Załącznik Nr 3

Umowa Nr ………
zawarta w dniu …………………………. w Radzyniu Chełmińskim, po
przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej
14.000 EURO a poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223
poz.1655 z późn. zmianami) pomiędzy:
Gminą Miasto i Gminą Radzyń Chełmiński
reprezentowaną przez :
Burmistrza Miasta i Gminy Krzysztofa Chodubskiego
działającego poprzez Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim
posiadający numer :
NIP 878-10-66-646, REGON 000527486
zwaną dalej „Odbiorcą ”
a
…………………………………………………………………………………….
NIP ……………………………….
REGON …………………………..
zwanym dalej „Dostawcą” reprezentowanym
przez ……………………………………………………………………………...
§1
Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Odbiorcy w roku 2009 węgla
kamiennego (orzech) w ilości około 80 ton i miału węglowego w ilości około
450 ton z podziałem na niżej wymienione kotłownie i o niżej wymienionych
parametrach:
1) Kotłownia Fijewo:
a) węgiel kamienny (orzech) w ilości około 80 ton o parametrach:
- wartość opałowa 27 - 30 KJ/kg
- wartość popiołu do 5 %
- zawartość siarki do 0,6 %
b) miał węglowy w ilości około 350 ton o parametrach:
- wartość opałowa 23 -24 KJ/kg
- wartość popiołu do 18 %
- zawartość siarki do 0,8 %
2) Kotłownia Urzędu Miasta i Gminy :
a) miał węglowy w ilości około 40 ton o parametrach podanych wyżej.

-23) Kotłownia w budynku OSP w Radzyniu Chełmińskim:
a) miał węglowy w ilości około 30 ton o parametrach podanych wyżej.
4) Kotłownia świetlicy wiejskiej w Zielnowie:
a) miał węglowy w ilości około 10 ton o parametrach podanych wyżej.
5) Kotłownia świetlicy wiejskiej w Szumiłowie :
a) miał węglowy w ilości około 20 ton o parametrach podanych wyżej.
§2
Dostawca zobowiązuje się dostarczać opał Odbiorcy w okresie styczeń –
grudzień 2009 w terminie 24 godzin od zamówienia telefonicznego w godzinach
od 800 – 1400 .
§3
Dostawca zobowiązuje zawiadomić odbiorcę z wyprzedzeniem o przygotowaniu
opału do wydania opału celem jego ewentualnego przeważenia w obecności
przedstawicieli stron.
§4
Dostawa opału następować będzie środkami transportu Dostawcy w ilości:
- węgiel kamienny (orzech) powyżej 10 ton,
- miał węglowy powyżej 10 ton.
§5
a) Strony ustalają ceny jednostkowe opału netto i z podatkiem Vat zgodnie ze
złożoną ofertą:
- węgiel kamienny (orzech)
cena netto zł za 1 tonę - …………
cena brutto zł za 1 tonę - …………
- miał węglowy
cena netto zł za 1 tonę - …………
cena brutto zł za 1 tonę - …………

Zamówienie ustala się zgodnie z ofertą przetargową na:
Węgiel kamienny (orzech) cena brutto ogółem: ………………………………
Miał węglowy:
cena brutto ogółem: ………………………………
Całość zamówienia ustala się na kwotę: ……………………………………….
Słownie …………………………………………………………………………
b) ceny jednostkowe węgla kamiennego (orzech) i miału węglowego netto i
brutto mogą wzrosnąć o wskaźnik inflacji za dany kwartał ogłoszony po
zakończeniu każdego kwartału przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
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§6
Dostawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat z tytułu kosztów transportu
i załadunku.
§7
Zapłata za dostawę opału z rachunku Odbiorcy będzie na podstawie faktury
wystawionej przez Dostawcę po wydaniu opału w terminie do 30 dni.
§8
Umowa niniejsza obowiązuje w okresie od dnia podpisania do dnia 31.12.2009r.
§9
Odbiorca zastrzega sobie, że będzie wyrywkowo pobierał próbki opału celem
wykonania w Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Grudziądzu
ich analizy pod kątem deklarowanych parametrów.
W przypadku rozbieżności tych parametrów do określonych w § 1 Dostawca
pokryje koszty wykonania tych badań, a jednocześnie może nastąpić
rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy.
§ 10
Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w razie nie należytego wykonania
umowy i tak:
1) karę umowną w wysokości 0,1 % ceny określonej w § 5 niniejszej
umowy, liczącej od dnia faktycznej dostawy opału,
2) karę umowną w wysokości 10 % ceny określonej w § 5 niniejszej
umowy tj. w przypadku węgla kamiennego ………………………… zł,
w przypadku miału węglowego …………………….. zł w razie
odstąpienia od umowy przez Odbiorcę z przyczyn zależnych od
Dostawcy np. w przypadku rozbieżności parametrów określonych w § 1.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 12

Spory wynikłe na tle wykonania umowy strony zobowiązują się poddać pod
rozstrzygnięcie właściwego Sądu Powszechnego.
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§ 13
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa
egz. dla Odbiorcy, jeden egz. dla Dostawcy.

Dostawca:

Odbiorca:

