
                                                      UMOWA DE. 2422. ….  2015

 

Zawarta  w Prudniku w dniu  …..   pomiędzy  Zarządem Budynków Komunalnych mającym

siedzibę w Prudniku ul. Piastowska nr 42

reprezentowanym przez:

Dyrektora - mgr inż. Zdzisława Pikułę

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

Panem  ….  prowadzącym  działalność  gospodarczą  wpisaną  do  ...   pod  nazwą  ….,  z  siedzibą

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia do kwoty 30.000,00 euro 

została zawarta umowa następującej treści :

§ 1 

1.  Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę materiałów opałowych
do kotłowni Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku.
2. Dostawa opału nastąpi do kotłowni zlokalizowanych w: 

1) Moszczance 252

2) Czyżowicach 57

3) Łące Prudnickiej przy ul. Głuchołaskiej 1

4) Prudnik, ul. Piastowska 42

3.  W ramach umowy Wykonawca dostarczy opału w ilości około 81 ton ,w tym :

1) węgla orzech gat. I - 33 tony 

2) węgiel kamienny, sortymentu groszek energetyczny typu 31 lub 31,1 – 44 tony

3) miału węglowego gat. I - 4 tony

4.  Zamawiający  zastrzega sobie możliwość niewykorzystania zamówienia w zakresie ilościowym i

wartościowym przedmiotu zamówienia,  bez prawa Wykonawcy do dochodzenia roszczeń z tym

faktem związanych.

5.  Dostawa opału będzie realizowana własnymi środkami transportowymi Wykonawcy,  w pełni

sprawnymi  do  przewozu  opału,  przy  czym  minimalna  jednorazowa  ilość  zamawianego  i

dostarczanego opału musi wynosić nie mniej niż 1 tona i nie więcej jak 4 tony.

§ 2

1.  Dostawa  opału  następować  będzie  sukcesywnie,  w  miarę  potrzeb  Zamawiającego  od  dnia

zawarcia umowy do dnia 30 września 2016 roku.

2.  Dostawy  będą  realizowane  na  podstawie  zamówienia  dokonanego  przez  Zamawiającego.

Zamówienie może być dokonane także drogą telefoniczną, faksem na numer telefonu Wykonawcy

…..lub e-mailem …...........

3.  Zamówienia  będą  składane  do  godziny  13.00.  Zamówiony  opał  Wykonawca  dostarczy  do

miejsca wskazanego przez Zamawiającego własnym transportem w terminie  24 godzin  od daty

złożenia zamówienia. Koszt transportu wliczony jest w cenę towaru.

4. Dostawy realizowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 13.00

5. Prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy nadzoruje:

1) ze strony Zamawiającego Pan Alfred Kostka

2) ze strony Wykonawcy Pan...........



§ 3

1. Zamawiający jest zobowiązany do :

a) wskazania i przygotowania miejsca rozładunku opału

b) pokwitowania odbioru opału

2. Osobą uprawnioną do składania zamówień będzie Pan Alfred Kostka.

3. Osobą uprawnioną do pokwitowania odbioru opału będzie palacz danej kotłowni.

2. Zamówienia  na  konkretne  dostawy  Zamawiający  będzie  składał  pisemnie  lub  telefoniczne.

Osobą uprawnioną do składania  zamówień będzie Pan Alfred Kostka.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązany jest do :

1) dowozu i rozładunku opału w terminie, ilości i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

bez dodatkowego wynagrodzenia,

2) zachowania terminu wskazanej dostawy, który nie może być dłuższy niż 24 godziny od dnia

złożenia zamówienia przez Zamawiającego,

3) powiadomienia Zamawiającego o czasie dostarczenia opału,  z co najmniej  dwugodzinnym

wyprzedzeniem

4) sprawdzenia opału pod względem ilościowym i jakościowym,

                   5) udokumentowania parametrów jakościowych dostarczonego opału.

2.Wykonawca zobowiązany jest  również  do  dodatkowej  kontroli  wagowej  towaru  w obecności

przedstawiciela Zamawiającego.

                                                                          

                                                                         § 5

1. Opał powinien spełniać następujące parametry jakościowe:

1) Węgiel orzech gat. I:

a) kl. ziarna – 25-60 mm

b) wartość opałowa – nie mniej niż 30 MJ

c) zawartość siarki – od 0,4 % do 0,6 %

d) zawartość popiołu – do 4 % - 7%

e) wilgotność – do 7,5 %   

2) Węgiel kamienny, sortymentu groszek energetyczny typu 31 lub 31,1

a) kl. ziarna – 5 -25 mm

b) wartość opałowa – od 26 do 28 MJ

c) zawartość siarki – do 0,6 %

d) zawartość popiołu – do 5 % - 7%

e) wilgotność – do 10 %  

3) Miał węglowy gat. I

a) kl. ziarna – 0,0 - 40 mm

b) wartość opałowa – nie mniej niż 26 MJ

c) zawartość siarki – do 8 %

d) zawartość popiołu – do 7%

e) wilgotność – do 8 % 



§ 6

1. Za dostarczony opał wraz z jego transportem Wykonawca otrzyma wynagrodzenie określone w 

złożonej ofercie w wysokości:

1) Węgiel kamienny w sortymencie orzech gat. I:

Cena netto za 1 tonę …......zł

podatek VAT 23 % w kwocie..............zł

Cena netto ogółem za całość dostawy węgla kamiennego orzech gat. I nie może przekroczyć kwoty 

…

2) Węgiel kamienny sortymentu groszek energetyczny typu 31 lub 31,1

Cena netto za 1 tonę …....zł

podatek VAT 23 % w kwocie..............zł

Cena netto ogółem za całość dostawy węgla kamiennego, sortymentu groszek energetyczny typu 31

lub 31,1 nie może przekroczyć kwoty ….

3) Miał węglowy gat. I

Cena netto za 1 tonę …..zł 

podatek VAT 23 % w kwocie ….

Cena netto ogółem za całość dostawy miału węglowego nie może przekroczyć kwoty …...

2. Wartość umowy w całym okresie obowiązywania nie może przekroczyć kwoty netto 

….........podatek VAT 23 % …...................., wartość brutto …................

§ 7

1. Wynagrodzenie  płatne  będzie  bieżąco  za  każdą  dostawę,  na  podstawie  faktury  VAT

i potwierdzenia dostawy opału.

2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty złożenia faktury przelewem z konta 

Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na Fakturze VAT  

3. Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT i posługuje się Nr NIP :

4. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT  i posługuje się Nr NIP: 755-000-84-24.

5. Faktura ma być wystawiona z datą wykonania Zamawiającemu dostawy opału. 

§ 8 

1. W wypadku uchybienia przez Wykonawcę obowiązków z § 4, a w szczególności niewykonanie

usługi  we wskazanym terminie i  we wskazanej  ilości  Zamawiający może zlecić  wykonanie

zastępcze osobie trzeciej, a ewentualną różnicą kosztów obciążyć Wykonawcę.

2. W  przypadku  przywozu  przez  Wykonawcę  opału  złej  jakości,  nie  odpowiadającemu

wymaganym  przez  Zamawiającego  parametrom,  Wykonawca   ponosi  koszty analizy  próby

opału poniesionego przez Zamawiającego, wywozu opału złej jakości i ponownego dostarczenia

opału o takich parametrach, jakich Zamawiający wymagał przy ogłoszeniu postępowania.

3. Zamawiający zastrzega sobie również, iż w przypadku nienależytego wykonania umowy przez

Wykonawcę, a w szczególności:

 1) nieterminowej dostawy opału

2) dostawy opału nieodpowiadającego jakościowo przedmiotowi zamówienia,

Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. 



§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :

a) za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność

Wykonawca, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy

b) za  zwłokę w wykonaniu  przedmiotu  umowy 5  % wynagrodzenia  brutto  za  zamówioną

dostawę opału za każdy dzień zwłoki

c) za  zwłokę  w  usunięciu  wadliwej  dostawy  w  wysokości  5%  wynagrodzenia  brutto  za

zamówioną  dostawę  opału  za  każdy  dzień  zwłoki,  liczonej  od  dnia  wyznaczonego  na

usunięcie dostawy 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z

przyczyn,  za  które  ponosi  odpowiedzialność  Zamawiający,  w  wysokości  5% wynagrodzenia

umownego.

3. Zamawiający  ma  prawo  dochodzić  odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach  Kodeksu

cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 10

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego i będące 

bezpośrednim następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, na zasadach 

ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności  zachowania formy pisemnej.  

§ 12

Wszelkie spory pozostające w związku z niniejszą umową rozstrzygane będą przez sąd miejscowo 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszej  umowie  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu

cywilnego 

§ 14

Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  w  tym  dwa  egzemplarze  dla

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający                                                                                                      Wykonawca 


