Załącznik do zapytania ofertowego
WZÓR
UMOWY
na dostawę
Zawarta w dniu ........................ w Kawęczynie pomiędzy:
Gminą Kawęczyn z siedzibą Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn
REGON 311019480, NIP 668-187- 54-86, reprezentowaną przez:
Jana Nowaka – Wójta Gminy
przy kontrasygnacie Edyty Balcerzak – Skarbnika Gminy
Zwaną dalej „Zamawiającym”
a
...............................................................................................................
...............................................................................................................
reprezentowanym/ą przez:
....................................................
Zwanym/ą dalej „Wykonawcą”

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie
zapytania ofertowego z zachowaniem zasad określonych w „Regulaminie Udzielania
Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Gminy Kawęczyn oraz jednostkach
organizacyjnych”, zwanego dalej „Regulaminem” dt. „Dostawa i sprzedaż węgla,
miału oraz ekogroszku do ogrzewania obiektów z terenu Gminy Kawęczyn”
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest zakup węgla, miału oraz ekogroszku dla celów grzewczych
wraz z dostawą do obiektów z terenu Gminy Kawęczyn.
2. Wykonawca dostarcza zamówiony towar na swój koszt, na miejsce wskazane przez
Zamawiającego.
3. Odbioru ilościowego i jakościowego Zamawiający zobowiązuje się dokonać w dniu
przyjęcia towaru.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia
zapotrzebowania tego przez Zamawiającego w godzinach od 8 00 do 1500 .
5. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany miał,
węgiel czy ekogroszek w terminie 7 dni od daty telefonicznego lub pisemnego
powiadomienia przez Zamawiającego o swoich zastrzeżeniach.
§2
Strony ustalają wykonywanie dostaw od dnia zawarcia umowy do 31.07.2016 r.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania dostaw zgodnie ze złożoną ofertą w
poniżej podanych cenach jednostkowych:
- węgiel kostka
.............................. zł / tonę brutto

- miał węglowy wysokokaloryczny
.............................. zł / tonę brutto
- ekogroszku workowanego
.................................zł / tonę brutto
Szacunkowa wartość umowy brutto wynosi ...............................................................
(słownie: ......................................................................................................................)
2. Ilość zamówionego miału węglowego wysokokalorycznego, węgla oraz ekogroszku
workowanego należy traktować szacunkowo. Ilość ta może się zwiększyć lub
zmniejszyć +/- 20 % w zależności od rzeczywistego zużycia w okresie od dnia
zawarcia umowy do dnia zakończenia umowy tj. 31.07.2016 r. Taka zmiana ilości w
w/w granicach nie stanowi istotnej zmiany umowy.
3. W przypadku zmiany wielkości zapotrzebowania, Wykonawca nie zmieni cen
jednostkowych miału węglowego wysokokalorycznego, węgla oraz ekogroszku a
zapłata dokonana zostanie tylko za faktycznie dostarczony i przyjęty przez
Zamawiającego miał węglowy wysokokaloryczny, węgiel oraz ekogroszek.
§4
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać węgiel i miał o następującej wartości opałowej:
- węgiel kostka
30.000 kcal
- miał węglowy wysokokaloryczny
23.000 kcal
- ekogroszek workowany
25.000 kcal
§5
Wykonawca zobowiązuje się przy każdorazowej dostawie węgla, miału oraz ekogroszku
dołączyć do faktury kserokopię aktualnego dokumentu, potwierdzającego wartość
opałową.
§6
Cena węgla, miału oraz ekogroszku w okresie obowiązywania umowy nie może ulec
zmianie.
§7
Zapłata za każdorazową dostawę będzie następować przelewem w terminie 14 dni od daty
otrzymania towaru, po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury na konto
Wykonawcy w banku ...........................................................................................................
§8
1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do
niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich
uwzględnieniu, należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru
oferenta chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§ 10
Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1
otrzymuje Wykonawca i 3 Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY

...........................................................

WYKONAWCA

....................................................

