Załącznik Nr 6b - do SIWZ
Część II przedmiotu zamówienia

Umowa na dostawę granulatu drewnianego - pelletu do kotłowni na sezon
grzewczy 2016/2017 (wzór)
Zawarta w dniu ……………….. w Bielawie pomiędzy Zespołem Szkół i Placówek Kształcenia
Zawodowego w Bielawie zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, w imieniu którego działa
Ireneusz Rutowicz – Dyrektor Zespołu, a ……………….. zwanym w dalszej części umowy Dostawcą,
w imieniu którego działa …………………………...
Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2015 r. poz.2164).
§1
1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu granulat drewniany – pellet w sezonie
grzewczym 2016/2017 zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot
zamówienia jest zgodny z ofertą Dostawcy z dnia ........................... 2016 r., która stanowi załącznik
do umowy jako jej integralna część.
2.Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy w terminach określonych
w ofercie, po telefonicznej informacji od Zamawiającego.
3. Zamawiający wymaga dostawę towaru od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 14:00.
4. Dostawca zobowiązuje się realizować dostawy towaru własnym transportem na koszt i ryzyko
własne.
5. Dostawca zobowiązuje się do rozładunku towaru i ułożenia go zgodnie ze wskazaniem
Zamawiającego.
6. Łączna ilość dostarczonego pelletu uzależniona jest od faktycznych potrzeb wynikających z
warunków klimatycznych.
§2
1. Strony ustaliły cenę jednostkową granulatu drewnianego – pelletu w kwocie:………….. netto + Vat
(słownie: ………………. netto + Vat ) za 1 [t] dostarczonego opału,
2. W cenę granulatu wliczone są koszty transportu i rozładunku.
3. Cena jednostkowa netto nie będzie zwiększana w okresie obowiązywania umowy i została przyjęta
zgodnie z ofertą Dostawcy, o której mowa w § 1 ust. 1.
4. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Dostawcy, po dostarczeniu faktury za każdą
dostawę z terminem płatności podanym w ofercie.
§3
1. Odbiór ilościowy i jakościowy każdej dostawy towaru odbywał się będzie w miejscu dostawy
określonym przez Zamawiającego, poprzez potwierdzenie przez upoważnionego pracownika
Zamawiającego na dowodzie dostawy odbioru, każdej dostarczonej partii towaru.
2. Zamawiający zobowiązany jest, przy przyjęciu każdej dostawy towaru, do sprawdzenia czy
dostarczone ilości są prawidłowe oraz czy nie wykazują wad możliwych do wykrycia już
podczas przyjęcia.
3. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia dostawy ma prawo reklamować przedmiot
dostawy.
4. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych towarów Zamawiający zobowiązuje
się opisać wady w protokole i przesłać go niezwłocznie wraz z zawiadomieniem Dostawcy.
5. Na rozpatrzenie reklamacji Dostawca ma 5 dni roboczych.
6. Dostawca zobowiązuje się do załatwienia uzasadnionej reklamacji Zamawiającego poprzez
wymianę wadliwych jakościowo towarów lub dostarczenie brakujących towarów, w terminie 7
dni od daty uznania reklamacji.
7. Nie udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania
przyjmuje się za uznanie.
8. Zasady określone w ust. 2 i 4 mają również zastosowanie w przypadku wad ukrytych niemożliwych
do ujawnienia przez Zamawiającego podczas przyjmowania dostaw.
§4
Dostawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
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1) za zwłokę w dostarczeniu zamówionej dostawy towaru w wysokości 0,5% ceny brutto
określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;
2) za zwłokę w wymianie towaru na wolny od wad w wysokości 0,5% ceny brutto określonej w §
2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
§5
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo
wg własnego uznania:
1) odstąpić od umowy;
2) dokonać zakupu na koszt Dostawcy opału o tych samych parametrach lub opału zastępczego.
2. Dostawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 20% szacunkowej wartości całości
zamówienia, gdy odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca.
3. Dostawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu
zamówienia mniejszej ilości towaru, niż określonej w załączniku do umowy.
4. Ceny i nazwy na fakturach muszą odpowiadać cenom i nazwom zamieszczonym w załączniku do
umowy.
5. Za datę spełnienia świadczenia Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
6. Zamawiający zapłaci Dostawcy odsetki ustawowe z tytułu opóźnienia w zapłacie należności
objętych otrzymanymi fakturami.
7. Dostawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dokonuje zapłaty za faktury Dostawcy
w okresie dłuższym niż 90 dni licząc od terminu zapłaty ustalonego w § 2 ust. 4.
8. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
§6
Umowa zostaje zawarta na okres od 15.09.2016 r. do 30.04.2017 r.
§7
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy ustawy - Prawa zamówień
publicznych i Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory, których Stronom nie udało się rozstrzygnąć polubownie, będą poddane
rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Strony ustalają, że wszystkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy
pisemnej, w postaci aneksu.
4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty za
wyjątkiem zmian przewidzianych przez Zamawiającego i na określonych przez niego warunkach.
5. Prawa i obowiązki wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej
zgody jej Stron.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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Załączniki do umowy:
1. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 - do SIWZ
2. Formularz cenowy - Załącznik Nr 2 - do SIWZ
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