AD.262.3.5.2017

Załącznik nr 2 do SIWZ
Wzór umowy
`
U M O W A Nr ………

zawarta dnia………………….. zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na „Dostawę węgla
kamiennego typu groszek do kotłowni w Zespole Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w
Krzyżewie” pomiędzy:
Powiatem Wysokomazowieckim, ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie,
NIP 7221600038, w imieniu i na rzecz którego działa Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii
Karpowicz w Krzyżewie, Krzyżewo 32, 18-218 Sokoły, reprezentowany przez Wiolettę
Gierłachowską- dyrektora szkoły
a
……………………………………………. z siedzibą ……… …..NIP ……….……… REGON …. ……………………
reprezentowaną/ym przez :
- …………………………………………………………………………………………
zwaną/ym dalej „Wykonawcą" ,
została zawarta umowa następującej treści:
Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.
2164z późn. zm.)

2.

§1
Przedmiotem umowy jest „Dostawa węgla kamiennego typu groszek do kotłowni w
Zespole Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie”
Wykonawca dostarcza węgiel kamienny typu groszek o uziarnienieniu w przedziale (1025mm) w ilości 270 ton ( 30 ton miesięcznie) o kaloryczności minimum
24MJ/kg(wartość robocza), zawartości siarki max 0,5%, zawartości popiołu max 10 %.
wg. harmonogramu:

do
do
do
do
do
do
do
do
do

01.10.2017r.
01.11.2017r.
01.12.2017r.
01.01.2018r.
01.02.2018r.
01.03.2018r.
01.04.2018r.
01.11.2018r.
01.12.2018r.

1.

Razem

30
30
30
30
30
30
30
30
30

ton,
ton,
ton,
ton,
ton,
ton,
ton,
ton,
ton.

270 ton.

1. W cenę dostarczonej 1 tony węgla należy wkalkulować podatek VAT, koszt dowozu,
rozładunku, przeważenia oraz ewentualnego badania próbek węgla.Zamówienia na węgiel
będą składane drogą e-mail i potwierdzane telefonicznie. Węgiel należy dostarczyć
pojazdami średniej ładowności (max-15 ton) pod wsyp kotłowni w godz. 8.oo-14.oo po
uzgodnieniu z Zamawiającym ( poza tymi godzinami odbiór nie będzie możliwy). Dojazd do
szkoły jest ograniczony dla pojazdów o dużych gabarytach, ponieważ droga dojazdowa
przebiega przez aleję zabytkową .
§2
1. Umowa została zawarta na czas określony.

2. „Dostawa węgla kamiennego typu groszek do kotłowni w Zespole Szkół Rolniczych im.
Stefanii Karpowicz w Krzyżewie”
będąca przedmiotem umowy będzie wykonywana
sukcesywnie, wg. harmonogramu od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018roku.
§3
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi z zachowaniem należytej staranności,
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia,
§4

1. Maksymalna wartość umowy w okresie jej realizacji nie może przekroczyć kwoty
wynikającej z oferty Wykonawcy, tj. kwoty
brutto ………………….. PLN, słownie:
……………………………………………………………………………………………, w tym podatek VAT w stawce
………..
2. Faktury będą opłacane przez jednostkę po każdorazowym ich wystawieniu w terminie 30
dni od daty dostarczenia faktury do Odbiorcy.
3. Wykonawca oświadcza, że jest/ nie jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP Nr
……………………………. .
4. Faktura powinna być wystawiona na:
Nabywca:
Powiat Wysokomazowiecki, ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie,
NIP 722 160 00 38
Odbiorca:
Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie, Krzyżewo 32, 18-218 Sokoły
5.

W czasie obowiązywania umowy cena przedmiotu zamówienia jest stała.

§5
1. Zamawiającymoże pobrać z dostarczonego węgla w obecności dostawcy zamówieniaco
najmniej dwie po 2 kg próby z każdej dostawy węgla.
2. Jedną z tych prób Zamawiający w obecności dostawcy zamówienia przekaże protokołem
do laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Białymstoku celem
określenia kaloryczności oraz zawartości siarki i popiołu.
§6
1. W przypadku dostawy węgla o kaloryczności niższej lub parametrach gorszych niż
określono w umowie Zamawiający zapłaci Wykonawcy 50% wartości dostarczonego towaru,
z którego pobrano przedmiotowa próbę.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności , o których mowa w ust. 1 Zamawiający może
rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
§7
W przypadku niedostarczenia opału w terminie ustalonym w § 1 niniejszej umowy strony
ustalają odsetki w wysokości 1% za każdy dzień zwłoki od wartości opału niedostarczonego.

§8

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
§9
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części zamówienia, jednakże nie więcej
niż 50% wartości zamówienia.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.
§ 11
Ewentualne spory mogące wynikać na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie
Sąd powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.
§ 12
Umowę niniejszą sporządza się w 3 egzemplarzach, 2 Zamawiającemu i 1 Wykonawcy.
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