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Umowa
zawarta w dniu ............. w Chełmnie
pomiędzy:
Gminą Miasto Chełmno, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno
reprezentowaną przez:
Mariusza Kędzierskiego – Burmistrza Miasta Chełmna
zwanym dalej Zamawiającym
a
......................
.....................
..................................
reprezentowaną przez:
...........................................
zwaną dalej Wykonawcą

§1
Przedmiotem

zamówienia

jest

dostawa

miału

węglowego

o

parametrach:

kaloryczność 24 kJ/kg, zawartość siarki 0,5% - 0,8%, zawartość popiołu 14% - 16%
do kotłowni ogrodnictwa miejskiego w Chełmnie, ul. Dworcowa 1.
§2
Wykonawca sprzedaje i dostarcza towar do siedziby Zamawiającego, a Zamawiający
nabywa towar wymieniony w §1.
§3
Strony ustalają, Ŝe Wykonawca będzie dostarczał towar określony w §1 w terminie
nie dłuŜszym niŜ 3 dni od daty złoŜenia zamówienia pisemnego lub telefonicznego
przez Zamawiającego.
§4

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zadanie od dnia 01.01.2016r. do dnia
31.12.2016r.
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§5

1. Zamawiającego reprezentować będzie:
Bogumiła Szymańska
Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska pokój nr 103,
tel. 56 677-17- 37
2. Wykonawcę reprezentować będzie:
...........................................................................

§6
1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy obliczane
będzie jako iloczyn ilości faktycznie dostarczonych ton miału węglowego o
parametrach wskazanych w § 1 niniejszej umowy i ceny jednostkowej 1 tony
miału węglowego wymienionej w pkt 2 niniejszego paragrafu umowy.
2. Cena jednostkowa za 1 tonę miału węglowego wraz z dowozem do siedziby
Zamawiającego, zgodnie z przedstawioną ofertą wynosi:
............................. zł brutto
(słownie:.............................)
3. Cena jednostkowa brutto określona w ust. 2 moŜe ulec zmianie wyłącznie
w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania cen w niezmienionej wysokości
przez cały termin umowy z zastrzeŜeniem ust.3 § 6 niniejszej umowy.
5. Przewidywana wartość umowy w okresie realizacji umowy wyniesie
..............................zł brutto (słownie:.........................................................)
6. Wartość umowy została określona w sposób szacunkowy. Zamawiający
zastrzega sobie moŜliwość zmiany wartości umowy w zaleŜności od potrzeb.
Faktyczna liczba oraz wartość wykonanych dostaw zaleŜna będzie od potrzeb
Zamawiającego. Wartość zawarta w § 6 pkt. 5 nie moŜe być traktowana jako
toŜsama z końcową wartością zamówienia.
7. Niewykorzystanie limitów kwotowych tj. kwota ................., w przypadku gdy
nie wystąpi potrzeba dostawy miału, nie moŜe być podstawą roszczeń ze
strony wykonawcy.
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§7
Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość zmian zadeklarowanej ilości ton i z tego
tytułu Wykonawcy nie przysługują Ŝadne roszczenia względem Zamawiającego.

§8
1.

Płatność za towar wymieniony w § 1 nastąpi na podstawie przedłoŜonej

faktury w terminie 30 dni od dnia przedłoŜenia w siedzibie Zamawiającego.
2.

Za dzień płatności faktury, uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku bankowego

Zamawiającego.
§9
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przy kaŜdej dostawie certyfikat
potwierdzający jakość miału węglowego.
2. W razie stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych dostarczonego
towaru Zamawiający ma prawo złoŜyć reklamację, a Wykonawca w terminie 3
dni od daty jej otrzymania usunąć wady i wyrównać braki.

§ 10
W przypadku nie dotrzymania terminu dostawy lub zmiany parametrów jakościowych
towaru, Zamawiający moŜe rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.

§ 11
1. W

przypadku

naruszenia

postanowień

umowy,

w

szczególności

§ 6 Zamawiający moŜe od umowy odstąpić. W takim wypadku przysługuje mu
kara od Wykonawcy w wysokości 2.000,00 zł.
2. Za niedotrzymanie przez Wykonawcę warunków umowy Zamawiający naliczy
kary umowne w następujący sposób:
a. Za niedotrzymanie terminu określonego w §3 niniejszej umowy 5% wartości
dostawy – za kaŜdy dzień zwłoki.
b. Strony zastrzegają moŜliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
w przypadku gdy kary nie pokrywają strat Zamawiającego.
§ 12
Wszelkie zmiany w umowie mogą nastąpić tylko za pisemną zgodą stron wyraŜoną
w formie aneksu do umowy.
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§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla kaŜdej
ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:
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