UMOWA Nr MC.................................
zawarta w dniu .........................2018 r. w Zamościu, pomiędzy:

Miastem Zamość, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP 922-269-74- 72 /Miejskim
Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ul Lwowska 57, 22-400 Zamość,
reprezentowane przez:
Halinę Rycak – dyrektora Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
zwanego w dalszej części umowy ,,Zamawiającym”, a:
................................................................................. reprezentowanym przez:
zwanym w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
.........................................................,
Zamawiający i Wykonawca łącznie zwani w treści umowy również Stronami.
§ 1.
1. Na podstawie procedury zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę
węgla kamiennego w ilości 200 ton dla podopiecznych Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zamościu, ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego, Wykonawca zobowiązuje
się do dostarczania przedmiotu zamówienia o parametrach i w ilościach określonych w ofercie
Wykonawcy (załącznik nr 1 - formularz ofertowy), sporządzonej w dniu...................................
stanowiącej integralną część niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy węgla kamiennego w ilości 45 ton
o następujących minimalnych parametrach:
1) węgiel kamienny
 kaloryczność opałowa minimum 26 000 kJ/kg,




granulacja 25 – 80 mm
zawartość siarki 0,1% - 0,6%,

 zawartość popiołu 1% - 8%
w ilości 500 kg, każdorazowo na podstawie dostarczonego
przez klienta zaświadczenia
upoważniającego do odbioru wystawionego przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu w
terminie zadeklarowanym w ofercie na własny koszt i ryzyko.
§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu przedmiot zamówienia określony w § 1,
na warunkach określonych w niniejszej umowie.
2. Przedmiot zamówienia powinien posiadać aktualny certyfikat jakości węgla, lub równoważne
zaświadczenie wystawione przez podmiot mający siedzibę w innym państwie członkowskim
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
§ 3.
1. Wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia nastąpi za cenę (zgodnie ze złożonym
formularzem ofertowym - załącznik nr 1 do niniejszej umowy stanowiący jej integralną część)
o wartości w PLN:
1) kwota netto wynosi....................................... zł (słownie: ...................................... zł ......./100 ),
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2) stawka podatku VAT 23 % tj. kwota podatku VAT: ...................................... zł (słownie:
.................................................. zł ......../100 ),
3) kwota brutto wynosi: ................................ zł (słownie: ...................................... zł ......../100 ).
2. Cena 1 tony węgla kamiennego wynosi:
1) cena jednostkowa netto: ........................ zł (słownie: ...................... zł ......./100),
2) stawka podatku VAT: 23 % tj. kwota podatku VAT: ................................ zł (słownie:
................................. zł......../100),
3) cena jednostkowa brutto: .......................... zł (słownie: ......................................... zł................/100).

§ 4.
Umowa obowiązuje w okresie: od dnia ................................... r. do dnia 31.01.2019 roku.
§ 5.
1. Strony ustalają, iż dostawy węgla kamiennego odbywać się będą każdorazowo na podstawie
dostarczonego przez klienta zaświadczenia upoważniającego do odbioru wystawionego przez
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, w terminie do .................dni od daty otrzymania.
2. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować dostawy węgla kamiennego własnym środkiem
transportu lub zlecić dla innego przewoźnika na własny koszt.
3. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć węgiel kamienny na czas przewozu.
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę węgla kamiennego.
4. Ilościowy i jakościowy odbiór węgla kamiennego będzie dokonywany sukcesywnie u
Zamawiającego na podstawie przedłożonych faktur oraz aktualnego certyfikatu jakości.
§ 6.

1. Wykonawca jest obowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia wolnego od wad.
2. Zamawiający zastrzega sobie:
a) prawo sprawdzania deklarowanej wagi każdej partii dostarczonego węgla,
b) prawo dokonywania kontroli jakości przedmiotu umowy poprzez pobranie próbek
dostarczonego węgla, zgodnie z zobowiązującymi przepisami, przy udziale przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy.
3. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych dostarczonego
węgla, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie o stwierdzonych rozbieżnościach przesyłając
Wykonawcy zgłoszenie reklamacyjne wraz z uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest
rozpatrzyć reklamację w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia
reklamacyjnego.
4. Nie rozpatrzenie reklamacji w obowiązującym terminie uważane będzie za uznanie
reklamacji.
5. Jeżeli Wykonawca nie uzna reklamacji, rozstrzygniecie sporu nastąpi w drodze
postępowania sądowego.
6. Uznanie reklamacji ilościowej nastąpi poprzez:
a) podczas odbioru węgla - potwierdzone podpisem w dokumencie dostawy przez
przyjmującego węgiel klienta MCPR i dostawcę – kierowcę Wykonawcy, poprzez
aktualny wpis na dokumencie dostawy, zgodny ze wskazaniami wagi samochodowej,
b) pomiar ilości dostarczonego węgla na sprawnej i zalegalizowanej wadze na terenie
miasta Zamościa.
7. Uznanie reklamacji dotyczącej jakości przedmiotu zamówienia następować będzie na koszt
Wykonawcy poprzez usunięcie wadliwej dostawy oraz wymianę węgla na wolny od wad, w
terminie 7 dni od daty złożenia reklamacji przez Zamawiającego.
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8. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty badań jakościowych i ilościowych
przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. Za poniesione koszty badań jakościowych i
ilościowych Zamawiający obciąży Wykonawcę rachunkiem.
9. Bieg terminu zapłaty za reklamowany przedmiot zamówienia będzie liczony od daty
załatwienia reklamacji.
10. W przypadku stwierdzenia 2 przypadków dostarczenia węgla w niewłaściwej ilości lub
jakości, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną o której mowa w
§ 10 ust. 1 pkt 3.
§ 7.
1. Należność za dostarczony przedmiot zamówienia opłacona będzie przelewem w terminie do 14 dni
od dnia otrzymania faktury za dostarczony przedmiot zamówienia, z wyłączeniem przedmiotu
zamówienia reklamowanego.
2. Faktury zakupu pomiędzy Stronami będą wystawiane z następującymi danymi:

Nabywca:

Odbiorca:

Miasto Zamość

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

Rynek Wielki 13

ul. Lwowska 57

22-400 Zamość

22-400 Zamość

NIP 922-269-74-72
§ 8.

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w zakresie terminu(ów)
zapłaty faktur(y) wystawionej(ych) Zamawiającemu przez Wykonawcę z tytułu realizacji
umowy.
Warunki dokonania zmian:
1) terminu(ów) płatności ulega(ją) zmianie na nowy(e) termin(y) ustalony(e) przez strony,
2) terminu(ów) płatności może nastąpić wyłącznie z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego.
2. Waloryzacja wynagrodzenia
a) Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacją Umowy ulegnie odpowiedniej
zmianie o kwotę dodatkowych kasztów ponoszonych przez Wykonawcę w wyniku
zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:
 stawki podatku od towarów i usług,
b) wykonawca, w terminie 30 dni od opublikowania zmiany przepisów, o których mowa w
pkt a), zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu wniosek o dokonanie odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia umownego, przy czym:
 wynagrodzenie Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze
zmienionych przepisów;
c) Do wniosku Wykonawca załącza szczegółowe wyliczenie kwoty dodatkowych kosztów,
d) W terminie 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w pkt. c), Strony podpiszą aneks
do Umowy odpowiednio zmieniający wynagrodzenie Wykonawcy. Nowa wysokość
wynagrodzenia Wykonawcy obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów, o
których mowa w pkt. b
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3. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 wymaga uzasadnienia konieczności zmian
i porozumienia stron oraz sporządzenia w formie pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem
nieważności.
§ 9.
1. Wykonawca gwarantuje stałość cen na okres obowiązywania umowy.
2. W obowiązującym terminie stałości cen dopuszczalne będą jedynie zmiany cen oferowanego
asortymentu wynikające z:
1) obniżki cen u producenta lub Wykonawcy.
3. Zmiany będą wprowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym oraz właściwym
udokumentowaniu przez Wykonawcę.
§ 10.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy w następujących przypadkach i wysokościach:
1) 5% wartości naliczanej od kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1 - z tytułu niedostarczonego
przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca,
2) 0,1% wartości naliczanej od kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1 - z tytułu nie dostarczonego
w terminie przedmiotu zamówienia lub dostarczenia wadliwego przedmiotu zamówienia, za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia.
3) 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 z tytułu odstąpienia przez
zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
2. Nie uchybia to możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną karę
umowną, do wysokości rzeczywiście poniesionej straty.
3. Kary będą kompensowane ze zobowiązań Zamawiającego poprzez wystawienie pisemnego
dokumentu obciążającego Wykonawcę oraz rachunku ze wskazaniem tytułu obciążenia (powołanie
odpowiedniego zapisu umowy).
§ 11.
1. Oprócz wypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym stronom przysługuje prawo odstąpienia
od umowy w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy,
b) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie Wykonawcy,
c) Wykonawca nie rozpoczął dostawy przedmiotu zamówienia bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:
a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie 3 miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie,
b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu zamówienia,
c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
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§ 12.
Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy okaże się, że Wykonawca realizuje ten przedmiot
w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający, w każdym czasie, może wezwać
Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania wyznaczając w tym celu odpowiedni termin,
a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu od umowy odstąpić, z powodu okoliczności,
za które odpowiada Wykonawca.
§ 13.
Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w każdym czasie, z zachowaniem jednomiesięcznego
okresu wypowiedzenia złożonego na piśmie.
§ 14.
Właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z niewykonania umowy lub nienależytego jej
wykonania jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 15.
Wykonawca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Zamawiającego. Otrzymane informacje nie zostaną udostępnione innym firmom bądź osobom
trzecim. Jednocześnie Wykonawca ma prawo wglądu i poprawienia swoich danych osobowych.
§ 16.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
§ 17.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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