Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
PROJEKT UMOWY
UMOWA NR ……
zawarta w dniu ………………… 2018 roku w Lipcach Reymontowskich pomiędzy:
Gminą Lipce Reymontowskie, 96-127 Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24,
NIP 833-10-91-147, REGON 750148302
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy - Jerzego Czerwińskiego
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym",
a
…………………………………………………………………………………………………..,
NIP ………………………………, REGON ……………………………
reprezentowanym przez:
1. …………………...………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą",
zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego na podstawie art.
4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.
1579 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę paliwa stałego – pelletu
w sezonie grzewczym 2018/2019.
§2
Zakres przedmiotu umowy
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawa i rozładunek maksymalnie do 50 ton paliwa stałego
– pelletu dla potrzeb Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie w sezonie grzewczym 2018/2019
o następujących parametrach:
1) granulacja od 6 do 10 mm,
2) wartość opałowa od 16,5 do 19,0 MJ/kg,
3) wilgotność do 10%,
4) zawartość popiołu do 0,7%,
5) zawartość siarki poniżej 0,1%,
6) sposób pakowania: worki do 30 kg, na paletach.
§3
Ograniczenie zakresu przedmiotu umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu przedmiotu umowy poprzez
zakup mniejszej ilości pelletu niż określona jako ilość maksymalna w § 1 umowy.
§4
Termin wykonania przedmiotu umowy
Strony ustalają termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31 maja
2019 roku.

§5
Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązany jest do każdorazowego zawiadomienia Wykonawcy faksem,
co najmniej 2 dni przed wymaganym terminem dostawy, o wielkości dostawy.
2. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru dostawy pelletu przez przedstawiciela
Zamawiającego wskazanego w § 8 ust. 2 umowy.
§6
Obowiązki Wykonawcy
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) wykonanie przedmiot umowy zgodnie z obwiązującymi normami i przepisami,
2) stała współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu umowy,
3) dokonywanie
dostaw
partiami
według
zapotrzebowania
zgłoszonego
przez Zamawiającego,
4) dokonywanie dostaw transportem Wykonawcy (samochód z HDS lub windą) i na jego
koszt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego - teren przy budynku Urzędu Gminy
Lipce Reymontowskie,
5) rozładowanie każdej partii dostawy w miejscu wskazanym przez osobę dokonującą
odbioru,
6) telefoniczne zawiadomienie Zamawiającego o terminie dostawy,
7) dokonanie dostawy w obecności przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w § 8 ust. 2
umowy,
8) przyjęcie zwrotu i wymiany dostawy przedmiotu zamówienia, na swój koszt, jeżeli
nie będzie on odpowiadał złożonemu zamówieniu,
9) poniesienie pełnej odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją dostaw,
wynikające z jego własnych działań i zaniechań, jak również z działań i zaniechań jego
pracowników albo osób działających na jego zlecenie,
10) naprawianie na własny koszt szkód i zniszczeń wyrządzonych osobom trzecim
w wyniku dokonania dostawy.
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§7
Paliwo
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wyłącznie paliwo dopuszczone do obrotu
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dostarczone paliwo musi posiadać parametry określone w § 2 umowy.
Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia danej partii dostawy, jeżeli stwierdzi,
że jest ona złej jakości i nie spełnia warunków określonych w umowie.
Jeżeli Zamawiający odmówi przyjęcia danej partii dostawy, Wykonawca ma obowiązek
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od złożenia reklamacji (faksem),
wymienić dostarczony produkt na własny koszt. W przypadku powtórzenia dostawy
produktu niespełniającego warunków określonych w umowie, Wykonawca oprócz
ponownej wymiany produktu, zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości
dostarczonej partii określonej na fakturze.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania przestrzegania przez Wykonawcę ilości
i jakości dostarczanego przedmiotu umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia sprawdzania, jakości dostarczanego paliwa.
W przypadku stwierdzenia, iż dostarczone paliwo nie spełnia parametrów określonych
w § 2 umowy, koszty zleconego badania ponosi Wykonawca.

§8
Przedstawiciele stron
1. Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji umowy jest Pan Leszek Kłąb.
2. Osobami wskazanymi przez Zamawiającego do odbioru dostawy są:
1) Pan Leszek Kłąb,
2) Pan Andrzej Jeż,
3. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowy jest ………………………….…….
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§9
Warunki i sposób płatności
Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktur
częściowych za każdą zrealizowaną dostawę przedmiotu umowy.
Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego dokument
potwierdzający wykonanie dostawy w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
Podstawą obliczenia wartości poszczególnych partii dostawy przedmiotu umowy będzie
iloczyn ceny jednostkowej określonej w § 10 ust. 1 oraz wielkości dostarczonej
i odebranej partii dostawy plus należny podatek VAT.
Faktury wystawione będą na Zamawiającego – Gminę Lipce Reymontowskie,
96-127 Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24, NIP 833-10-91-147.
Zamawiający sprawdzi pod względem merytorycznym fakturę wraz z dokumentami
rozliczeniowymi wystawionymi przez Wykonawcę.
Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie
30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Błędnie wystawiona faktura
lub brak dokumentu potwierdzającego wykonanie dostawy, o którym mowa w ust. 2
spowodują naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu
dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.
Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenie rachunku bankowego
Zamawiającego kwotą przelewu.
§ 10
Wynagrodzenie Wykonawcy
Wykonawcy przysługuje z tytułu wykonania umowy wynagrodzenie w wysokości
określonej w ofercie, tj. ……………………… zł netto za 1 tonę (słownie:
……………………………………………), podatek VAT w wysokości ………………
zł, cena brutto: ………………… za 1 tonę (słownie: ……………………………………).
Podatek od towarów i usług VAT będzie naliczony zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Wysokość wynagrodzenia pozostaje niezmienna przez cały okres trwania umowy.
Wykonawca oświadcza, że wartość określona w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty
niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające z zapytania ofertowego
oraz inne koszty wynikające z dokonanej własnej oceny.

§ 11
Kary umowne
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne,
naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za każdorazowe opóźnienie dostawy partii zamówienia w wysokości 2% wartości
zamówionej partii dostawy za każdy dzień zwłoki,
b) w przypadku powtórzenia dostawy produktu niespełniającego warunków
określonych w umowie w wysokości 5% wartości dostarczonej partii zamówienia
określonej na fakturze,

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych
od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną wysokości 10% wynagrodzenia
umownego z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego,
ale innych niż wymienione w § 12 ust. 1 pkt 2 umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo na potrącenie z faktury należności wynikających
z kar umownych.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego
wysokość kary umownej do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 12
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
1) wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
lub przerwał dostawy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich
pomimo wezwań Zamawiającego złożonych na piśmie przez okres dłuższy niż 14 dni,
2) w razie zaistnienia 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 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach,
3) została ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, bądź wydano nakaz
zajęcia jego majątku,
4) Wykonawca nie wykonuje dostaw zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje
swoje zobowiązania umowne.
2. Obstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 13
Zmiany umowy
Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy będą odbywałaby się za zgodą obu stron w formie
pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 14
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje
Zamawiający a jeden Wykonawca.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

