Załącznik nr 4

UMOWA Nr ……/2011

WZÓR

zawarta w dniu ………………………………2011 r. pomiędzy:
Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Placówek w Działoszycach
reprezentowanym przez:
1) …………………………………… – Dyrektora Zespołu;
2) …………………………………… – Głównego Księgowego Zespołu
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a …………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez: ………………………………………………………………………..
zwanym dalej „Dostawcą” o następującej treści:
§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa w okresie trwania umowy, tj. od … października 2011 r.
do 30 kwietnia 2012 r. opału o następujących parametrach jakościowych:
A. Węgiel kamienny sortymentu kostka – 90 ton, w cenie ……… zł. brutto za 1 tonę,
wartość kaloryczna = lub powyżej 26 MJ/kg
− popiół do 6%
− siarka do 0,65%
B. Węgiel kamienny sortymentu groszek (ekologiczny) – 150 ton, w cenie ………… zł.
brutto za 1 tonę,
− wymiar ziarna: 5–25 mm
− max. zdolność spiekania (liczba Rogi, RI) do 15
− wartość kaloryczna = lub powyżej 26 MJ/kg
− miał do 10%
− popiół do 10%
− siarka do 0,65%
C. Węgiel kamienny sortymentu miał – 135 ton, w cenie ………… zł. brutto za 1 tonę,
− wartość kaloryczna = lub powyżej 20 MJ/kg
− popiół do 18 %
− siarka do 1%
2. Wartość umowy wg cen brutto wynosi: …………………… zł. (słownie: …………………
…………………………………………………………………………………………………).
3. Opał, o którym mowa w ust. 1 zostanie przeznaczony do niżej wymienionych budynków w
ilościach:
1) Zespół Szkół w Działoszycach – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Działoszycach
Węgiel kostka ok. 10,00 t.
Węgiel groszek (ekologiczny) ok. 75,00 t.
Miał ok. 100,00 t.
2) Szkoła Podstawowa w Dzierążni
Węgiel kostka ok. 35,00 t.
Miał ok. 35,00 t.
3) Szkoła Podstawowa w Stępocicach
Węgiel groszek (ekologiczny) ok. 50,00 t.

4) Przedszkole Samorządowe w Działoszycach
Węgiel kostka ok. 10,00 t.
Węgiel groszek (ekologiczny) ok. 25,00 t.
5) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Działoszycach
Węgiel kostka ok. 35,00 t.
(dla dwóch domów nauczyciela przy ul. Szkolnej 1 i 3).
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany rodzaju i ilości opału nabywanego do
poszczególnych budynków w stosunku do danych wykazanych w ust. 3.
§2
Zobowiązania Stron
1. Dostawca zobowiązuje się do:
- dostarczania opału o parametrach jakościowych określonych w § 1, w ilościach i
terminach uzgodnionych z Zamawiającym,
- dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego certyfikatu potwierdzającego
parametry jakościowe.
2. Zamawiający zobowiązuje się do:
- odbioru opału o określonych parametrach jakościowych, w ilościach i terminach
uzgodnionych z Dostawcą wg złożonych zamówień,
- dokonania zapłaty za odebrany opał w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania
faktury sprzedaży.

§3
Warunki dostawy
1. Warunkiem dostarczenia opału jest złożenie przez Zamawiającego zamówienia
określającego: rodzaj opału, termin i miejsce dostawy oraz ilość. Zamówienie może być
złożone w każdej formie: pisemnie, faksem, drogą elektroniczną lub telefonicznie.
2. Dostawa opału będzie następować transportem samochodowym Dostawcy na miejsce
wskazane przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega, że dostawa jednej partii opału nie może być dokonana pojazdem
samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 12 ton.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy, po pisemnym poinformowaniu
Dostawcy w przypadku:
a) dostaw niezgodnych z harmonogramem,
b) nie dotrzymania parametrów jakościowych, powtarzających się w dwóch dostawach,
c) nie dotrzymania ceny umownej.
5. W przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia wystąpienia braków jakościowych i
ilościowych w otrzymanej partii opału Zamawiający ma prawo skierować reklamację do
Dostawcy zgodnie z poniższymi zasadami:
1) Reklamacje z tytułu ilości i jakości opału Zamawiający składa Dostawcy natychmiast,
nie później niż w terminie do 5 dni roboczych od dnia jego dostarczenia. Podstawą
rozpatrzenia reklamacji ilościowej stanowi protokół sporządzony z udziałem
przedstawiciela Zamawiającego i Dostawcy. Wraz z reklamacją powinna być
dostarczona kopia dokumentu przewozowego (np. Wz) zawierającego co najmniej:
nazwę rodzaju opału, jego ilość i datę dostarczenia do Zamawiającego.

2) Zamawiający traci uprawnienia z tytułu wad jakościowych i braków ilościowych,
jeżeli o stwierdzeniu tych wad i braków nie powiadomił Dostawcy w terminie
określonym w ust. 5 pkt 1.
3) W przypadku uznania reklamacji Dostawca wystawi fakturę korygującą VAT
udzielając Zamawiającemu bonifikaty stosownie do faktycznych parametrów
jakościowych węgla i braków ilościowych.
4) Dostawca zobowiązany jest do rozpatrzenia zgłoszonej przez Zamawiającego
reklamacji w terminie 5 dni roboczych od daty jej wpłynięcia. W przypadku nie
dotrzymania terminu reklamację uznaje się za zasadną.
5) Zamawiający w celu ustalenia parametrów jakościowych opału może pobrać próbki
ogólne z wybranych dostaw, które powinny być przeprowadzone zgodnie z
obowiązującymi normami, a następnie zleca przeprowadzenie badań jakościowych
dostarczonego opału. Koszt wykonania analizy ponosi Zamawiający, gdy wynik
badania potwierdzi, że żaden z parametrów jakościowych nie odbiega od określonych
w ust. 5 pkt 6 dopuszczalnych odchyleń, a Dostawca w przypadku, gdy co najmniej
jeden z tych parametrów zawiera przekroczenie określonych w ust. 5 pkt 6
dopuszczalnych odchyleń.
6) Przyjmuje się następujące dopuszczalne odchylenia parametrów zbadanych od
określonych w § 1 ust. 1 wg poniższych zasad:
- zaniżenie wartości opałowej do 0,5 MJ/kg,
- zawyżenie zawartości popiołu do 1,5%,
- zawyżenie zawartości siarki do 0,1%;
- zawyżenie zdolności spiekania do 5 RI.
7) Reklamowana partia opału musi pozostać nienaruszona, oznaczona i zabezpieczona
przed wpływami mogącymi spowodować zmianę parametrów jakościowych w okresie
magazynowania.
8) W przypadku gdy Zamawiający z różnych względów nie ma możliwości
zmagazynowania, czy zabezpieczenia reklamowanego opału, reklamację załatwia się
na podstawie wyników kontroli przedwysyłkowej dokonanej u Dostawcy.
9) W przypadku otrzymania reklamacji, Dostawca ma prawo przeprowadzenia badania
jakości reklamowanego opału u Zamawiającego lub komisyjnego pobrania próbek
opału celem przeprowadzenia badania jakości w uzgodnionym przez Strony
laboratorium. Zdanie drugie w ust. 5 pkt 5 stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku konieczności wykonania zamówień uzupełniających, o których mowa w art.
67 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz pkt 6 specyfikacji istotnych warunków
zamówienia Dostawca zobowiązuje się do podjęcia rokowań przy udzieleniu zamówienia
z „wolnej ręki” z zastrzeżeniem zachowania tych samych parametrów jakościowych i
ceny. Rokowania będą prowadzone przy udziale Zamawiającego.
§4
Cena opału
1. Podstawą ustalenia ceny opału jest wynik przetargu nieograniczonego przeprowadzonego
w dniu 28 września 2011 r .
2. Cena opału obejmuje towar wraz z dowozem i rozładunkiem w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego i jest ustalona w § 1.
3. Cena nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy.
4. Zmiana stawek podatku od towarów i usług w trakcie obowiązywania umowy nie
powoduje zmiany ceny opału.

§5
Warunki płatności
1. Zapłata przez Zamawiającego nastąpi przelewem na rachunek bankowy Dostawcy
wskazany w fakturze.
2. Podstawę zapłaty za odebrany przez Zamawiającego opał stanowi faktura wystawiona
przez Dostawcę.
3. Dostawca będzie wystawiał faktury nie rzadziej niż raz w miesiącu z tytułu dostaw
dokonanych w danym miesiącu, chyba że dostawy takie nie miały miejsca.
4. Termin płatności wynosi 30 dni i liczy się od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury.
§6
Odszkodowania
1. Każda ze Stron może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
2. Oprócz odszkodowania, Dostawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,2% wartości opału
nie dostarczonego w terminie – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki – po uprzednim
powiadomieniu przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru dostaw do kontroli ilości opału na koszt
Dostawcy. W przypadku utrudniania lub uniemożliwienia dokonania kontroli ilości opału
zostanie naliczona kara umowna w wysokości 20% wartości dostawy. Kwota zostanie
potrącona z najbliższej płatności.
4. W przypadku nie dostarczenia na żądanie Zamawiającego certyfikatu od kopalni zostanie
naliczona kara umowna w wysokości 10% wartości dostawy, której parametry jakościowe
miały zostać potwierdzone certyfikatem.
5. Kary umowne zostaną potrącone z najbliższej płatności.
§7
Rozwiązanie umowy
1. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem 1-miesięcznego
okresu wypowiedzenia.
2. Bieg terminu rozpoczyna się z początkiem miesiąca następującego po miesiącu, w którym
Strona złożyła oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy.
§8
Prawa rządzące
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy: ustawy Prawo
zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy
Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Spory między Stronami, których nie uda się rozstrzygnąć na drodze polubownej, Strony
poddają rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

§9
Czas obowiązywania Umowy
Umowa zostaje zawarta na okres od … października 2011 r. do 30 kwietnia 2012 r.
§ 10
Przepisy końcowe.
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej po rygorem nieważności.
2. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze Stron.
Zamawiający:

Dostawca:

