Kunów, dnia 30.10.2018 r.
Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie
ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów
NIP: 661-21-59-982
REGON: 29009805
Tel.: 41 261-31-74
Fax: 41 261-31-94
www.kunow.pl

Znak sprawy: OR.271.BU.4.2018

Z A P Y TA N I E O F E R T O W E
ZAPRAS ZAMY DO S K ŁADAN IA O FE RT
NA:

DOSTAWĘ OPAŁU W SEZONIE GRZEWCZYM 2018/2019
DO BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO
URZĘDU MIASTA I GMINY W KUNOWIE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie
art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
tj. zamówienie o wartości poniżej 30.000 euro.

Burmistrz Miasta i Gminy
w Kunowie
Lech Łodej

I.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie
ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów
NIP: 661-21-59-982
REGON: 29009805
Tel.: 41 261-31-74
Fax: 41 261-31-94
www.kunow.pl
zaprasza do złożenia ofert cenowych na realizację usługi: „Dostawa opału w sezonie grzewczym
2018/2019 do budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie”, zgodnie
z niniejszym Zapytaniem ofertowym.

II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa opału (miału węglowego) do budynku
administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie (kotłowni) przy ul. Warszawskiej 45B,
27 - 415 Kunów na sezon grzewczy 2018/2019, obejmującą załadunek, transport i rozładunek
w miejscu docelowym.
2) Planowana ilość dostaw w okresie trwania umowy - łącznie do 200 ton.
3) Dostarczony opał - miał kl. I - powinien posiadać:
• wartość opałową - 22 000 KJ/kg,
• zawartość popiołu - do 20%,
• zawartość siarki - do 0,8%,
• wilgotność - do 10%.
4) Dostawy miału odbywać się będą sukcesywnie, partiami, w ilościach max. 30 ton
jednorazowo, w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego, po złożeniu zamówienia przez
Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie, bądź działającego
z jego upoważnienia pracownika Zakładu, w formie pisemnej i przekazywanego Wykonawcy
za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej. Termin realizacji zamówienia wynosi 7 dni od
daty złożenia zamówienia, przez cały czas trwania umowy.
5) Zamawiający informuje, iż w/w ilości dostaw opału są ilościami granicznymi. Zamawiający
zastrzega sobie prawo zmian ilościowych dostawy w ramach przedmiotu zamówienia, które
dostosowane będą do potrzeb i warunków zaopatrzenia w ciepło Zamawiającego.
6) Miał węglowy musi być wolny od zanieczyszczeń w postaci kamienia i złomu oraz domieszek
mułów. Towar u Wykonawcy musi być zabezpieczony przed działaniami atmosferycznymi.
7) Przy każdorazowej dostawie Wykonawca powinien posiadać certyfikat jakości dostarczonego
towaru wydany przez producenta/zakład wydobywczy.
8) Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu gwarancję niezmienności ceny miału
węglowego w okresie realizacji zamówienia.
9) Do ceny ofertowej należy doliczyć wszystkie koszty związane z dostawą, jak również
załadunkiem, transportem i rozładunkiem w miejscu docelowym.
10) Szczegółowe warunki na podstawie których będzie realizowane zamówienie zostały
określone w załączonym wzorze Umowy.

III. DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA POWINIEN ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY.
Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg. załączonego wzoru
formularza ofertowego (załącznik nr 1).
2. Parafowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Wszystkie w/w dokumenty winny być dostarczone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione.
IV.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
Rozpoczęcie realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy.
Zakończenie realizacji zamówienia do 30.04.2019 r.

V.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Ofertę na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) należy złożyć w formie
pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera do Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie,
ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, Sekretariat II p. pokój 210, w godzinach 7:30 - 15:30, od
poniedziałku do piątku.
Termin złożenia oferty: do dnia 07.11.2018 r. do godziny 10:00.
Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą brane pod uwagę.

VI.

TERMIN OTWARCIA OFERT.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.11.2018 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie,
ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, pokój nr 201 (sala konferencyjna).

VII. WARUNKI PŁATNOŚCI.
Szczegółowe zasady rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą zostały ujęte we wzorze
umowy (załącznik nr 2).
VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.
1. Wartość oferty należy podać netto i brutto z wyodrębnieniem podatku VAT.
2. W okresie obowiązywania umowy - cena całkowita ma zawierać w sobie wszystkie koszty,
jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami
realizacji przedmiotu zamówienia i ma być niezmienna przez cały czas realizacji zamówienia.
3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
IX.

SPOSÓB OCENY OFERT.
1. Cena - waga kryterium - 100%, najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która przedstawi najniższą
całkowitą cenę realizacji niniejszego zamówienia.

2. Oferta, która spełniać będzie wszystkie warunki niniejszego zapytania ofertowego oraz
zawierać będzie najniższą cenę zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
3. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się
z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
X.

OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA
SIĘ Z WYKONAWCAMI.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia. Osobami wskazanymi do kontaktu
są:
1) w sprawach merytorycznych: Krzysztof Waliszewski - tel. (41) 261-31-74 wew. 59, Paulina Ogłaza
- tel. (41) 261-31-74 wew. 56,
2) w sprawach proceduralnych (dot. treści zapytania ofertowego): Marta Janik - tel. (41) 261-31-74
wew. 68
w godzinach pracy UMiG Kunów, tj. poniedziałek - piątek w godzinach 7:30 - 15:30.

XI.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane (czytelnie lub z pieczątką
imienną) przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/
CEIDG lub/oraz pełnomocnictwo). Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą
być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną.
3. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno
ponumerowane; uzyskaną liczbę stron należy wpisać do formularza oferty - załącznik nr 1.
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący
zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu
otwarcia ofert.
6. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje: nazwę i adres Wykonawcy oraz
oznaczenie:
OFERTA
Zapytanie ofertowe nr OR.271.BU.4.2018
Dostawa opału w sezonie grzewczym 2018/2019 do budynku administracyjnego
Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie

Nie otwierać przed godziną 10:15 dnia 07.11.2018 r.

Tak opisaną kopertę należy złożyć w miejscu wskazanym powyżej przez Zamawiającego.

7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania
ofertowego.
8. Oferta Wykonawcy niezgodna z Zapytaniem ofertowym zostanie odrzucona przez
Zamawiającego.
XII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi pisemnie
wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o: wyborze
najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres
zamieszkania Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
2. Zamawiający zawrze umowę (której wzór stanowi załącznik nr 2) z wybranym Wykonawcą
po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie
związania ofertą.
3. Projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 nie podlega negocjacjom, złożenie oferty jest
równoznaczne z akceptacją postanowień umowy.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
XIII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA I INFORMACJE.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami, którzy złożyli
oferty, przed ostatecznym wyborem oferty i podpisaniem umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość nie wyłonienia Wykonawcy lub możliwość odstąpienia od
wyboru Wykonawcy w przypadku braku środków na realizację zamówienia.
3. Wykonawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym
Zapytaniu ofertowym.
4. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Kunów z siedzibą w Kunowie (27-415
Kunów) przy ul. Warszawskiej 45B.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Pani Agnieszka Borowska, tel. 41 261-31-74 wew.
44, adres e-mail: rodo@kunow.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją zamówienia - na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.
4) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 6 lat.
6) Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych oraz prawo do przenoszenia danych.
7) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować
niemożliwością realizacji świadczenia, do którego dane są niezbędne.

XIV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW.
1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 - wzór umowy

Zatwierdzam

Załącznik nr 1
Znak sprawy: OR.271.BU.4.2018

……………………………….
pieczęć firmowa oferenta

……………………
miejscowość i data

FORMULARZ OFERTOWY
Dostawa opału w sezonie grzewczym 2018/2019 do budynku administracyjnego
Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie

I.

Zamawiający:
Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie
ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów
NIP: 661-21-59-982, REGON: 291009805
Tel.: 41 261-31-74
Fax: 41 261-31-94
www.kunow.pl

II.

Wykonawca:
NAZWA WYKONAWCY:

ADRES:

NIP:

REGON:

KRS:

NUMER TELEFONU:

NUMER FAKSU:

ADRES E-MAIL:

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY
UPOWAŻNIONEJ DO
KONTAKTÓW / TEL.:
NR KONTA BANKOWEGO

III. W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe poniżej 30.000 euro pn.: Dostawa opału w sezonie
grzewczym 2018/2019 do budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie oferuję
wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w przedmiotowym Zapytaniu
ofertowym, za cenę:
1. Cena oferty:
Cena netto: ………………………………….. zł
do niniejszej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości …………. %
co stanowi kwotę ………………………… zł
Cena brutto: …………………………………. zł
słownie: ……………………………………………………………………………….. złotych
Cena jednostkowa netto: ……………………………… zł za 1 tonę miału węglowego.
2. Oświadczam, że:
1) jesteśmy w stanie zrealizować zamówienie zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu
ofertowym,
2) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
3) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia
i nie ulegnie ona zmianie przez cały czas jego realizacji,
4) zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia,
zamieszczonymi w Zapytaniu ofertowym oraz akceptujemy je i nie wnosimy do nich żadnych
zastrzeżeń,
5) wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
niżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
6) zdobyliśmy wszelkie informacje, które były konieczne do przygotowania oferty oraz
wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy,
7) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie
zamówienia,
8) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, dotychczasowe zamówienia na rzecz odbiorców
zrealizowaliśmy z należytą starannością,
9) dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
10) zobowiązujemy się zrealizować umowę w terminie określonym we wzorze umowy do

niniejszego Zapytania ofertowego,
11) na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty
potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje
są zgodne z prawdą,
12) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu ofertowym,
13) wyrażamy zgodę na warunki płatności określone we wzorze umowy,
14) oferta wraz z załącznikami została złożona na ………. kolejno ponumerowanych stronach,
15) załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1)
2)
3)
4)
5)

…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….

..................................................................................................
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania oferenta na
podstawie wpisu do rejestru lub ewidencji albo na podstawie udzielonego
pełnomocnictwa)

Załącznik nr 2

UMOWA Nr Or………./2018/wzór/
zawarta w dniu .................2018 r. w Kunowie pomiędzy:
Gminą Kunów, mającą siedzibę przy ul. Warszawskiej 45B, 27 - 415 Kunów, NIP: 661-2159-982, REGON 291009805, w imieniu i na rzecz której działa:
Burmistrz Miasta i Gminy Kunów - Lech Łodej,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Agnieszka Żelazowska
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
reprezentowanym/-ną przez:
……………………………..
zwanym/-ną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.
Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

1.

2.

3.

4.

§1
Przedmiot umowy
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
Sukcesywną dostawę opału (miał węglowy) do kotłowni mieszczącej się w budynku
administracyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie przy ul. Warszawskiej 45B,
27 - 415 Kunów, na sezon grzewczy 2018/2019, obejmującą załadunek, transport
i rozładunek w miejscu docelowym, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym
w zapytaniu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy oraz ofertą Wykonawcy
z dnia ……………., stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych dostawy w ramach przedmiotu
zamówienia, które dostosowane będą do potrzeb i warunków zaopatrzenia w ciepło
Zamawiającego. Planowana ilość dostaw w okresie trwania umowy - łącznie do 200 ton.
Dostarczony opał - miał kl. I - powinien posiadać:
• wartość opałową - 22 000 KJ/kg,
• zawartość popiołu - do 20%,
• zawartość siarki - do 0,8%,
• wilgotność - do 10%.
Zamawiający zastrzega, iż podane w ust. 2 niniejszego paragrafu ilości dostaw opału są
ilościami granicznymi.

§2
Warunki realizacji
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w zależności od potrzeb
Zamawiającego, sukcesywnie - jednorazowa, częściowa dostawa opału do kotłowni
położonej w Kunowie przy ul. Warszawskiej 45B może wynosić max. 30 ton.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać opał do w/w kotłowni własnym transportem, na
swój koszt, oraz każdorazowo rozładować opał w miejscu wskazanym wcześniej przez
Zamawiającego.
3. Zamówienia będą dokonywane przez Kierownika Zakładu Gospodarki KomunalnoMieszkaniowej w Kunowie, bądź działającego z jego upoważnienia pracownika Zakładu,
w formie pisemnej i przekazywane Wykonawcy za pomocą telefaksu (fax: 41 261-31-94)
lub poczty elektronicznej. Termin realizacji zamówienia wynosi 7 dni od daty złożenia
zamówienia, przez cały czas trwania umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać opał (miał węglowy) pozbawiony zanieczyszczeń
w postaci materiałów obcych.
5. Dostawy należy realizować wyłącznie w dni powszednie w godzinach od 7:30 do 15:00.
6. Osoba upoważniona przez Zamawiającego potwierdza ilość dostarczonego opału na
dowodzie dostawy wystawionym przez Wykonawcę.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia deklarowanej w dowodach dostawy ilości
miału poprzez przeprowadzanie ważenia kontrolnego na dowolnej, legalizowanej wadze
samochodowej znajdującej się w miejscowości siedziby Zamawiającego lub
w miejscowości Ostrowiec Św.
8. Ważenie kontrolne odbywa się na koszt Zamawiającego, jeśli deklarowana waga
w dowodach dostawy jest zgodna ze stanem ustalonym w wyniku sprawdzenia. W innym
przypadku koszt sprawdzenia ponosi Wykonawca.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy wagą określoną przez Wykonawcę, a wagą
wynikającą z ważenia kontrolnego przyjmuje się wagę ważenia kontrolnego.
§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za wykonany przedmiot umowy wynagrodzenie
w wysokości: ………………….. zł netto (słownie: ……………………………. złotych)
podatek
VAT
w
wysokości:
………………..
zł
(słownie:
……………………………złotych). Wartość brutto: ………………. zł (słownie:
……………………………………… złotych)
Cena jednostkowa netto za 1 tonę miału węglowego wynosi: ………………… zł
(słownie: ……………………….. złotych).
2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
umowy, w tym: koszt opału, koszty dostawy opału do kotłowni, załadunek, transport,
rozładunek i opłaty podatkowe zgodne z obowiązującymi przepisami.
3. Wysokość wynagrodzenia może ulec zmianie w przypadku zmniejszenia ilości
dostarczanego miału węglowego, a Wykonawca nie będzie rościł żadnych praw z tytułu
zmniejszenia ilości zamówienia.
§4
Warunki płatności
1. Strony ustalają, że rozliczenie przedmiotu umowy będzie dokonywane fakturami
częściowymi po każdorazowym zrealizowaniu dostawy będącej przedmiotem niniejszej
umowy, za rzeczywiście dostarczoną ilość opału.
2. Zapłata należności za dostawę opału nastąpi przelewem z konta bankowego Zamawiającego
na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz
z potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego dokumentem dostawy oraz
certyfikatem jakości dostarczonego towaru wydanym przez producenta/zakład
wydobywczy.

3. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.
§5
Obowiązki Stron
1.Wykonawca zobowiązuje się do:
a) terminowych dostaw opału w jakości zgodnej z umową oraz w ilości uzgodnionej
z Zamawiającym,
b) ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne szkody Zamawiającego i osób trzecich
powstałe przy realizacji przedmiotu zamówienia,
c) przedłożenia Zamawiającemu każdorazowo wraz z daną dostawą certyfikatu jakości
dostarczonego towaru wydanym przez producenta/zakład wydobywczy.
2. Zamawiający zobowiązuje się do:
a) odbioru dostaw opału w uzgodnionych ilościach oraz terminach,
b) terminowej zapłaty wynagrodzenia za dostarczony i odebrany przedmiot umowy.
§6
Terminy realizacji
1. Termin rozpoczęcia dostaw ustala się od dnia podpisania umowy.
2. Termin zakończenia dostaw strony ustalają na dzień 30.04.2019 r.
§7
Reklamacja
1. 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 Wykonawcy.
2. W przypadku zgłoszonej przez Zamawiającego reklamacji Wykonawca jest zobowiązany
w ciągu 3 dni roboczych zająć w tej sprawie stanowisko.
3. Zamawiający może pobrać próbki z wybranych dostaw, które powinny być pobrane zgodnie
z obowiązującymi normami, z czego sporządzony zostanie protokół, w obecności
przedstawiciela Wykonawcy, zabezpiecza je wspólnie z przedstawicielem Wykonawcy,
a następnie zleca badania jakościowe uprawnionemu laboratorium. Brak przedstawiciela
Wykonawcy powiadomionego faxem lub telefoniczne o terminie poboru próbek nie
wstrzymuje działań Zamawiającego. W przypadku jeżeli badanie wykaże, że dostawa nie
spełnia deklarowanych w ofercie wartości, dostarczona partia opału zostaje wymieniona
przez Wykonawcę na materiał spełniający wymogi w terminie 24 godzin, a kosztami
analizy i badań oraz wszelkich kosztów z tym związanych Zamawiający obciąży
Wykonawcę.
§8
Kary umowne
1. Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą stanowić kary
umowne naliczane w sposób następujący:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości
jednorazowej dostawy za każdy dzień opóźnienia w dostawie w stosunku do terminu
określonego w § 2 ust. 3 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku dostawy
nieodpowiadającej normom co do jakości w wysokości 20% wartości dostawy objętej
reklamacją.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.
3. W przypadku gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić
odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na
zasadach ogólnych.
§9
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie 14
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach przy czym, Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku dostarczania
miału węglowego w ilości i jakości niezgodnej z umową, lub nie dostarczenia towaru
w uzgodnionym terminie.

1.
2.
3.
4.

§ 10
Postanowienia końcowe
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności
w przypadku jej niezachowania.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe
przepisy Kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory powstałe na tle wykonania umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu
miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy
otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

……………………………..

………………………..

