Załącznik nr 2
U M O W A Nr …............................................
zawarta w dniu ….............................r pomiędzy:
Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny reprezentowana przez:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
w imieniu którego działa mgr Marian Uherek – Dyrektor
nr NIP 642-302-56-02
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
….................................................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

§1
Po przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na podstawie oferty z dnia ...............
Zamawiający udziela zamówienia na Zakup i dostawę węgla kamiennego dla potrzeb Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce - Leszczynach, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać
zmówienie zgodnie ze złożoną ofertą, która jest integralną częścią umowy.
§2
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, węgla kamiennego EKO groszek w ilości ok. 110 ton oraz
węgla Orzech w ilości ok. 10 ton.
2. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia: od dnia 1 stycznia 2019r.
do dnia 31 grudnia 2019r.
3. Wykonawca będzie zrealizował zamówienie według potrzeb Zamawiającego. Dostawy węgla będą
dokonywane przez Wykonawcę na podstawie zlecenia telefonicznego przez Zamawiającego w
terminie 3 dni od dnia zlecenia.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu zamówienia do następujących budynków
Zamawiającego:


Ośrodek Zdrowia w Bełku , ul. Palowicka 2



Ośrodek Zdrowia w Stanowicach , ul. Zwycięstwa 45



Ośrodek Zdrowia w Palowicach , ul. Szeroka 2



Dom Nauczyciela w Bełku , ul. Szymochy 18



Dwór w Czuchowie , ul. 3 Maja 85



Ośrodek Zdrowia w Książenicach , ul. Ks.Pojdy 98a



Dom Nauczyciela w Czuchowie , ul. Gliwicka 2
§3

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustalają szacunkowe wynagrodzenie w wysokości
..............................................................................

2. Cena jednostkowa wynosi

...................................

§4
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za każdorazową dostawę węgla. Płatność
dokonana będzie po otrzymaniu faktury, na konto bankowe Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty
wystawienia faktury.
§6
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności pomiędzy zgłoszonym zamówieniem
a odebranym towarem, Wykonawca zobowiązuje się do reklamacji ilościowych i jakościowych towaru.

§7
Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania za nienależyte wykonanie przedmiotu
umowy stanowią kary umowne:
Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
- za zwłokę w realizacji zamówienia 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień przekroczenia
terminu
- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych.
§8
W razie trzykrotnego niedotrzymania warunków umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
zerwania umowy bez wypowiedzenia.
§9
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.
§10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

