UMOWA
Zawarta w dniu ……………………………………………….. w Kiełczygłowie pomiędzy:
Zespołem Szkolno – Gimnazjalnym im. Adama Mickiewicza w Kiełczygłowie,
ul. Tysiąclecia 8, 98-358 Kiełczygłów zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, w
imieniu którego działa:
Zenon Idzikowski – Dyrektor ZS-G
a: ………………………………………………………………………………………………..
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:
…………………………………………
…………………………………………
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz 1655 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest zakup, wraz z dostawą, opału: węgiel kamienny
energetyczny EKO – groszek :EKORET” w ilości 130 ton spełniającego
wymagania:
- typ 31 lub 32,
- wartość opałowa 26MJ/kg,
- granulacja od 5 – 20 mm,
- niskie pęcznienie (węgiel nie zlepia się podczas palenia),
- średnia zawartość części lotnych (28% - 40%),
- wilgotność poniżej 15%,
- temperatura topnienia popiołu powyżej 1150°C,
- zawartość miału do 10%.
2. Zamawiający wprowadza prawo opcji dopuszczając możliwość zwiększenia lub
zmniejszenia ilości zakupionego opału do 20% powyżej łącznej ilości, uzależniając to
prawo od potrzeb ZS-G wynikających z warunków pogodowych.
3. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy, certyfikat jakości węgla
kamiennego energetycznego sortyment EKO – groszek „EKORET”.
§2
1. Termin wykonania zamówienia ustala od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.
2. Zamówienia ze względu na ograniczone możliwości składowania opału oraz
finansowe, realizowane będzie na bieżąco zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym
przez zamawiającego telefonicznie. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć opał w
ciągu 48 godzin.
§3
1. Cena dostawy 1 tony węgla energetycznego sortyment EKO – groszek „EKORET”
określonego w §1 wynosi …………… brutto słownie: …………………………….
…………………………….. za 1 tonę.
2. Od dnia podpisania umowy do 31 marca 2013r. cena podana w formularzu
ofertowym za dostawę 1 tony eko – groszku jest ceną, która nie może ulec
wzrostowi. Od dnia 01 kwietnia 2013r. przewiduje się aneksowanie ceny dla
każdej dostawy o faktyczny wzrost lub spadek ceny węgla kamiennego
energetycznego sortyment EKO – groszku „EKORET” u producenta (co

Dostawca potwierdzi oficjalnym komunikatem producenta) w stosunku do ceny
ofertowej. Zamawiający zastrzega sobie, iż ewentualny wzrost ceny dostawy 1
tony węgla kamiennego energetycznego EKO – groszku „EKORET” nie będzie
mógł być wyższy niż średnia cena w/w opału publikowana przez kopalnie.
3. Cena obejmuje wszelkie koszty, które ponosi Oferent, tj. załadunek, rozładunek i
transport.
§4
Strony zgodnie ustaliły, że zapłata za dostarczony węgiel regulowana będzie w ciągu 21
dni od daty wpływu faktury, certyfikatu i dokumentu wz z potwierdzonym odbiorem
przez Dyrektora szkoły.
§5
1. Strony ustalą kary umowne za zwłokę w wykonaniu sprzedaży większą niż 2 dni w
wysokości 10% wartości nieprzygotowanego do sprzedaży węgla.
2. W razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy Inwestor nalicza karę w wysokości
20% wartości zrealizowanego już zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych za sprzedaż węgla złej jakości.
§6
W sprawach nie regulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§7
Wszelkie zmiany umowy muszą nastąpić w formie pisemnej za zgodą obu stron, pod rygorem
nieważności.
§8
Ewentualne spory strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądów właściwych dla siedziby
Zamawiającego.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

