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Zakup i dostawa węgla ekogroszek na sezon grzewczy 2012/2013
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Załącznik nr 6 do SIWZ

WZÓR/PROJEKT UMOWY nr UG/…./2012
Zawarta w dniu ………. 2012 r. w Czarnym Dunajcu pomiędzy Gminą Czarny Dunajec z
siedzibą przy ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, NIP: 735-28-43-273
reprezentowaną przez:
Józef Babicz – Wójt Gminy
oraz:
Gminnym Zespołem Oświatowym w Czarnym Dunajcu z siedzibą przy ul. Józefa Piłsudskiego 4,
34-470 Czarny Dunajec, NIP: 735-10-85-250
reprezentowanym przez:
Anna Słodyczka – Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Cz. Dunajcu
za kontrasygnatą Haliny Bukowskiej – Główna Księgowa GZO
zwanymi dalej Zleceniodawcą
a firmą: ........................................................................................................................... z siedzibą w:
...............................................................................................................................................................
wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej lub Rejestru Sądowego pod nr ewidencyjnym:
...............................................................................................................................................................
NIP: ................................................ REGON: ...................................................................................
zwaną dalej w treści "Dostawcą",
reprezentowaną przez:
1 . ..........................
2. …………………
Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku zamówienia publicznego udzielonego w trybie
przetargu nieograniczonego nr: 11/2012 [znak RB.271.11] zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia
2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr
161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz 143 z późn. zm.).
§1
Przedmiot umowy
1.

2.

3.

4.

5.

Zamawiający zleca, a Dostawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia pt.: Zakup i
dostawa węgla ekogroszek na sezon grzewczy 2012/2013 dla placówek szkolnych na
terenie gminy Czarny Dunajec, zgodnie z ofertą z dnia……….. stanowiącą załącznik nr 1
do umowy.
Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia węgla ekogroszek zgodnie z harmonogramem
dostaw stanowiącym zał. nr 2 do niniejszej umowy oraz zgodnie ze wszystkimi wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego w siwz.
W przypadku przedłużającego się sezonu grzewczego, Zamawiający dopuszcza możliwość
zakupu dodatkowej ilości opału po upływie II tury dostaw na prośbę zarządzającego danym
obiektem po cenie oferowanej przez dostawcę dla II tury dostaw.
W przypadku łagodnego i krótkiego sezonu grzewczego oraz nie wykorzystania zapasów opału
dostarczonego w I turze, Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z części lub całości II
tury dostaw na prośbę zarządzającego danym obiektem.
Dostarczony opał musi spełniać następujące wymagane parametry:
- węgiel ekogroszek (do pieców z automatycznym podajnikiem - bez miału)
- typ węgla: 31.2
- wymiar ziarna: 8-25 mm
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- wartość opałowa: Qir = min. 26 MJ/kg
- zawartość popiołu: Ar = 4% - 10%
- zawartość siarki: Str = < 0,6%
- zawartość wilgoci: wtr = < 12%
§2
Termin wykonania zamówienia
Termin dostawy I tury opału: maj/czerwiec 2012 r.
Termin dostawy II tury opału: styczeń/luty 2013 r.
Obowiązkiem Dostawcy jest dotrzymanie terminów dostaw określonych w harmonogramie.
§3
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
I tura dostaw: ............ złotych brutto za jedną tonę
(słownie: ........................................................................),
II tura dostaw: ............ złotych brutto za jedną tonę
(słownie: ........................................................................),
w tym podatek VAT w wysokości .....%.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z
realizacją dostaw objętych niniejszą umową w tym ryzyko Dostawcy z tytułu oszacowania
wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych
czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty w tym m.in. koszty załadunku,
dostaw, transportu, postojów itp.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
4. W razie zmiany podstawy podatku VAT za przedmiot umowy, zostanie on doliczony zgodnie z
przepisami obowiązującymi w momencie wystawienia faktury.
§4
Zapłata wynagrodzenia
1. Dostawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT. Numer konta bankowego Wykonawcy ...............................................................................
2. Zamawiający dopuszcza rozliczenie z Dostawcą na podstawie faktur częściowych.
3. Rozliczenie pomiędzy Stronami za dostarczony opał następować będzie sukcesywnie zgodnie z
fakturami Dostawcy wystawianymi na podstawie zatwierdzonych przez osoby upoważnione
protokołów odbioru wg. wzoru stanowiącego zał. nr 3 do umowy,
4. Warunkiem koniecznym zatwierdzenia protokołu odbioru jest dostarczenie karty przewozowej
oraz świadectwa jakości dostarczonego opału.
5. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Dostawcę rachunek bankowy, w
terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym
protokołem odbioru robót.
6. Faktura ma być wystawiona z datą wykonania dostawy opału (jego odbioru bez uwag).
7. Faktura ma być wystawiona (oraz dostarczona) na jednostkę która zakupiła opał, zgodnie
z zapisem w załączniku nr 2 do niniejszej umowy
8. Za nieterminowe płatności faktur, Dostawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
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§5
Warunki realizacji dostaw
1. Przed realizacją dostawy, Dostawca zobowiązany jest do wcześniejszego powiadomienia i
ustalenia dokładnego jej terminu z osobą do kontaktów wyznaczoną dla danego obiektu (wg.
zał. nr 2 – harmonogram).
2. Dostarczony opał ma być suchy. W sytuacji wystąpienia opadów podczas transportu, opał
powinien być zabezpieczony przed jego zamoczeniem.
3. Każdorazowo Dostawca powinien przekazać Odbiorcy informację o parametrach dostarczanego
opału (świadectwo jakości od producenta/dostawcy opału), oraz kartę przewozową z informacją
o rodzaju i ilości przewożonego opału.
4. Opał będzie podlegał wcześniejszemu zważeniu w terminie i miejscu ustalonym z
Kupującym.
5. Kupujący zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostawy w przypadku stwierdzenia
braków ilościowych bądź jakościowych.
6. Dyrektorzy szkół lub osoby przez nie upoważnione, potwierdzają odbiór dostarczanego opału w
protokole odbioru którego wzór stanowi zał. nr 3 do umowy.
7. Warunkiem koniecznym zatwierdzenia protokołu odbioru jest dostarczenie karty przewozowej
oraz świadectwa jakości dostarczonego opału.
8. W przypadku przywozu przez Dostawcę opału złej jakości, nieodpowiadającemu wymaganym
przez Kupującego parametrom, Dostawca ponosi koszty wywozu opału złej jakości i
ponownego dostarczenia opału o takich parametrach, jakich Kupujący wymagał w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
§6
Podwykonawcy
1. Wykonawca przedmiot umowy będzie realizował siłami własnymi lub przy pomocy
Podwykonawcy (podwykonawców) w zakresie: ..........................................................................
2. Do zawarcia umowy z Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu umowy lub projektu umowy z
Podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający w ciągu 14 dni od daty przedstawienia tych materiałów nie
zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z
Podwykonawcą.
4. Zapis ust. 3 obowiązuje także w przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym
Podwykonawcą, przy czym w takim wypadku wymagana jest również zgoda Zamawiającego.
5. Zawierając umowę z Podwykonawcą zarówno Zamawiający jak i Wykonawca ponoszą solidarną
odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawcę. W
przypadku zawarcia umowy bez zgody Zamawiającego, zmiany lub zatrudnienia nowego
Podwykonawcy, zmiany warunków umowy z Podwykonawcą oraz w przypadku nie
uwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń zgłoszonych do umowy przez Zamawiającego,
Zamawiający jest zwolniony z solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia
Podwykonawcy.
6. Wykonawca odpowiada za usługi wykonane przez Podwykonawcę co do zakresu rzeczowego
jak i jakości jak za działania i zaniechania własne.
7. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu 1 egz. umowy zawartej z każdym
podwykonawcą w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
8. Zamawiający dokona odbioru robót wykonywanych w podwykonawstwie poprzez spisanie
protokołu, przy udziale przedstawicieli: Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy.
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§7
Kary umowne
W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy :
1. Dostawca zobowiązuje się zapłacić Kupującemu, kary umowne
a) 10 % wartości zamówionego towaru, gdy Kupujący odstąpi od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Dostawca
b) 0,5 % wartości zamówionego towaru nie dostarczonego w terminie (w wymaganym
miesiącu) za każdy dzień zwłoki
2. Kupujący zobowiązuje się zapłacić Dostawcy karę umowną w wys. 10 % wartości
zamówionego opału w razie odstąpienia przez Kupującego od umowy z powodu okoliczności,
za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.
Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.
§8
Zmiana umowy
1.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
pisemnie sporządzonego aneksu podpisanego przez obie strony.

2.

Zmiana postanowień w zawartej umowie może nastąpić w następujących przypadkach:
a) Zmiany danych teleadresowych, osób reprezentujących firmę, przedstawionych w umowie
– na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody.
b) Zmian dokonanych na wniosek Zamawiającego.
c) Wystąpienia zamówień dodatkowych
d) Zmiany stawki podatku VAT.
e) Gdy zmiany treści umowy są korzystne dla Zamawiającego.
Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy zmiana danych związanych
z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana konta bankowego).
§9
Postanowienia końcowe

1.

Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późniejszymi
zmianami), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z
późniejszymi zmianami) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień
publicznych nie stanowią inaczej.

3.

Każda zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej (aneksu) pod rygorem
nieważności. Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem nieważności zmiana postanowień
zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla
Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
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§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej
ze stron.
Integralną część umowy stanowią załączniki:
- Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1
- Harmonogram dostaw - załącznik nr 2
- Protokół odbioru – załącznik nr 3

ZAMAWIAJĄCY:

PRZETARG 11/2012

DOSTAWCA:
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Załącznik nr …….... do faktury nr ……................

PROTOKÓŁ ODBIORU (wzór)
Numer umowy: UG/.…/.2012
I tura dostaw

II tura dostaw

Miejscowość: ………………………………………………..
Nazwa i adres szkoły: …………………………………………….…………………………………..…………………….
węgiel ekogroszek (do pieców z automatycznym
podajnikiem - bez miału)
- typ węgla: 31.2
- wymiar ziarna: 8-25 mm
- wartość opałowa: Qir = min. 26 MJ/kg
- zawartość popiołu: Ar = 4% - 10%
- zawartość siarki: Str = < 0,6%
- zawartość wilgoci: wtr = < 12%

Rodzaj dostarczonego opału

Parametry dostarczonego opału

Zamawiana ilość opału

….....…. ton

Dostarczona ilość opału

…….…. ton

Odbiorcza dokonał weryfikacji ilości dostarczonego opału
poprzez dodatkowe sprawdzenie tonażu na wadze

TAK

NIE

Przekazano odbiorcy kartę przewozową dostarczonego opału

TAK

NIE

Przekazano odbiorcy świadectwo jakości dostarczonego opału

TAK

NIE

Opał przyjęto bez zastrzeżeń w dniu …………………………………………..
Pieczęć jednostki Przyjmującej (szkoły)

Pieczęć Dostawcy

Podpis i pieczątka osoby upoważnionej w jednostce
Przyjmującej

Podpis Dostawcy

Załączniki:
- karta przewozowa
- świadectwo jakości
UWAGA: Powyższy protokół podpisany „bez zastrzeżeń” wraz z kompletem załączników stanowi podstawę do
wystawienia przez Dostawcę faktury VAT.
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