Załącznik Nr 2
PROJEKT
UMOWA
Nr….……../2014
Zawarta w dniu……………….2014r. w Działdowie pomiędzy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Działdowie
NIP: 5711040901
z siedzibą ul. Robotnicza 10 , 13-200 Działdowo
reprezentowanym przez:
Grzegorz Kaszubski – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Działdowie
Zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……
NIP: ……………………………………
z siedzibą ………………………………………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”
§1
Przedmiot umowy.
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę w zakresie dostawy
węgla Orzech do MOSiR w Działdowie w oparciu o warunki zamówienia i złożoną ofertę cenową z
dnia 25.02.2014.
2. Całkowita wartość brutto z podatkiem VAT za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:
Wartość 1 tony ustalono na kwotę:
netto……………………………………….
vat……………………………………………
brutto……………………………………….
Przewidywana ilość 26 ton o wartości całkowitej:
netto……………………………………….
vat……………………………………………
brutto……………………………………….

§2

Termin realizacji zadania będącego przedmiotem umowy:
1.

Termin dostawy: od 26.02.2014-31.12.2014
§3

Dostawa węgla będzie realizowana sukcesywnie w miarę potrzeb zgodnie z warunkami zapytania
ofertowego.
§4
Termin płatności ustala się na 14 dni od daty wpływu faktury do jednostki.
Fakturowanie będzie następowało po każdej dostawie materiału opałowego i potwierdzeniu przez
MOSiR w Działdowie
§5
Termin wykonania ustala się do 2 dni od złożenia zamówienia drogą telefoniczną.
§6
Do każdej dostawy węgla musi być załączony certyfikat jakości (oryginał lub kopia potwierdzona
za zgodność) potwierdzający klasę dostarczonego materiału opałowego, wraz ze stosowną
adnotacją Dostawcy na tym dokumencie potwierdzającym właściwą jakość dostarczonego
materiału
§7
Dopuszcza się zmianę ceny węgla w zależności od zaistniałej zmiany cen na rynku, jednak cena ta
nie może być wyższa niż w złożonej ofercie.
§8
Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia wagi każdej partii zamówionego opału w
najbliższym punkcie posiadającym wagę z aktualnym certyfikatem zgodności miar przez
przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku gdy sprawdzona partia towaru nie będzie zgodna z
wystawioną fakturą oraz wielkością zamówionego materiału opałowego zgłoszonego przez
Zamawiającego, będzie to stanowić podstawę do natychmiastowego odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego.
§9

Faktura płatna przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania.
Podstawą do przyjęcia danej faktury będzie stosowna adnotacja przez Dyrektora MOSiR,
potwierdzająca zgodność ilościową i rodzajową dostarczonego asortymentu.

§ 10

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych w ramach maksymalnej kwoty określonej
w umowie na podstawie oferty uznanej za najkorzystniejszą. Wykonawcy nie przysługuje
roszczenie o dokonaniu przez Zamawiającego faktycznego zamówienia ilościowego. Wskazana w
opisie zamówienia ilość jest tylko orientacyjna (poglądowa ).
§ 11

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:
1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie lub niedostarczenie w określonym czasie złożonego zamówienia w przedmiocie
umowy, naliczona zostanie kara w wysokości 10% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia,
danej zamówionej partii materiału,
- za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości 10% całego
zamówienia objętego umową.
§ 12
Wszystkie zmiany treści zawartej umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu pod
rygorem nieważności.
§ 13
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ogólne kodeksu
cywilnego i ustawa Prawo zamówień publicznych.
2. Wszystkie spory powstałe na tle niniejszej umowy pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą
strony poddają właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu.

§ 14

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy
oraz dwa dla Zamawiającego.
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