2/2009

Załącznik nr 5 do SIWZ
Umowa

zawarta w dniu...................................... w Błaszkach, pomiędzy Zakładem Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej, mającym siedzibę Plac Niepodległości 13B, 98 – 235
Błaszki zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez :
1. Dyrektora
- mgr inŜ. Kazimierza Błaszczyka
2. Główną Księgową - mgr Halinę Doruch

a....................................................................................................................................................
...........................................................................................................zwanym dalej
Wykonawcą, reprezentowanym przez
..............................................................................................................................
§1
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu n/w
opał w następujących ilościach;
a) węgiel kamienny asortyment groszek energetyczny typ 31-31.1, uziarnienie 525mm, udział podziarna <10%, RJ<10, temp. miękkn. popiołu ≥ 1150ºC, wilgotność
≤15%, zawartość popiołu ≤10%,wartość opałowa min. 26MJ/kg, siarka ≤0,6%, klasa
min 26/4-9/06 tzw. eko-groszek - 200 ton
b) węgiel kamienny asortyment miał energetyczny typ 31-32 klasa min 25/12/06 w ilości 10 ton
c) węgiel kamienny asortyment orzech II energetyczny typ 31-32 klasa min 28/08/06 w ilości 5 ton
W/w opał winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003
Oznaczenie wg słownika CPV-09111210-5
2. Dostawy opału będą realizowane transportem Wykonawcy i na jego koszt
do n/w punktów odbioru :
węgiel kamienny asortyment groszek energetyczny – Kotłownia Osiedlowa w
Błaszkach przy ulicy Przemysłowej Nr 3
węgiel kamienny asortyment miał – Stacja Uzdatniania Wody w Borysławicach,
gmina Błaszki
węgiel kamienny asortyment orzech II - Stacja Uzdatniania Wody w Gruszczycach,
gmina Błaszki
3. Realizacja poszczególnych dostaw do punktów odbioru będzie kaŜdorazowo
zlecana przez Zamawiającego w granicach określonych w pkt. 1
Dostawa opału nastąpi w ciągu 5 dni od daty zlecenia .
Do prowadzenia uzgodnień w sprawie realizacji zamówienia wyznacza się:
- ze strony Zamawiającego - Stanisław Pawlak
- ze strony Wykonawcy.................................................
4. Zamawiający moŜe zmniejszyć zamówioną ilość opału w zaleŜności od warunków
pogodowych.

5. Dostarczony opał Wykonawca rozładuje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
w jego obecności lub osoby uprawnionej do odbioru.
6. Opał dostarczany będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w
godzinach od 8-15.
7. Do kaŜdorazowej dostawy Wykonawca dostarczy kwit wagowy w
3 egzemplarzach i certyfikat jakości.
8. Wykonawca dostarczał będzie opał jakościowo zgodny z umową.
9. Termin realizacji zamówienia:
- groszek energetyczny, tzw. eko-groszek - sukcesywnie wg potrzeb
zamawiającego do 31.05.2010r. ( w miesiącu listopadzie 2009r. – 50 ton, grudniu
2009r. – 25 ton, styczniu 2010r. – 25 ton, lutym 2010r. – 25 ton, marcu 2010r. – 25
ton, kwietniu 2010r. – 25 ton, maju 2010r. – 25 ton).
- miał - do 20.11.2009
- orzech II - do 20.11.2009
10. W przypadku róŜnic jakościowych Zamawiający obciąŜy kosztami badań
Wykonawcę. Zareklamowany opał Wykonawca zobowiązany jest odebrać od
Zamawiającego i dostarczyć zgodny z umową w ciągu 5 dni.
§2
Cenę za całość zamówionego opału strony ustalają na podstawie złoŜonej
oferty w przetargu nieograniczonym:
Netto zł .....................

+ 22% VAT tj. ..........................

zł

Brutto zł......................

słownie : ........................................................................

wg cen jednostkowych poszczególnych asortymentów:
- węgiel kamienny asortyment groszek energetyczny ..................... - zł/t netto
- węgiel kamienny asortyment miał .....................................
- węgiel kamienny asortyment orzech II .................................

-

zł/t - netto
-

zł/t - netto

Wszystkie ceny ustalone są na okres waŜności umowy i nie będą podlegały
zmianom.
§3
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty naleŜności za dostarczony i odebrany
opał przelewem na rachunek Dostawcy w terminie 30 dni od dostarczenia faktury
za poprawnie zrealizowany przedmiot zamówienia. Za nie terminową zapłatę
naleŜności za dostarczony opał, Wykonawca naliczy ustawowe odsetki.
§4
1. Strony zobowiązują się do naleŜytego wykonania warunków umowy i wzajemnego
współdziałania w celu jej wykonania.
2. W razie wystąpienia zwłoki w dostawie opału Wykonawca zobowiązuje się do
zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 100 zł za kaŜdy dzień zwłoki.
3. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca zapłaci karę umowną
Zamawiającemu w wysokości 10 % wartości zamówienia.

4. Zamawiający moŜe dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyŜszającego zastrzeŜoną powyŜej karę umowną.
§5
Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia ładunku opału od chwili nadania
do chwili rozładunku na placu Zamawiającego przechodzi na Wykonawcę.
§6
1. Reklamacje z tytułu ilości i jakości opału Zamawiający składa Wykonawcy w
terminie 14 dni od daty dostarczenia opału.
2. Wszczęte postępowanie reklamacyjne zwalnia Zamawiającego od zapłacenia
faktury w terminie.
§7
Zamawiający moŜe wypowiedzieć umowę z terminem natychmiastowym w
przypadku naruszenia istotnych postanowień niniejszej umowy przez
Wykonawcę.
§8
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności i będą
dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień
zamówieniach publicznych.
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych
3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony
rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory
rozstrzygane będą przez właściwy dla Zamawiającego rzeczowo sąd powszechny.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla kaŜdej strony.

§9
Integralną część umowy stanowi:
1. specyfikacja istotnych warunków zamówienia;
2. oferta, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy;

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

