Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

WZÓR UMOWY
zawarta w dniu …............................ roku w Kijewie Królewskim
pomiędzy:
Gminą Kijewo Królewskie ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie,
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Kijewo Królewskie – mgr inż. Mieczysława Misiaszek
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – mgr Marii Zielińskiej,
zwaną w dalszej części „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez:
…………………………………………………………...
zwaną dalej „Dostawcą”
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest SUKCESYWNA DOSTAWA PELLETU DO KOTŁOWNI
ADMINISTROWANEJ PRZEZ URZĄD GMINY W KIJEWIE KRÓLEWSKIM.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości w zamawianym asortymencie lub rezygnacji
z danego asortymentu.
§2
1. Termin dostawy: Sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do 30.04.2020 r.
2. Miejsce dostawy: Kotłownia administrowana przez Urząd Gminy w Kijewie Królewskim,
ul.Chełmińska 7B, Kijewo Królewskie
3.
Zamawiający poinformuje Dostawcę faksem, e-mailem lub telefonicznie o terminie każdej
dostawy z trzydniowym wyprzedzeniem.
§3
1. Dostawca zobowiązuje się dostarczać asortyment opału zgodny z zapytaniem ofertowym oraz
formularzem ofertowym Dostawcy, który stanowi integralną część umowy. Dostawca
zobowiązuje się dostarczyć towar własnym transportem, na swój koszt.
2. Wydanie towaru nastąpi w kotłowni administrowanej przez Zamawiającego.
3. Podstawę odbioru stanowić będzie faktyczna ilość dostarczonego towaru.
4. Asortyment będący przedmiotem umowy - sprzedaży będą dostarczane maksymalnie do 10 palet.

§4
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za wykonany przedmiot umowy wynagrodzenie
w wysokości:
Pellet cena netto za 1000 kg

- ……………………………………zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………)
podatek VAT ……..% -….……………………………………………………………………… zł
cena brutto - …..………………………………………………………………………………… zł
(słownie: …………………………………………………………………………………………...)

2. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy
uwzględnia i rekompensuje Wykonawcy wydatki, koszty i zobowiązania niezbędne do wykonania
przedmiotu umowy.
3. Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z tytułu wzrostu cen.
4. Podstawą zapłaty będzie faktura VAT dostarczona Zamawiającemu po dostawie każdej partii
towaru.
5. Zapłata
należności
następować
będzie
przelewem
na
konto
nr……………………………………………………………………………………………………...
w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury wraz z certyfikatem jakości dostarczonego towaru
z określeniem jego parametrów opałowych wydanym przez producenta.
6. Zapłata za dostarczony przedmiot umowy może zostać wstrzymana w sytuacji, gdy Zamawiający
zareklamował dostawę.
§5
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków jakościowych i ilościowych
w otrzymanej partii opału, a także stwierdzenia innej wady ograniczającej wartość użytkową opału
Zamawiający ma prawo skierować reklamację do Dostawcy zgodnie z Umową.
§6
Zamawiający może pobrać próbki z wybranych dostaw, które powinny być pobrane zgodnie
z obowiązującymi normami, w obecności przedstawiciela Dostawcy, zabezpiecza je wspólnie
z przedstawicielem Dostawcy, a następnie zleca badania jakościowe uprawnionemu laboratorium.
W przypadku jeżeli badanie wykaże, że dostawa nie spełnia deklarowanych w ofercie wartości,
koszt badania pokryje Dostawca.
§7
1. Reklamacje z tytułu ilości dostarczonego towaru Zamawiający składa Dostawcy natychmiast,
ale nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dostarczenia opału. Podstawą rozpatrzenia
reklamacji ilościowej stanowi protokół sporządzony z udziałem przedstawiciela Zamawiającego
i Dostawcy. Wraz z reklamacją powinna być dostarczona kopia dokumentu WZ potwierdzającego
datę dostawy opału.
2. Reklamację z tytułu jakości Zamawiający składa Dostawcy w terminie 14 dni od dnia pobrania
próbek.
3. W przypadku uznania reklamacji zareklamowany towar Dostawca ma obowiązek na własny koszt
wymienić niezwłocznie na produkt dobrej jakości. Za towar zużyty przed dokonaniem reklamacji

Dostawca wystawi korygującą fakturę VAT, udzielając Zamawiającemu bonifikaty stosownie
do faktycznych parametrów jakościowych towaru reklamowanego.
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.
§8
Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania niniejszej Umowy przysługują kary umowne
w wysokości 10% wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności,
za które odpowiada Wykonawca.
§9
Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy, po pisemnym poinformowaniu
Dostawcy w przypadku:
a) nie dostarczenia na czas w/w towaru ,
b) nie dotrzymania parametrów jakościowych, powtarzających się w dwóch dostawach,
c) nie dotrzymania ceny umownej
d) stwierdzenia przez Zamawiającego braku zabezpieczenia towaru przed opadami
atmosferycznymi.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowę zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 11
Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądowi
powszechnemu, właściwemu miejscowo dla Zamawiającego.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej
ze stron.
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