
                                                                                                                                                                        Załącznik nr 6 do siwz

Egz. nr �....

ZZ-2380-66/15

WZÓR UMOWY

Umowa ZZ - ........../2016
zawarta w dniu ..........................., w Szczecinie pomiędzy:

Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin, NIP 851-030-96-92, REGON 810903040,
reprezentowanym przez:
1. ...........................................................................................................................................................................................................

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

zwanym dalej  “Zamawiającym”
a
firmą ...........................................................................................................................................................................................................,
z siedzibą w................................................................................................................................................................................................., 
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr ..........................., NIP .........................., REGON ...............................................
reprezentowaną przez: 
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”

§ 1.

Podstawa prawna
Oferta Wykonawcy została wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164.), zwana dalej „ustawą”.

§ 2.

Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy opału (koksu, węgla) do kotłowni znajdujących się w województwie zachodniopomorskim,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
2. Szczegółowy wykaz ilości i rodzaj materiału opałowego oraz wielkości dostaw określone są w załączniku nr 1 stanowiącym

integralną część umowy.

§ 3.

Tryb dostaw 
1. Zamówienie realizowane będzie poprzez sukcesywne dostawy, transportem zapewnionym przez Wykonawcę do kotłowni

w jednostce wskazanej przez Zamawiającego. 
2. Dostawy będą zlecane drogą faksową, a ich realizacja nastąpi w terminie 48 godzin od daty przesłania zlecenia. 

§ 4 .

Zasady i warunki reklamacji
W przypadku stwierdzenia niezgodnych z wymaganymi parametrów opału Wykonawca zobowiązany jest do:

1) rozpatrzenia reklamacji, zgłoszonej przez Zamawiającego drogą faksową, w terminie 7 dni od jej zgłoszenia,
2) wymiany opału na pozbawiony wad w terminie nie dłuższym niż 2 dni  od dnia uznania reklamacji,
3) pokrycia wszelkich kosztów związanych z usunięciem skutków wadliwej dostawy.

§ 5.

Prawa i obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zastrzega niezmienność cen określonych w załączniku nr 1 przez okres trwania umowy . 
2. Zamawiający ma prawo do kontroli jakościowej dostarczonego opału. W przypadku sporu co do jakości opału analizę przeprowadzi

niezależne laboratorium wskazane przez Zamawiającego. W przypadku potwierdzenia, że parametry badanego opału są gorsze niż
określone w załączniku nr 1, koszty analizy poniesie Wykonawca. Dla rozstrzygnięcia sporu wynik przeprowadzonej analizy jet
ostateczny i wiążący.

3. Zamawiającemu służy prawo każdorazowego sprawdzenia deklarowanej w dowodzie dostawy wagi dostarczonego opału. Jeżeli
waga deklarowana odbiega od rzeczywistej, koszty sprawdzenia ponosi Wykonawca. Przedstawicielem Wykonawcy jest kierowca
środka transportowego. Wynik sprawdzenia przedstawiciel Zamawiającego wpisuje w dowód dostawy.

4. Zamawiający zastrzega, że Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie w przypadku nie wykorzystania wartości umowy
wskazanej w § 7 ust. 1.

5. Do kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego upoważniona jest p. Anetta Grycmacher tel. nr 91 82 15 462.

§ 6.

Prawa i obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) traktowania wszelkich informacji uzyskanych w wyniku realizacji umowy jako poufne,
2) niezmienności cen w okresie obowiązywania umowy (dopuszcza się zmiany jedynie w przypadku, gdy dotyczyć będą one

wpływających na cenę niezależnych od Wykonawcy czynników, po ich udokumentowaniu)
3) terminowego realizowania dostaw opału w  ilości wynikającej ze zlecenia, 
4) dostaw opału o parametrach zgodnych z wymaganiami Zamawiającego,
5)     dokumentowania każdej dostawy dowodem dostawy z podaniem ilości dostarczonego opału
6) dołączenia do każdej wystawionej faktury certyfikatu jakości dostarczonego opału,
7) rozpatrywania reklamacji na zasadach określonych w § 4,
8) nie przenoszenia praw i obowiązków wynikających z umowy na osoby trzecie.

2. Do kontaktów z Zamawiającym ze strony Wykonawcy upoważniony jest ........................................................tel. ..............................

§ 7.

Warunki płatności
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy za cenę ....................................... zł brutto 

(słownie – .......................................................................................................................................................................................zł). 
2 . Podstawą do zapłaty będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT po każdej dostawie opału.



3. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie dołączony certyfikat jakości oraz potwierdzona na dokumencie WZ przez pracownika
Zamawiającego ilość opału.

4. Należność za właściwie zrealizowane zamówienie zostanie zapłacona przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy
w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
przez bank.

5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez jego podpisu.

§ 8.

Rozwiązanie umowy
1. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia za porozumieniem stron.
2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie:

1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
           było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
      2) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub ogłoszenia jego upadłości.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach wymienionych w ust. 3.
       Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.
5.   Zamawiający zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy w  trybie natychmiastowym z powodu: 

1) co najmniej trzykrotnego niedotrzymania terminu dostawy, o którym mowa w § 3 ust. 2,
2) co najmniej trzykrotnego stwierdzenia dostarczenia opału o parametrach niezgodnych z określonymi w Załączniku nr 1 do

umowy.

§ 9.

Kary umowne
1. W przypadku opóźnienia w dostawie opału Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 5 % wartości dostawy zamówionej

 i nie dostarczonej w  terminie, o którym mowa w § 3 ust.2 oraz  § 4 pkt. 2  za każdy dzień opóźnienia.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy

w  przypadku wypowiedzenia umowy w  trybie natychmiastowym z przyczyn wymienionych w § 8 ust. 5.
3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, po uprzednim powiadomieniu

wykonawcy o wysokości i sposobie naliczenia kary.
4.  Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostawy przedmiotu zamówienia.
5.  Niezależnie od kar wymienionych w ust. 1 stronom będzie przysługiwało prawo dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych.

§ 10.

Klauzula adresowa

1. Strony ustalają następujące adresy do korespondencji:

1) Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji
ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin

2) Wykonawca:  .............................................................................

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

2. Strony mają obowiązek powiadomić się wzajemnie o każdej zmianie adresów pod rygorem uznania, iż dostarczenie korespondencji
na adresy określone w ust.1 uznaje się za skuteczne.

§ 11.

Postanowienia ogólne

1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania do 30.04.2017 r. W przypadku wyczerpania kwoty o której mowa w § 7 ust. 1 przed
upływem okresu obowiązywania umowy zobowiązanie wygasa. Zamawiający zawiadamia o powyższym Wykonawcę.
Zawiadomienie powinno mieć formę pisemną.

2. Przy prowadzeniu korespondencji w sprawach związanych z wykonywaniem umowy strony mają obowiązek porozumiewać się 
pod rygorem nieważności drogą faksową .

3. Strony zastrzegają, że każda zmiana umowy wymaga formy aneksu pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania

cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych. 
5. Wszelkie spory powstałe na tle umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego w Szczecinie.
6. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego.

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

Zamawiający Wykonawca


