UMOWA U/……./2017
Zawarta w dniu ……………… r. w Węglińcu pomiędzy:
1. Gminą Węgliniec - Zakładem Usług Komunalnych ul. Partyzantów 8, 59–940
Węgliniec
reprezentowanym przez:
Dyrektora Zakładu – Krzysztofa Polewskiego
przy kontrasygnacie Głównej Księgowej – Sylwii Lichnerowicz
zwanym w dalszej części umowy Organizatorem
a
2. ………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez ……………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy Oferentem
w wyniku wyboru oferty w postępowaniu zapytania ofertowego przeprowadzonego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, strony postanawiają co
następuje:
§1
Organizator powierza a Oferent przyjmuje do realizacji dostawę
złożoną ofertą.

opału

zgodnie ze

§2
1. Dostawy opału wymienione w opisie przedmiotu zamówienia będą realizowane
sukcesywnie w ilościach i do miejsc wskazanych przez Organizatora.
2. Za dokonana dostawę uważa się protokolarne przejęcie zamawianego opału podpisane
przez Oferenta i Organizatora lub osobę przez niego upoważnioną.
3. Oferent dostarczy przedmiot zamówienia własnym środkiem transportu i na swój koszt
na miejsce wskazane przez Organizatora .
4. Szczegółowy termin dostawy Oferent zobowiązany jest każdorazowo uzgodnić z
Organizatorem.
§3
Za dostawę wraz z dowozem do poszczególnych placówek strony ustalają formę
wynagrodzenia ryczałtowego, wg cen jednostkowych brutto:
1. Cena ustalona zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości …….. zł (słownie złotych: ……….
……………… złotych …/100) brutto za tonę węgla kamiennego orzech.
2. Cena ustalona zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości ……… zł (słownie złotych:
…………….. złotych …/100) brutto za tonę węgla kamiennego miału.
3. Cena ustalona zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości ……… zł ( słownie złotych:
…………….. złotych …/100 ) brutto za tonę węgla brunatnego kęsy.
4. Cena ustalona zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości ………. zł (słownie złotych:
…………….. złotych …/100) brutto za tonę węgla kamiennego groszek.
5. Cena ustalona zgodnie ze złożona ofertą w wysokości ……… zł (słownie złotych:
…………….. złotych …/100) brutto za tonę węgla kamiennego ekogroszek.
6. W przypadku dostaw sukcesywnych Organizator zapłaci Oferentowi za faktycznie
dostarczoną ilość materiałów według stawek określonych w ofercie.

§4
1. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia każdorazowo po dostawie opału do siedziby
Organizatora:
- faktury dokumentem wskazującym wagę dostarczanego opału
- dokument potwierdzający parametry dostarczonego opału
- potwierdzeniem odbioru opału na obiekcie podpisane przez osobę odbierająca opał.
2. W razie stwierdzenia niezgodności parametrów opału lub braków ilościowych Organizator
zgłosi Oferentowi reklamacje, na którą Oferent udzieli odpowiedzi w terminie 3 dni od daty
jej otrzymania, a w przypadku uznania reklamacji dokona uzupełnienia zamówienia do
żądanych parametrów na własny koszt.
3. W razie stwierdzenia co do niezgodności parametrów opału lub braków ilościowych
dostarczanego opału Organizator dokona na koszt Oferenta czynności związanych
potwierdzeniem parametrów opału lub stanu ilościowego dostarczanego opału.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli realizacji zamówienia od
momentu przyjęcia zlecenia do realizacji dostawy w tym dokonania kontroli wagowej
dostarczonego opału w miejscu przez siebie wskazanym.
5. Oferent zobowiązany jest do każdorazowego uzyskania w formie pisemnej potwierdzenia
dostawy opału.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia umowy w przypadku trzykrotnego potwierdzonego
pisemnie naruszenia warunków o których mowa w §4 pkt.2 i 3.
7. W pozostałych przypadkach strony ustalają zachowanie trzy miesięcznego okresu
wypowiedzenia umowy, lub w innym terminie za porozumieniem stron.
§5
Organizator dokona zapłaty wynagrodzenia Oferentowi wg wystawionych przez niego faktur
w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury.
§6
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru Oferenta, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Organizator przewiduje zmiany
zawartej umowy dotyczące :
2.1.terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących
okoliczności:
a) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków
zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było
przewidzieć, zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem
szkody o znacznych rozmiarach,
b) w następstwie wykraczających poza terminy określone w KPA procedur
administracyjnych oraz innych terminów formalno-prawnych mających wpływ na
terminy realizacji zamówienia,
c) działania siły wyższej
d) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania
nie są konsekwencją winy, którejkolwiek ze stron
e) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu
zamówienia proponowanych przez Organizatora lub Oferenta, jeżeli te zmiany są
korzystne dla Organizatora

f) z przyczyn niezawinionych przez Oferenta.
2.2 wzrostu/obniżenia wynagrodzenia Oferenta określonego w § 3 w przypadku zmiany
stawek podatku dochodowego/lub stawek podatku od towarów i usług.
3. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez
Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego
wystąpienie okoliczności wymienionej w ust. 2. Protokół konieczności będzie
załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę.
4. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie
może nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w
umowie.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem
nieważności.
§7
Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia od dnia ……….. 2017r. do ………… 2017r.
§8
Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne:
1. Oferent zapłaci Organizatorowi kary umowne:
a) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 1 % wartości brutto
dostarczanego materiału licząc za każdy dzień zwłoki;
b) za dostarczenie opału niezgodnego z specyfikacją w wysokości 50% ceny
dostarczonego opału.
c) za dostarczenie opału w ilości mniejszej niż potwierdzona fakturą lub zamówieniem
Oferent zobowiązuje się do dostarczenia opału w ilości dwu krotnie większej niż
różnica pomiędzy faktyczną ilością opału a faktura bądź dokumentem
potwierdzającym wagę opału w terminie 14 dni od stwierdzenia faktu.
d) w przypadku zwłoki w zapłacie faktury Oferentowi przysługuje prawo do
naliczania odsetek ustawowych.
§9
1. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień
Publicznych nie stanowią inaczej.
3. Spory między stronami mogące zaistnieć na tle stosowania niniejszej umowy będą
rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Organizatora.
§ 10
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Oferenta i dwa dla Organizatora.

Organizator:

Oferent:

