U m o w a Nr ……./2014
o wykonanie sprzedaży i dostawy węgla kamiennego.
W dniu …………………. w Narwi, przy ulicy Mickiewicza 81
pomiędzy: Zespołem Szkolno- Przedszkolnym w Narwi reprezentowaną przez:
1. Dyrektora Zespołu -mgr Jerzego Ostapczuk
2. Główny Księgowy – mgr Irena Kośko
zwanym dalej „ Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………..
reprezentowaną
przez........................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”,
w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego Nr 2/2014zawarto
umowę o następującej treści
§1
…………………………………………………………………………………..
sprzeda Zespołowi Szkolno- Przedszkolnemu w Narwi;
Mickiewicza

81 wraz z załadunkiem

i rozładunkiem

17-210 Narew ul.
160 ton

węgla

kamiennego tj. kostki opałowej , dobrej jakości energetycznej pod potrzeby
grzewcze sezonu 2014/2015, w terminie: sukcesywnie do dnia 30 kwietnia
2015r. nie mniej niż 25 ton miesięcznie.
Węgiel zostanie dostarczony samochodami niskotonażowymi na plac składowy
do Narwi ul. Mickiewicza 81
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§2
1.Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie
wynagrodzenie w formie ryczałtu.
2.Wynagrodzenie ryczałtowe jest wynagrodzeniem z góry określonym, w
oznaczonej kwocie globalnej za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
3.Ustalone w tej formie wynagrodzenie wyraża się kwotą:
160 ton x …………./t = ………………… brutto
słownie : …………………………………………………………………………..
4.W przypadku przekroczenia dostawy ilości węgla większej niż ustalona w
opisie przedmiotu zamówienia /§ 1/, jednak nie większej niż 15 %,
Zamawiający zapłaci wykonawcy za każdą tonę cenę brutto określoną przez
Wykonawcę w formularzu ofertowym. tj. Nr 2
§3
1. Podstawą wypłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będą

faktury wystawione na

dostawę w danym dniu , lub fakturę końcową po

zakończeniu dostaw .Wykonawca będzie wystawiać faktury niezwłocznie
(max 7 dni) po

zaistnieniu

okoliczności

uprawniających

na ich

wystawienie.
2. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostaną zwrócone

Wykonawcy. Okresy płatności rozpoczynają swój bieg od dnia otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek wskazany w

wystawionej fakturze.
4. Za

nieterminową realizację faktur Wykonawcy przysługują

odsetki

ustawowe.
5.Termin płatności faktury przejściowej wynosi 30 dni licząc od momentu
doręczenia Zamawiającemu faktury .
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6.Termin płatności faktury końcowej wynosi 30 dni licząc od momentu
doręczenia Zamawiającemu faktury .
.
§4
1. Strony ustalają następujące kary umowne:
a) Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę

- 20 % wynagrodzenia

umownego brutto.
b) za opóźnienie wykonania przedmiotu umowy : za każdy dzień opóźnienia
0,30 % wartości wynagrodzenia umownego brutto,
2. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary
umownej jest dopuszczalne.
3. za nieterminowe opłacenie faktur – stosowane będą odsetki ustawowe.
§5
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie
odpowiednie przepisy

Kodeksu Cywilnego, oraz ustawy Prawo zamówień

publicznych.
§6
Spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane
przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.
§7
Zmiany umowy mogą być sporządzane pod rygorem nieważności w formie
pisemnych, kolejno numerowanych aneksów oraz w zgodzie z postanowieniami
ustawy Prawo zamówień publicznych.
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§8
Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
wraz załącznikami oraz oferta przetargowa Wykonawcy.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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