Załącznik nr 5 – Projekt umowy

Numer postępowania: 042/PN/2019

UMOWA NR ZP-042/PN/2019
zawarta w dniu .................................... w Kielcach pomiędzy:
Zamawiającym:

Wykonawcą:

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
25-372 Kielce, ul. Seminaryjska 12,
NIP: 657-031-33-31, Regon: 290727869,

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

reprezentowana z upoważnienia Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Kielcach przez:

NIP: ............................................,
reprezentowana przez:

Zastępcę Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Kielcach
insp. Artura Bednarka

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

§1
1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający będzie zamawiał zgodnie z potrzebami, a Wykonawca
zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy:

„Dostawa węgla orzech, węgla eko-groszek na potrzeby ogrzewania
obiektów policyjnych w sezonie 2019/2020”
zgodnie z poniższym zestawieniem:
Cena brutto razem
(Ilość x cena brutto 1 tony)
(kolumna 3 x kolumna 4)

L.P.

Przedmiot umowy

Ilość
w
tonach

1

2

3

4

5

91

……………………

……………………

36

……………………

……………………

Cena brutto 1 tony

Węgiel orzech gatunek I

1

Parametry
oferowanego
węgla orzech gat. I
Wymiary
40 - 100 mm
ziarna
Wartość
min. 28 581 kJ/kg
opałowa
Zawartość
max. 0,45 %
siarki
Zawartość
max. 2,69 %
popiołu
Węgiel eko-groszek gatunek I
Parametry
oferowanego
węgla eko-groszek gat. I

2

Wymiary
ziarna
Wartość
opałowa
Zawartość
siarki
Zawartość
popiołu

5 do 25 mm
min. 29 039 kJ/kg
max. 0,51%
max. 4,60%
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Numer postępowania: 042/PN/2019

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub niezamówienia całego asortymentu
przedmiotu umowy. Wykonawca z tego tytułu nie będzie żądał zapłaty za niezamówiony
asortyment, ani nie będzie dochodził innych roszczeń od Zamawiającego.
§2

1. Wykonawca dostarczy własnym transportem i na swój koszt przedmiot umowy do miejsc
określonych w poniższych tabelach:
Węgiel orzech gat. I.
Dostawa węgla orzech gat. I zgodnie z poniższym zestawieniem
L.p.

Miejsce dostawy / jednostki Policji

Jednostka
miary

Ilość

1.

KP w Morawicy

tona

14

2.

PP w Waśniowie

tona

12

3.

PP w Działoszycach

tona

10

RAZEM:

36

Węgiel eko-groszek gat. I:
Dostawa węgla eko-groszek gat. I zgodnie z poniższym zestawieniem
L.p.

Miejsce dostawy / jednostki Policji

Jednostka
miary

Ilość

1.

KP w Bodzentynie

tona

12

2.

KP w Rakowie

tona

12

3.

KP w Strawczynie

tona

12

RAZEM:

36

2. Dostawy przedmiotu umowy realizowane będą partiami w okresie od 15.09.2019 r. do 25.04.2020 r.
30

3. Zamówienia będą składane przez Zamawiającego telefonicznie w dni powszednie w godz. od 7 do
30
15 . Przyjęcie zamówienia Wykonawca jest zobowiązany potwierdzać zwrotnie faksem na nr
Zamawiającego, tj.: 41 349 28 05.
30

4. Zamówienia składane w piątek będą realizowane w najbliższy poniedziałek do godz. 15 .
5. W zamówieniu Zamawiający będzie określał, w oparciu o faktyczne potrzeby, ilości partii przedmiotu
umowy oraz miejsce dostawy.
6. Odbiór ilościowy i jakościowy nastąpi w dniach dostaw poszczególnych partii przedmiotu umowy.
7. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot umowy partiami we wskazane w ust. 1 miejsca, w ciągu
…………. godzin (właściwe zostanie wpisane na podstawie oferty Wykonawcy) od
telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego, wraz z prawidłowo wypełnioną fakturą zawierającą
numer postępowania 042/PN/2019.
8. Wykonawca jest zobowiązany wraz z dostawą każdej partii przedmiotu umowy przedłożyć
Zamawiającemu w formie oryginału lub potwierdzony „za zgodność z oryginałem” przez
Wykonawcę, dokument wystawiony przez producenta danej partii przedmiotu umowy,
potwierdzający, że oferowany w danej partii przedmiot umowy spełnia parametry określone w
§ 1 ust. 1 (kolumna 2 tabeli) niniejszej umowy.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania próbek przedmiotu umowy, w trakcie odbioru partii
przedmiotu umowy i przebadania pod kątem spełnienia parametrów, określonych w § 1 ust. 1
(kolumna 2 tabeli) umowy.

UMOWA NR ZP- 042/PN/2019

str. 2/4

Załącznik nr 5 – Projekt umowy

Numer postępowania: 042/PN/2019

10. Próbki, o których mowa w ust. 9, będą badane w laboratoriach wybranych przez Zamawiającego,
z zastrzeżeniem ust. 11.
11. Zamawiający ma obowiązek poinformować Wykonawcę o danych adresowych laboratorium,
a Wykonawca może wskazać inne, niezależne od jego firmy laboratorium. Brak sprzeciwu
Wykonawcy w czasie 12 godz. od wiadomości Zamawiającego, będzie oznaczać zgodę Wykonawcy
na wybór Zamawiającego.
12. W przypadku, gdy badanie próbki, o której mowa w ust. 9, wskaże brak spełniania parametrów,
określonych w § 1 ust. 1 (kolumna 2 tabeli) umowy, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane
z przedmiotem umowy (np. koszty badań próbki, dostawy i zwrotu partii przedmiotu umowy).
13. W przypadku zwłoki w dostawie partii przedmiotu umowy przekraczającej 24 godziny, licząc od
ostatecznego terminu dostawy wynikającego z umowy, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie
dostawy tej partii przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
14. W przypadku zaistnienia sytuacji, określonych w ust. 12, 13 umowy, Wykonawca pokryje wszystkie
koszty poniesione przez Zamawiającego.
§3
1. Zamawiający będzie płacił za dostarczony przedmiot umowy, określony w § 1 ust.1, do wysokości
ceny brutto, tj.: ....................................złotych (słownie: ………………………………………../100).
2.

Cena brutto, wymieniona w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy,
w tym koszty transportu do miejsc wskazanych w § 2 ust. 1.

3.

Cena brutto 1 tony przedmiotu umowy jest stała przez cały okres obowiązywania umowy.

4.

Cena przedmiotu umowy może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmiany
akcyzy na przedmiot umowy o wartość wynikającą z tej zmiany.
§4

Zapłata za dostarczony przedmiot umowy nastąpi w terminie do 30 dni po otrzymaniu faktury, przelewem
na rachunek Wykonawcy.
§5
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy gdy:
1)

Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2)

Dostawa nie jest zrealizowana w ciągu ……….. godzin od momentu złożenia zamówienia.

3)

Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kosztów poniesionych w przypadku zaistnienia sytuacji,
określonej w § 2 ust. 13 umowy.

4)

Badanie próbki, o której mowa w § 2 ust. 9 wykaże, że dostarczona partia przedmiotu umowy
nie spełniania parametrów, określonych w § 1 ust. 1 (kolumna 2 tabeli) umowy.
§6

1.

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne z tytułu:
1)

za opóźnienie w dostawie partii przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia
określonego w § 3 ust.1 umowy za każde 24 godziny opóźnienia w realizacji przedmiotu
umowy;

2)

za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez
Zamawiającego lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w sytuacji określonej
w § 5 pkt 2, 3 i 4 w wysokości 10 % wynagrodzenia, określonego w § 3 ust.1 umowy.

2.

W przypadku naliczenia kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia
ich z faktury na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę.

3.

Zamawiający wyraża zgodę na cesję wierzytelności na osoby trzecie po uprzedniej pisemnej
zgodzie Zamawiającego.
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4.

Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody
przekroczy wysokość kar umownych.

5.

Kary umowne będą płatne na podstawie pisemnego żądania Zamawiającego w terminie 7
dni od dnia doręczenia żądania, na rachunek bankowy wskazany w żądaniu.
§7

Integralną część niniejszej umowy stanowi specyfikacja istotnych warunków zamówienia postępowania nr
042/PN/2019 oraz oferta Wykonawcy.
§8
1.

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.

Zamawiający dopuszcza jednostronną zmianę postanowień zawartej umowy zgodnie z art. 144 ust.
1 pkt. 1 ustawy, jeżeli dojdzie do zmiany przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych,
wytycznych, dyrektyw.

3.

Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych osobowych oraz
zgodność z wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych
osobowych.

4.

Sądem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów związanych z realizacją umowy będzie
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2018 poz. 1986
z późn. zm.).
§ 10
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY
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