Załącznik nr 6 do SIWZ
na zakup i sukcesywną dostawę miału węglowego

UMOWA NR __ /2016
Zawarta dnia __.__.2016 roku w Grodzisku, pomiędzy :
Zespołem Szkół w Grodzisku, zs. ul. 1 Maja 34, 17 – 315 Grodzisk
NIP: 544 – 14 – 09 – 850, REGON: 052130512
reprezentowanym przez:
mgr inż. Teresę Kosińską – Dyrektora Zespołu Szkół w Grodzisku
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a
…………………………………………………………………………………………….
NIP: …………………………., REGON……………………………………
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy
w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn.
„Zakup i sukcesywna dostawa miału węglowego do Zespołu Szkół
w Grodzisku w ilości 400 ton” przeprowadzanym w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późń. zm.), została zawarta
umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest zakup i sukcesywna dostawa miału węglowego
do Zespołu Szkół w Grodzisku w ilości 400 ton w okresie od 01.01.2017r. do
30.06.2018r., zwanego dalej „miałem” o wartości opałowej równej
………….MJ/kg wraz z jego transportem i rozładunkiem w cenie, zgodnej
z zestawieniem ilościowo – wartościowym oraz parametrami techniczno –
użytkowymi, zgodnymi z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącymi
załączniki nr 1 i 2 do niniejszej umowy.
2. Dostawy miału węglowego wraz z transportem i rozładunkiem realizowane
będą w dostawach częściowych.
3. Wykonawca dostarczał będzie miał samochodami samowyładowczymi
posiadającymi zabezpieczenie przewożonego węgla przed wpływem
warunków atmosferycznych, w sposób zapobiegający utracie jego walorów
użytkowych do siedziby Zamawiającego na plac opałowy znajdujący się
na terenie Zespołu Szkół w Grodzisku, ul. 1 Maja 34, 17 – 315 Grodzisk,
woj. podlaskie.
4. Podana w Zestawieniu ilościowo – wartościowym ilość przedmiotu
zamówienia jest ilością szacunkową w ciągu trwania umowy. Ostateczna ilość
dostarczanego węgla może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, będzie ona
wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, przy czym będzie to wielkość
nie mniejsza niż 70 % oraz nie większa niż 120 % wielkości całego
zamówienia. W związku ze zmniejszeniem lub zwiększeniem danej ilości
Zamawiający nie poniesie żadnych skutków prawnych.
5. Zamawiający co najmniej 3 dni przed planowanym terminem dostawy miału
będzie składał zamówienie Wykonawcy telefonicznie pod nr ………………………….,
faksem pod nr ……………………….……. lub pocztą elektroniczną pod adresem:
…………………………………..….., w którym zostanie określony termin oraz wielkość
dostawy. Wykonawca zobowiązuje się potwierdzić przyjęcie zamówienia
do realizacji - pisemnie lub telefonicznie.

6. Realizacja dostaw miału nastąpi w terminie uzgodnionym w sposób opisany
w ust. 5, w dni robocze tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach
8:00 -15:00.
7. W dniu dostawy Wykonawca zobowiązany będzie dla każdej dostawy dołączyć
dokument jakości węgla (np. certyfikat lub świadectwo) wystawiony przez
uprawniony podmiot, lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę, w którym będą zawarte informacje dotyczące m.in.:
sortymentu, wartości opałowej, zawartości popiołu, zawartości siarki oraz
wilgotności. Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania w miejscu
rozładunku z udziałem przedstawiciela Wykonawcy (kierowcy) od wybranej
partii dostawy, próby rozjemczej w ilości: dwie próby dla Zamawiającego,
jedna dla Wykonawcy.
8. Odbiór zamawianego miału przeprowadzany będzie każdorazowo w obecności
przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy i polegać
będzie na komisyjnym przeważeniu pojazdu (waga brutto i tara) na
legalizowanych wagach. Koszt dojazdu do miejsca ważenia pokrywa
Wykonawca, koszt ważenia pokrywa Zamawiający.
9. Orientacyjna wielkość jednej dostawy to 25 ton.
10. Za prawidłowo zrealizowaną zostanie uznana dostawa, której różnica
pomiędzy ilością węgla zamówionego, a dostarczoną wyniesie nie więcej niż
+/- 1% ilości węgla zamówionego.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy zgodnie
z wymogami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia, Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożoną ofertą.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia reklamacji, w razie
stwierdzenia wad lub braków towaru.
3. W przypadku dostawy towaru niezgodnego z udzielonym zamówieniem lub
stwierdzenia wad jakościowych towaru (niezgodność z wymaganiami
określonymi w opisie przedmiotu zamówienia) lub jego części, towar nie
będzie przyjęty przez Zamawiającego. Na tę okoliczność Zamawiający
sporządzi protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
Protokół podpisuje osoba dokonująca odbioru oraz dostarczająca towar
w imieniu Wykonawcy.
4. W przypadku zakwestionowania dostawy, o której mowa w ust. 3,
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dokonania wymiany towaru
na wolny od wad lub jego uzupełnienie na własny koszt nie później niż
w terminie 24 godzin od złożenia reklamacji telefonicznie, faksem lub
mailem. W przypadku braku wymiany reklamowanego towaru zamawiający
zastrzega sobie prawo postępowania jak w ust. 5.
5. W
przypadku
niedostarczenia
w
terminie
przez
Wykonawcę
zakwestionowanej partii towaru, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
dokonania zakupu na wolnym rynku, wynikającą z różnicy cen kwotą obciąży
Wykonawcę.
6. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę właściwej jakości i ilości
towaru, o których mowa w ust. 3, albo nie skorzystania z uprawnień, o
których mowa w ust. 5 przez Zamawiającego, Zamawiający może od umowy
odstąpić, zaś dostarczony towar pozostawić do dyspozycji Wykonawcy, na
jego koszt i ryzyko.
7. W przypadku zastrzeżeń co do jakości dostarczanego przez Wykonawcę
miału, Zamawiający może wystąpić do niezależnego laboratorium o
zbadanie, czy dostarczony miał odpowiada parametrom określonym w
Opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku niespełnienia przynajmniej
jednego z parametrów określonych w Opisie przedmiotu zamówienia,
badanie zostanie wykonane na koszt Wykonawcy. Wydane orzeczenie będzie

podstawą do zwrotu dostarczonego węgla na koszt Wykonawcy. Powyższa
okoliczność daje Zamawiającemu podstawę do rozwiązania umowy bez
zachowania okresu wypowiedzenia, a także skutkuje naliczeniem kar
umownych.
§3
1. Strony zgodnie postanawiają, że za realizację przedmiotu zamówienia,
Zamawiający zapłaci cenę umowną za towar zamówiony i pobrany, ustaloną
na podstawie cen jednostkowych netto i brutto wyszczególnionych
w Zestawieniu ilościowo - wartościowym stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej umowy.
2. Cena podana w Zestawieniu ilościowo - wartościowym obejmuje
wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz
warunkami stawianymi przez Zamawiającego m.in. koszty transportu
i rozładunku miału.
3. Cena określona w Zestawieniu ilościowo - wartościowym została ustalona na
okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianie w czasie jej trwania.
§4
1.

Należność za zrealizowane dostawy Zamawiający uiszczał będzie
Wykonawcy w formie przelewu na jego konto bankowe:
……………………………………………………………………………………………………………………………
(należy wpisać nr rachunku bankowego Wykonawcy)

w banku ..............................................................................................
(należy wpisać nazwę banku Wykonawcy)

w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.

2.

3.

Fakturę VAT Wykonawca wystawi na ilość węgla określoną w dokumencie
ważenia, wynikającą z komisyjnego ważenia każdej dostawy węgla na
wadze wskazanej przez Zamawiającego, zgodnie z rzeczywistą wielkością
dostaw, uwzględniając asortyment cenę określoną w niniejszej umowie.
Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawiał faktury VAT bez
podpisu Zamawiającego na fakturze.
§5

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia 01 stycznia 2017 roku do
dnia 30 czerwca 2018 roku.
§6
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują
się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
1) w wysokości 10 % wartości umownej (brutto) niezrealizowanej części
przedmiotu umowy, gdy Zamawiający rozwiąże umowę z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, z zastrzeżeniem przypadku,
o którym mowa w § 7, w wysokości 10 % wartości umownej (brutto)
wyrobów nie dostarczonych w terminie lub złej jakości za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki.
2) w wysokości 15% wartości brutto umowy rozumianej jako całkowita
wartość brutto umowy określona w załączniku nr 2 do niniejszej umowy –
w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu zaistnienia
przesłanek innych niż wymienione w § 8 ust. 2,

2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej
szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
3. Zapłata kar umownych może nastąpić w drodze potrącenia wierzytelności.
§7
1. W razie wystąpienia 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
miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części
umowy.
3. Rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.
§8
Poza przypadkiem, o którym mowa w § 7 ust. 1, stronom przysługuje prawo
rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w następujących
sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy, gdy:
1) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
2) zostanie wszczęte wobec Wykonawcy postępowanie egzekucyjne,
3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
4) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych
przyczyn lub nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego
złożonego na piśmie.
5) Wykonawca realizuje dostawy towarów nieodpowiadających złożonemu
zamówieniu, a także nieodpowiadające wymogom jakościowym i
ilościowym określonym w Opisie przedmiotu zamówienia oraz Zestawieniu
ilościowo – wartościowym mimo przynajmniej dwukrotnego pisemnego
wezwania.
6) W przypadku negatywnego wyniku co do jakości miału wydanego przez
niezależne laboratorium, o którym mowa w § 2 ust. 9.
2. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy, jeżeli :
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie 4
tygodni od upływu terminu zapłaty faktur określonego w niniejszej
umowie,
2) Zamawiający, bez uzasadnionej przyczyny, nie przystąpi do odbioru lub
odmawia odbioru towarów,
3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań
umownych wobec Wykonawcy.
3. Rozwiązanie umowy w przypadkach określonych w § 8 ust. 2 powinno
nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i
zawierać uzasadnienie.
4. W razie rozwiązania umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada,
Zamawiający
zobowiązany
jest
do
odbioru
towarów
dostarczonych do dnia rozwiązania umowy, zapłaty wynagrodzenia za
dostarczone towary.
5. Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o okolicznościach,
o których mowa w ust. 1 pkt. 1—3, w terminie 5 dni od dnia ich zaistnienia.

§9
1. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późń. zm). Zamawiający
przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru
Wykonawcy, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie
strony.
2. W szczególności Zamawiający dopuszcza:
1) aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy
firmy, zmianę adresu, siedziby, osób reprezentujących strony, zmianę
formy prawnej prowadzonej działalności;
2) zmianę postanowień w zakresie podatku VAT.
Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie
podatku VAT, Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty
powiększonej lub pomniejszonej o obowiązującą stawkę podatku od
towarów i usług na dzień wystawienia faktury VAT.
3) zmianę terminu realizacji przedmiotu.
§ 10
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy
rozstrzygane będą w drodze obowiązkowych negocjacji ugodowych, z których
sporządzony zostanie pisemny protokół. W przypadku braku porozumienia spory
rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, a w sprawach
procesowych - przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
§ 12
Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym
dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
§ 13
Integralną część niniejszej umowy stanowią:
1) Załącznik nr 1 – Zestawienie ilościowo – wartościowe,
2) Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia,
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

……………………………………….

……………………………………………

Załącznik nr 1 do umowy nr __ / 2016
zawartej w dniu __.__.2016 roku.
na zakup i sukcesywna dostawę miału węglowego
do Zespołu Szkół w Grodzisku

Zestawienie ilościowo - wartościowe

L. p.

1.

Przedmiot zamówienia

Miał węglowy

j. m.

Szacunkowa
ilość w j. m.

Tona
(Mg)

400

Cena netto

Stawka

Cena brutto
za 1 tonę podatku VAT
za 1 tonę w zł
w zł
%

…………..… …………..

………………..

Wartość netto całości zamówienia .....................................................................
(słownie:........................................................................................................)
Wartość brutto całości zamówienia

...................................................................

(słownie:........................................................................................................)

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

……………………………………….

……………………………………………

Załącznik nr 1 do umowy nr __ / 2016
zawartej w dniu __.__.2016 roku.
na zakup i sukcesywna dostawę miału węglowego
do Zespołu Szkół w Grodzisku

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem

zamówienia

jest

zakup

i

sukcesywna

dostawa

miału

węglowego do Zespołu Szkół w Grodzisku w ilości 400 ton w sezonie
grzewczym 2016 / 2017 oraz 2017 / 2018 wraz z transportem i rozładunkiem
o następujących parametrach techniczno – użytkowych:


wartość opałowa ……………..MJ/kg



zawartość popiołu (części niepalnych)(Ar) – poniżej 10%



zawartość siarki (Srt) – poniżej 1 %



wilgotność całkowita – poniżej 15 %

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

……………………………………….

……………………………………………

