UMOWA
ZKIWR.KZ.250. ...2017
zawarta w dniu …..12.2017 roku pomiędzy:

1. Nabywca:
Gmina Pelplin, Pl. Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin
NIP 593-100-51-37 Regon 191675333
1. a) Odbiorca:
Zespołem Kształcenia i Wychowania w Rudnie z siedzibą przy ul. Szkolna 4, 83-121 Rudno,
NIP 593-21-83-042, Regon 190967915, zwany w treści Umowy „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
Dariusza Jakubowskiego — Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rudnie
a
2. Wykonawcą:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxz siedzibą przy ul.xxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxx, NIP xxxxxxxxxxxxxxzwany w treści Umowy „Wykonawca”,
reprezentowanym przez:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx- właściciela firmy.
Strony zawierają umowę o następującej treści:
§1
1. Nabywca zleca na rzecz Odbiorcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie
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polegające na: dostawie ekogroszku w roku 2018, w ilości 96 ton dostarczanego do
budynku ZKiW w Rudnie położonej w miejscowości Rudno przy ul. Szkolnej 4 oraz do
palcówki Zespołu w Lignowach Szlacheckich , zgodnie z ofertą z dnia ……………..2017r.
Ekogroszek spełnia następujące wymagania oraz charakteryzuje się parametrami nie
gorszymi niż:
a) węgiel kamienny typ 31.2- węgiel płomienny niespiekający
b) wartość opałowa w Qir powyżej -………… MJ/kg
c) granulacja / uziarnienie 5-25 mm
d) zawartość popiołu maksimum 10%
e) zawartość siarki maksimum 1%
f) zdolność spiekania wg metody Rogi RI poniżej 20
a) wilgotność Wtr poniżej 9 %
Dostawa ekogroszku odbywać się będzie sukcesywnie w okresie trwania umowy.
Pojedyncza dostawa wynosić będzie minimum 2 tony, a w wyjątkowych przypadkach nie
mniej niż 1 tona.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oraz rozładować zamówienie pod wskazany
adres, na koszt własny. Dostawa ekogroszku workowanego do placówki w Lignowach
Szlacheckich.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć atest jakości kopalni (producenta)/certyfikat,
potwierdzający parametry ekogroszku.
Odbiorca zastrzega sobie możliwość dokonania wyrywkowego pomiaru wagi i wykonania
analizy jakości ekogroszku dostarczonego przez Wykonawcę.
Dane dotyczące ilości ekogroszku określone w ust. 1, są danymi szacunkowymi, Odbiorca
zastrzega sobie prawo zmniejszenia wielkości dostaw w stosunku do zapotrzebowania

określonego w ust. 1, w przypadku zaistnienia okoliczności na które Odbiorca nie ma
wpływu, np. warunki atmosferyczne.
§2
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, lub do
wyczerpania wielkości przedmiotu zamówienia.
§3
1. Zgodnie z ofertą – cena jednej tony ekogroszku, wynosi xxx,00zł brutto (słownie:
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pxxxxxxxxxxx złotych 00/100) i obejmuje wszelkie świadczenia niezbędne dla
prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w tym opłaty i podatki.
Zgodnie z ofertą - wartość zamówienia wynosi xxxxxxxxxxxxxx zł brutto (słownie:
xxxxxxxxxxxxxxxxxzłotych 00/100) - wyliczonego w sposób następujący (tj. 96 ton
ekogroszku x xxx/tonę = xxxxxxxx zł brutto).
Realizacja przedmiot umowy nastąpi do wysokości środków zabezpieczonych
w zatwierdzonym planie wydatków Odbiorcy.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za faktycznie wykonaną dostawę będzie płatne
w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę VAT w terminie 21 dni od dnia jej doręczenia
– przelewem na konto Wykonawcy.
§4

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy sukcesywnie, przez okres
trwania umowy po cenach zgodnych z „Ofertą”.
2. Dostawa towaru następować będzie transportem Wykonawcy, na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oraz rozładować zamówienie pod
wskazany adres.
3. Pojedyncza dostawa wynosić będzie minimum 2 tony, a w wyjątkowych przypadkach nie
mniej niż 1 tona.
4. Wielkość i termin każdorazowej dostawy określi Odbiorca według bieżących potrzeb,
składając Wykonawcy zamówienia w terminie minimum 1 dni od daty wymaganej dostawy
ekogroszku.
5. Zamówienia Odbiorca będzie składał Wykonawcy telefonicznie na numer
stacjonarny: ……………………………komórkowy: …………………………..
6. W imieniu Odbiorcy zgłoszeń zapotrzebowania na dostawy dokonywać będzie Katarzyna
Lewandowska - kierownik administracyjno-gospodarczy lub osoba zastępująca.
7. O przygotowaniu towaru do wydania Wykonawca będzie miał obowiązek zawiadomić
Odbiorcę telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem
dostawy.
8. Dowodem zrealizowania każdorazowej dostawy będzie pisemne potwierdzenie przyjęcia
towaru, dokonane przez Odbiorcę lub upoważnionego przez Odbiorcę pracownika.
9. W przypadku stwierdzenia braków lub wad w dostarczonym towarze, Odbiorca zastrzega
sobie prawo do dokonania przez Wykonawcę uzupełnienia lub wymiany towaru na wolny
od wad.
10. W przypadku dostarczenia ekogroszku niezgodnego z obowiązującą normą lub złożoną
ofertą, Odbiorcy przysługiwać będzie prawo do odmowy przyjęcia towaru oraz obciążenia
kosztami ekspertyzy Wykonawcy.
Ewentualne szkody powstałe z tego tytułu pokryje Wykonawca zamówienia.
11. Odbiorca może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte
w uzgodnionym terminie tj. 24 godzin, poprzez wprowadzenie firmy trzeciej po uprzednim

zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami związanymi z zastępczym usunięciem wad
Odbiorca obciąża Wykonawcę.
12. Wykonawca okaże świadectwo jakości lub równoważny dokument przedstawiający
parametry dostarczanego ekogroszku, wystawione przez producenta.
§5
Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, naliczane
według następujących zasad:
1. W przypadku stwierdzenie niższej wartości ekogroszku, Wykonawca dokona wymiany
towaru na zgodny z parametrami określonymi w ofercie na swój koszt w ciągu 24 godzin
i zapłaci Odbiorcy kary umowne w wysokości 20% wartości tej dostawy.
2. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się
zapłacić Odbiorcy:
1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie ekogroszku – w wysokości 0,5%
wartości towaru nie dostarczonego w terminie,
2) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad lub
zwłoki w realizacji uprawnień z rękojmi oraz gwarancji – w wysokości 0,5% wartości
towaru brutto,
3) w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z powodu okoliczności, za
które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10% łącznej wartości brutto przedmiotu
umowy, określonej w § 3 ust. 2 umowy.
3. Odbiorca może potrącić należne kary umowne, określone w ust.1, z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
4. Odbiorca zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:
1) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Odbiorcy– w wysokości 10%
łącznej wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 3 ust. 2 umowy
z wyłączeniem przypadków określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
5. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
§6
1. Wszelkie zmiany warunków umownych mogą nastąpić za zgodą stron wyrażoną na
piśmie w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalne są zmiany postanowień umowy, oraz wprowadzenie do umowy
postanowień niekorzystnych dla Nabywcy-Odbiorcy, jeżeli przy ich uwzględnieniu
należałoby zmienić treść oferty Wykonawcy.
§7
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Spory wynikłe z niniejszej umowy strony rozstrzygać będą przed sądem właściwym dla
siedziby Nabywcy-Odbiorcy.
§8
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Odbiorcy, jeden
dla Wykonawcy.
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WYKONAWCA:

