U M O W A Nr…………..
dostawa węgla (eko groszek)
zawarta w dniu …………… w Słupi pomiędzy:
Gminą Słupia,
z siedzibą Słupia 257,
28-350 Słupia
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Słupia - Krzysztof Nowak
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Iwona Janas
– zwanych dalej Odbiorcą
NIP: 656-22-14-287
a
…………………………………………………
…………………………………………………
NIP: …………………………………...............

reprezentowanym przez:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
- zwany dalej Dostawcą
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§ 1.
1. „Odbiorca” na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 16.10.2018r. Prawo
Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 19986) zleca a
Dostawca przyjmuje dostarczenie 17 ton węgla typu groszek o wartości
nie przekraczającej 30 tys. Euro na zasadach określonych w § 3 umowy
oraz zgodnie z parametrami technicznymi.
2.

Zamawiający

dopuszcza zwiększenie zakresu zamówienia do 30%

wartości zamówienia.
3.

Jeżeli do dnia zakończenia realizacji dostaw na podstawie niniejszej

umowy, o którym mowa w § 3 umowy, Zamawiający nie dokona zamówienia
w ilości wskazanej jako deklarowane potrzeby w formularzu, to niniejsza
umowa wygasa a Wykonawcy nie przysługują roszczenia o wykonanie
umowy w pozostałym zakresie i roszczenia o zapłatę za niezrealizowaną
część zamówienia.

§ 2.
Każdorazowa dostawa węgla, będącego przedmiotem umowy musi posiadać
świadectwo jakości.
§ 3.
1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia węgla- EKO groszku:
- do kotłowni w budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Słupi - 17
ton groszku o grubości 5 - 30 mm o niskiej zawartości miału max. 5%,
wilgotność do 15%, zawartość popiołu do 10%, temperatura stapiania
popiołu powyżej 1150°C o niskim pęcznieniu.
Dostawa będzie wykonana w terminie 4 dni roboczych od dnia złożenia
zamówienia.
2. Dostawy realizowane będą transportem Dostawcy.
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§ 4.
Umowa zostaje zawarta na okres od ……………. do 31.04.2019 r.
z tym, że za dzień wykonania umowy uważa się dzień dostarczenia Odbiorcy
ostatniego transportu przedmiotu umowy oraz uiszczenia wynagrodzenia
przez Odbiorcę.
§ 5.
1. Odbiorca zobowiązuje się zapłacić za przedmiot dostawy określony
w §1 wynagrodzenie w wysokości:
 EKO groszek –
17 ton x ……………. = ……………… budynek administracyjny Urzędu
Gminy (słownie: ……………….. 00/100 złoty brutto )
Łączna kwota wynosi 17ton x ………… = ………………. brutto
(słownie: ………………………………… 00/100 złotych)
2. Płatność obejmująca poszczególną dostawę, będzie realizowana na
podstawie faktury z 14- sto dniowym terminem płatności na rachunek
bankowy wskazany na fakturze.
§ 6.
Dostawca udziela gwarancji na przedmiot umowy, co do jego jakości, na
okres trzech miesięcy od danej dostawy częściowej.
§ 7.
1.Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy mają prawo do dochodzenia kar umownych w następujących
wysokościach:
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Odbiorca może żądać od Dostawcy kar umownych:
a) za opóźnienie w dostawie określonego w umowie przedmiotu umowy
w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia,
b) za dostarczenie niewłaściwego przedmiotu umowy w wysokości 0,2%
wynagrodzenia umownego za daną część dostawy, chyba że Dostawca
w porozumieniu z Odbiorcą zobowiąże się do wymiany przedmiotu
umowy w terminie do 48 godzin, od dnia dostawy.
c) za odstąpienie przez Odbiorcę od umowy z winy Dostawcy, Odbiorca
może żądać od Dostawcy kary umownej w wysokości 20%
wynagrodzenia umownego.
d) Dostawca może żądać od Odbiorcy za odstąpienie od umowy z winy
Odbiorcy kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.
2. Odbiorca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania,
przenoszącego wysokość kar umownych, jeżeli wysokość szkody
przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§ 8.
W razie opóźnienia zapłaty wynagrodzenia za przedmiot dostawy, odbiorca
zobowiązany jest do zapłacenia ustawowych odsetek.
§ 9.
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10.
1. Odbiorca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym.
2. Odstąpienie od umowy w wypadku określonym w ust .1 powinno nastąpić
w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. W przypadku odstąpienia od umowy dostawca może żądać jedynie
wynagrodzenia za część umowy, wykonaną do dnia odstąpienia od umowy.
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§ 11.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 12.
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.
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