Załącznik nr 5 do SIWZ
Projekt umowy
U M O W A Nr ……………
dostawę węgla kamiennego na sezon grzewczy 2019/2020
do kotłowni Szkoły Podstawowej z dnjb w Orli
zawarta w dniu ………………………….. r., w Orli, pomiędzy:
Gminą Orla z siedzibą w 17-106 Orla, ul. Mickiewicza 5, NIP 5432154250,
REGON 050659600, reprezentowaną przez:
Panią Marię Tomczuk – Dyrektora Szkoły Podstawowej z dodatkowym nauczaniem języka
białoruskiego w Orli, na podstawie Pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Orla
Nr 5/17 z dnia 1 września 2017 r. do wykonywania czynności zwykłego zarządu związanych
z funkcjonowaniem kierowanej jednostki zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Stroną”
oraz
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej „Dostawcą” lub „Stroną”
w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na dostawę węgla, w wyniku którego
wybrana została oferta Dostawcy z dnia ………………………. r., zawarta została Umowa
następującej treści:
§1
1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu 250 ton węgla kostka
o następujących właściwościach użytkowych:
- minimalna wartość opałowa w stanie roboczym – Q i r - 25 000 kJ/kg,
- maksymalna zawartość popiołu w stanie roboczym – A r - 5 %,
- maksymalna zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym – S t r – 0,8 %.
zaś Zamawiający zobowiązuje się do odbioru węgla i do zapłaty umówionej ceny.
2. Dostawca będzie dostarczał węgiel Zamawiającemu własnym transportem i na własny
koszt zgodnie z zamówieniem złożonym telefonicznie, faxem lub e-mail 3 dni przed
planowanym terminem dostawy w ilościach wskazanych przez Zamawiającego.
3. Pierwsza dostawa po 20.08.2019 r.
4. Dostawy będą realizowane w dniach roboczych w godz. od 7

00

do 15

00

. Poza tymi

godzinami dostawy nie będą przyjmowane.
5. Dostawy będą realizowane samochodami o ładowności do 15 ton ze względu na
wytrzymałość stropu.
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§2
1. Strony ustalają następującą cenę węgla:
-

………………………………………………………………………………………..
za jedną tonę brutto (łącznie z podatkiem VAT),

2. Na każdą partię dostarczonego węgla Dostawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT.
3. Faktura będzie wystawiona na:
Nabywca:
Gmina Orla, ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla, NIP 543-215-42-50.
Odbiorca:
Szkoła Podstawowa z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli,
ul. Bielska 32, 17-106 Orla.
4. Zamawiający będzie płacił za węgiel terminie 60 dni od daty otrzymania faktury VAT.
5. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Dostawcy wskazany w fakturze VAT.
§3
Dostawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczanego węgla i zobowiązuje się przedstawić
Zamawiającemu świadectwo kwalifikacyjne przy pierwszej dostawie partii węgla.
§4
1. W przypadku opóźnienia w dostawie, którejkolwiek partii węgla, Dostawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto opóźnionej partii, za
każdy dzień opóźnienia.
2. Zamawiający może potrącać należną mu kwotę kary umownej z należnościami
przysługującymi Dostawcy za dostarczony węgiel.
3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody, Zamawiający może
dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody.
§5
1. Zakazuje się zmian postanowień Umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do
Umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby
zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba, że
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
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§6
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy w razie wystąpienia
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
2. Zakończenie okresu grzewczego zwalnia Zamawiającego z zakupu niewykorzystanych
ilości zamawianego węgla bez ponoszenia konsekwencji finansowych.
3. W razie stwierdzenia, iż nie są spełnione wymagane Umową parametry opału widoczne
podczas spalania, Zamawiający może odstąpić Umowy bez ponoszenia konsekwencji
finansowych.
4. W przypadku powstania sporu co do jakości węgla, Zamawiający zastrzega sobie prawo
przeprowadzenia ekspertyzy węgla na koszt Dostawcy.
5. Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w pkt. 1 powinno nastąpić w terminie
miesiąca od podjęcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
6. W takim wypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części Umowy, nie może natomiast żądać odszkodowania.
§7
1. Osobą odpowiedzialną za realizację Umową ze strony Zamawiającego jest Maria
Tomczuk, telefon: 085 739 20 29.
2. Osobą

odpowiedzialną

za

realizację

Umowy

ze

strony

Dostawcy

jest

…………………………………………
§9
1. Dostawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie
swoich praw wynikających z Umowy.
2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo
sąd.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa,
a w szczególności przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze Stron.
Zamawiający:

Dostawca:
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