE
PODWYKONAWCOM NIBĘDĄCYM PODMIOTAMI, NA KTÓRYCH ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA
1. Oświadczam/y, że niniejsze zamówienie wykonamy siłami własnymi.*
2. Oświadczam/y, że część dostaw objętych niniejszym zamówieniem, zamierzamy
powierzyć Podwykonawcom:* (niepotrzebne skreślić)

Lp.

Rodzaj dostaw (czynności), które będą
powierzone Podwykonawcom

Nazwa Podwykonawcy (jeśli znany)

…………….. (miejscowość), dnia ………………r.
…………………………………….
(podpis)

Załącznik nr 7 do SIWZ
Zamawiający:
Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi
ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22
12-114 Rozogi
Projekt

UMOWA nr ………………
zawarta w dniu ........................... pomiędzy:
Gminą Rozogi, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22, 12-114 Rozogi NIP 745-174-59-41
w imieniu której działa na podstawie pełnomocnictwa Izabela Kaczmarczyk – dyrektor Centrum Usług
Wspólnych Gminy Rozogi, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22, 12-114 Rozogi
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym
przy kontrasygnacie
Barbary Żarnoch – Głównego Księgowego
a firmą………………………………………………………………………………. …..z siedzibą w
………………………………… zwanym dalej „Wykonawcą”
NIP: …………………………….
reprezentowanym przez :
…………………………………………………………
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Na podstawie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu ……………. Numer ……………….
Zamawiający zaleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn „ Dostawa oleju
opałowego do placówek oświatowych na terenie Gminy Rozogi w roku 2020”, zgodnie ze złożoną
ofertą oraz warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zawarcia umowy są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego zgodnie
z normą PN-C-99024:2011 dla placówek oświatowych na terenie Gminy Rozogi,
w przewidywanej szacunkowej ilości około 105.000 litrów do 31.12.2019 r. Dostawa oleju
opałowego będzie realizowana do kotłowni zbiorników olejowych placówek oświatowych na
terenie Gminy Rozogi:
1) Budynku Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Rozogach, ul. Rynek 13,
12-114 Rozogi
2) Budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dąbrowach, Dąbrowy 238,
12-114 Rozogi
3) Budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Klonie, Klon 96, 12-14 Rozogi
2. Dostaw oleju Wykonawca będzie dokonywał sukcesywnie według zapotrzebowania
Zamawiającego. W okresie trwania umowy Wykonawca sprzedaje Zamawiającemu olej opałowy
i dostarcza go własnym transportem do wskazanej szkoły w terminie 24 godzin od daty złożenia
zamówienia lub w innym terminie czasowym uzgodnionym z Zamawiającym. Załadunek,
transport i rozładunek oleju opałowego zawarty jest w cenie oferty.
Zamówienia Zamawiający składa bezpośrednio drogą telefoniczną lub elektroniczną za pomocą
poczty pod wskazany przez Wykonawcę numer telefonu lub adres e-mail.
Dostawa zamówienia powinna odbyć się w ilości litrów dostosowanych do rzeczywistej
temperatury powietrza.
3. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie „Dostawa oleju opałowego
do placówek oświatowych na terenie Gminy Rozogi w roku 2020”.
4. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy i sposób wykonania usług określają:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Formularz ofertowy - załącznik nr 1.
§3
Termin realizacji umowy
1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania do 31.12.2020 r.
§4
Wynagrodzenie
1. Cena ofertowa prognozowanej sprzedaży ……..…… litrów oleju opałowego wynosi netto
……………..……… powiększona o obowiązujący podatek od towarów i usług, co daje kwotę brutto
.............................. PLN (słownie: ................................................................................................. PLN)
i została ustalona na podstawie ceny ofertowej 1 litr paliwa wynoszącej PLN) i została ustalona na
podstawie ceny ofertowej 1 litr paliwa wynoszącej PLN brutto: ……………… PLN.
2. Za zakupiony olej opałowy, Wykonawca będzie wystawiał faktury zgodnie z ilością faktycznie
zamówionego oleju opałowego, według ceny jednostkowej za 1 litr obowiązującej w dniu zgłoszonego
zapotrzebowania przez Zamawiającego, powiększonej / pomniejszonej o marżę/ upust określony
w ust. 3, zgodnie z ofertą.
3. Marża/upust Wykonawcy doliczana / odliczany do/od ceny 1 litra paliwa ustalonej przez producenta
wynosi …………. PLN i jest stała / stały przez cały okres obowiązywania umowy.
4. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu nie wykorzystania w trakcie trwania umowy pełnej
ilości oleju opałowego określonego w Formularzu ofertowym.
§5
Zmiana kwoty zapłaty
1. W przypadku zmiany cen oleju opałowego przez producenta t. j. ……………..………… Wykonawca
ma prawo zmienić cenę 1 litra oleju opałowego zgodnie z relacją zaoferowaną w § 4 ust. 1.
2. Cenę 1 litra oleju przyjmuje się na dzień zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
§6
Zapłata
1. Strony ustalają, że rozliczenie nastąpi na podstawie faktur VAT za wykonane dostawy towaru i będzie
realizowana modelem podzielnej płatności.
2. Należność Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze, zostanie przelana na rachunek bankowy
Wykonawcy w terminie …… dni od daty otrzymania prawidłowej faktury VAT i daty podpisania
protokołu odbioru przez obie strony.
3. Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. Za nieterminową zapłatę należności, o której mowa w ust. 1, Wykonawcy przysługują odsetki
ustawowe, za każdy dzień opóźnienia.
5. Faktury za dostarczony olej opałowy wystawiane będą (odpowiednio)na:
1. Odbiorca: Gmina Rozogi ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22, 12-14 Rozogi NIP 745-174-59-41
Płatnik: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, ul Rynek 13, 12-114 Rozogi
2. Odbiorca: Gmina Rozogi ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22, 12-14 Rozogi NIP 745-174-59-41
Płatnik: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dąbrowach, Dąbrowy 238, 12-114 Rozogi
3. Odbiorca: Gmina Rozogi ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22, 12-14 Rozogi NIP 745-174-59-41
Płatnik: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Klonie, Klon 96, 12-114 Rozogi
§7
Warunki dostawy
1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do kotłowni przy budynkach wskazanych
w § 2 ust. 1 pkt. 1- 3.

2. Wykonawca dostarczy olej opałowy, bez dodatkowych opłat:
- wraz ze świadectwem lub innym dokumentem potwierdzającym jakość oleju opałowego
wystawionym przez producenta,
- dostawa oleju opałowego w terminie i godzinach ustalonych z Wykonawcą.
3. Cysterny Wykonawcy posiadać będą przepływomierze paliwa z ważnym świadectwem legalizacji.
Ilość paliwa wskazana na liczniku przepływomierza, będzie ilością dostarczoną do Zamawiającego.
4. Do odbioru partii paliwa Zamawiający wyznacza pracowników zatrudnionych w placówkach
oświatowych do których dostarczany jest olej opałowy. Pokwitowanie odbioru paliwa przez w/w
osoby jest równoznaczne z pokwitowaniem odbioru przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zapewnia Zamawiającego o dostawie paliwa oryginalnie zaplombowanego
o parametrach zgodnych z obowiązującymi normami technicznymi PN-C-99024:2011
i jakości zgodnej z załączonym świadectwem, a także w ilości zgodnej z wydanymi dokumentami
przewozowymi.
6. Reklamacje jakościowe po dostawie paliwa rozpatrywane będą po komisyjnym pobraniu próbek
przy udziale przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Podstawą uznania reklamacji będzie
okoliczność pozwalająca stwierdzić zmniejszenie użyteczności produktu oraz odstępstwo od norm
technicznych określonych w normie PN-C-99024:2011.

1.

§8
Kary umowne, odstąpienie od umowy
W razie opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu przedmiotu umowy ponad termin określony
w § 2 ust.2 umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,1% ceny brutto
dostarczonego z opóźnieniem przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli
opóźnienie trwało nie dłużej niż 2 dni i 0,2 % ceny brutto za każdy następny dzień opóźnienia.

2.

Jeżeli opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy przekroczy 30 dni i nastąpi z winy Wykonawcy,
po bezskutecznym wezwaniu Zamawiający może odstąpić od zawartej umowy
i naliczyć karę umowną w wysokości 5 % ceny brutto przedmiotu umowy (§ 4 ust. 1 umowy).

3.

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy wyłącznie w przypadkach przewidzianych we
właściwych przepisach prawa lub w niniejszej umowie.

4.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1)

2)
3)
4)

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,
otwarcia likwidacji Wykonawcy,
zajęcia majątku Wykonawcy,
niewywiązywania się przez Wykonawcę z realizacji przedmiotu umowy, pomimo wezwania
Zamawiającego złożonego na piśmie,

5.

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający nie
wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania, w terminie jednego
miesiąca od upływu terminu zapłaty rachunku, określonego w niniejszej umowie.

6.

Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszej umowie, może zostać wykonane
w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie.

7.

Odstąpienie od umowy z jakiejkolwiek przyczyny przez którąkolwiek ze Stron winno być złożone
na piśmie i nie powoduje skutków wstecz od dnia odstąpienia. W szczególności pozostają w mocy
zobowiązania Stron z tytułu gwarancji, kar umownych i prawa żądania odszkodowania za
nienależyte wykonanie umowy.

8.

Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do jej zapłaty.

9.
10.

Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, Stronie uprawnionej przysługuje roszczenie
o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
§9
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany umowy, wymagają zgody stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Jednakże Zamawiający, zgodnie z t. 144 Pzp
przewiduje możliwość dokonania takich zmian, w razie:
a) zmiany stawki podatku VAT w toku wykonywania umowy – do ceny netto zostanie doliczona
stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury;
b) zwiększenie zakresu przedmiotu zamówienia do 20% tj. zwiększenie ilości zamówionego
oleju opałowego w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych
w okresie grzewczym. W takim przypadku przewiduje się zwiększenie wynagrodzenia
wykonawcy na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie wykonawcy,
proporcjonalnie do zwiększenia przedmiotu zamówienia,
c) ograniczenie przedmiotu zamówienia do 20% tj. zmniejszenie ilości zamówionego opału
w przypadku w przypadku wystąpienia wyjątkowo korzystnych warunków atmosferycznych
w okresie grzewczym. W takim przypadku przewiduje się obniżenie wynagrodzenia wykonawcy
na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie wykonawcy, proporcjonalnie
do ograniczenia przedmiotu zamówienia.
d) wejścia w życie innych, niż wymienione w pkt. 1 i 2, regulacji prawnych po dacie zawarcia
umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany;
e) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian, korzystnych dla Zamawiającego, bez których
nie byłoby możliwe prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy;
f) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących treść umowy, jeżeli
potrzeba
ich
wprowadzenia
wynika
z
rozbieżności
lub
niejasności
w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie
rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów;
3. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Pzp następujące wypadki, które wymagają
jedynie poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej z 3 (trzy) dniowym wyprzedzeniem:
1) zmiana danych teleadresowych Stron;
2) zmiana danych rejestrowych Stron;
3) zmiana sposobu prowadzenia korespondencji pomiędzy Stronami.

1.

§ 10
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i inne obowiązujące
przepisy prawa.

2.

Spory powstałe przy wykonywaniu niniejszej umowy, nierozwiązane polubownie przez Strony,
będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

3.

Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonania niniejszej umowy upoważnieni są:
- ze strony Zamawiającego: Izabela Kaczmarczyk - Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy
Rozogi
- ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………………….

4.

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

5. Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiącymi jej integralną część, są:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
Formularz ofertowy Wykonawcy- załącznik nr 1.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

