UMOWA (projekt)
zawarta w dniu …………..2016 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Komunikacji
Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o., z/s ul. Słowackiego 6, 26-640
Skaryszew, adres do korespondencji: ul. 1905 Roku 47, 26-600 Radom
NIP 796-006-74-61, REGON 000617717, KRS 0000350902, zwanym dalej
Zamawiającym, reprezentowanym przez:
Janusz Spelina – Prezes Zarządu
a,
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
NIP ………………., REGON ………………, KRS ……………….., zwanym dalej
Wykonawcą,
reprezentowanym przez:
………………………………………………..
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§1
W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć
Zamawiającemu miał węglowy w ilości 200 ton w sezonie grzewczym
2016/2017 o parametrach:
Q – min. 23000 kJ/kg,
S – max. 0,7%,
A – max. 18%,
Wtr < 18-20%
zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym i Ofercie
Wykonawcy. Zapytanie ofertowe stanowi Załącznik nr 1, zaś Oferta
Wykonawcy Załącznik nr 2. Przedmiotowe Załączniki nr 1 i Załącznik
nr 2 stanowią integralną część niniejszej Umowy.
Miał węglowy musi być wolny od zanieczyszczeń w postaci kamienia i
złomu oraz domieszek mułów.
Wykonawca dostarczy miał węglowy na plac składowy Zamawiającego
znajdujący się przy ul. 1905 Roku 47, 26-600 Radom przy kotłowni
własnym transportem przy użyciu pojazdów samowyładowczych.
Dostawy odbywać się będą partiami w miarę bieżących potrzeb
Zamawiającego, w ilości maksymalnie 25 ton jednorazowo, najpóźniej
do dnia 31.03.2017 r. roku.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia/zmniejszenia
zamówienia do 20% w stosunku do zamówienia podstawowego w
zaoferowanej przez Wykonawcę cenie.
Dostawy odbywać się będą w terminie do 5 dni roboczych od złożenia
zamówienia telefonicznie, faxem lub mailowo. Dostawy odbywać się
będą w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do
14:00.

§2
1. Strony ustalają cenę dostawy miału węglowego w kwocie …… zł/ tonę
NETTO + 23% VAT = razem …….. zł/tonę BRUTTO przy czym cena
zawiera w sobie wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
umowy, w tym również transport oraz podatek akcyzowy i będzie
niezmienna przez cały okres obowiązywania Umowy.
2. Zapłata za dostarczony miał węglowy nastąpi w terminie 21 dni od
daty wystawienia faktury po każdej dostawie, na wskazany przez
Wykonawcę rachunek prowadzony przez bank numer:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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§3
Do każdej dostawy Wykonawca dołączy Zamawiającemu certyfikat
jakości miału węglowego (świadectwo jakości lub wyniki badania
próbek węgla) wystawiony przez producenta lub dostawcę, zawierający
dane wyszczególnione w punkcie II.1. Zapytania ofertowego. Brak
certyfikatu jakości stanowi podstawę do odmowy odbioru dostawy z
winy Wykonawcy i naliczania kar umownych.
Każda dostawa zostanie zważona przez Zamawiającego, a Zamawiający
wystawi Kwit Wagowy w dwóch egzemplarzach, z czego jeden otrzyma
przedstawiciel Wykonawcy.
Z każdej partii miału węglowego pobrane zostaną dwie próbki (jedna
dla Wykonawcy, druga dla Zamawiającego) celem dokonania badań
jakości miału węglowego w akredytowanym laboratorium. Specjalne
worki do pobrania próbek zaplombowane i oznaczone nazwą:
„Zamawiający” i „Wykonawca” oraz opatrzone datą pobrania próbek i
numerem dostarczy Wykonawca.
Strony wskazują laboratorium:
ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. Wydział Laboratoriów Chemicznych,
Sekcja Laboratoriów Chemicznych, Świerże Górne, 26 - 900
Kozienice jako właściwe dla badań przedmiotu Umowy.
Próbki zostaną pobrane komisyjnie w czasie dostawy przez
przedstawiciela Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy z czego
sporządzony zostanie Protokół.
W razie odmowy podpisania Protokołu bądź nieprzystąpienia przez
stronę do poboru próbki, strona przeciwna sporządzi Protokół
jednostronny z adnotacją o odmowie podpisania Protokołu przez stronę
przeciwną i użyje własnych worków do zabezpieczenia próbek.

§4
1. W przypadku dostarczenia miału węglowego niespełniającego wymagań
umownych Zamawiający może złożyć reklamację jakościową, a
Wykonawca pokryje koszty badań i zapłaci kary umowne.
2. Reklamację należy zgłosić w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiającego wyników badań laboratoryjnych.
3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać podstawę reklamacji
potwierdzoną wynikami badań laboratoryjnych.
4. W ramach reklamacji Wykonawca:

a. wymieni miał węglowy na własny koszt w terminie do 5 dni
roboczych od zgłoszenia reklamacji (za termin dostawy uważa się
dostawę miału węglowego spełniającego wymagania umowne)
b. pokryje koszty badania laboratoryjnego
c. zapłaci kary umowne.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania części miału
węglowego i naliczenia Wykonawcy kar umownych.
§5
1. W razie dostarczenia miału węglowego niespełniającego wymagań
umownych Zamawiającemu niezależnie od reklamacji przysługuje
prawo do odstąpienia (bez wyznaczenia dodatkowego terminu) lub
rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy
i obciążenia Wykonawcy karą umowną w terminie 14 dni od dnia
powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o niespełnianiu wymagań
umownych miału węglowego.
2. W razie przekroczenia terminu wymiany miału węglowego na
spełniający wymagania umowne określonego w §4 pkt 4 lit. a
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia lub rozwiązania
Umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy i obciążenia
Wykonawcy karą umowną w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia
po upływie terminu na wymianę miału węglowego określonego w §4
pkt 4 lit. a.
§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a. w wysokości 10% wartości przedmiotu Umowy (stanowiącej iloczyn
ceny jednostkowej BRUTTO i ilości 200 ton), gdy Zamawiający
odstąpi od Umowy lub rozwiąże Umowę ze skutkiem
natychmiastowym z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca
b. w wysokości 0,2% wartości przedmiotu Umowy (stanowiącej iloczyn
ceny jednostkowej BRUTTO i ilości 200 ton) za niedostarczenie w
terminie przedmiotu Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
c. za niedotrzymanie parametrów umownych miału węglowego
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
- za każde rozpoczęte 200 kJ/kg obniżenia wartości opałowej
poniżej umownych 23.000 kJ/kg 20,00 zł za każdą 1 tonę miału
węglowego
- za każdy rozpoczęty 0,1% przekroczenia zawartości siarki ponad
umowne 0,7% 20,00 zł za każdą 1 tonę miału węglowego
- za każde rozpoczęte 0,5% przekroczenia zawartości popiołu ponad
umowne 18% 10,00 zł za każdą 1 tonę miału węglowego
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a. w wysokości 10% wartości przedmiotu Umowy (stanowiącej iloczyn
ceny jednostkowej BRUTTO i ilości 200 ton), gdy Wykonawca
odstąpi od Umowy lub rozwiąże Umowę ze skutkiem
natychmiastowym z powodu okoliczności, za które odpowiada
Zamawiający

3. Kary umowne nie wyłączają ani nie ograniczają możliwości
dochodzenia przez strony odszkodowania w wysokości przewyższającej
zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych.
§7
Zamawiającemu nie przysługuje zwolnienie z opodatkowania podatkiem
akcyzowym w myśl obowiązującej ustawy o podatku akcyzowym.
§8
Dostawca wskazuje następujące numery kontaktowe:
telefon: ……………………………………..
fax: ………………………………………….
mail: ………………………………………..
§9
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową zastosowanie znajdują
obowiązujące przepisy polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
3. Sądem właściwym miejscowo do rozstrzygania sporów powstałych na tle
niniejszej Umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
dla każdej ze stron.

Załączniki:
nr 1 - Zapytanie ofertowe
nr 2 – Oferta Wykonawcy
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