
umowa nr ………...

zawarta w dniu ……………………………. 
Pomiędzy: Gminą Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10
41-100 Siemianowice Śląskie
NIP 643-10-04-477
zwaną w dalszej części „Zamawiającym”
Reprezentowaną przez:
Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich
w imieniu i na rzecz której działa
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. 
w Siemianowicach Śląskich  przy ul. Śmiłowskiego 15 zwaną w dalszej części 
„Prowadzącym postępowanie”
NIP 643-000-02-99, KRS 0000096696
reprezentowane przez: 
Dyrektor Zarządu ds Ekonomicznych - mgr Mariola Kołodziej
Dyrektor Zarządu ds Technicznych- mgr Karol Termin
a: 

NIP………………………….
zwanym w dalszej części „Wykonawcą”

W  rezultacie  przeprowadzenia  przez  Zarządcę  działającego  w  imieniu  Zamawiającego
postępowania o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert do którego zgodnie z art. 4
pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017r., poz.
1579)  ustawy  tej  nie  stosuje  się,  oraz  na  podstawie  umowy  łączącej  Zamawiającego  z
Zarządcą nr RL.272.2.07.2019 RL-W-6/2019 z dnia 21.10.2019r.

§ 1. Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest:

Dostawa groszku energetycznego do budynku mieszkalnego przy ul. Fabrycznej 14 
w Siemianowicach Śl.

Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  węgla  kamiennego  w  stanie  suchym  asortymentu
groszek energetyczny wg PN-82/G 97001÷3, do budynku mieszkalnego przy ul. Fabrycznej
14 w Siemianowicach Śląskich  o następujących parametrach:

 Typ węgla: 31 lub 31.1
 Wartość opałowa: 26 MJ/kg
 Wilgotność: ≤ 15%
 Zawartość popiołu: ≤ 10%
 Zawartość części lotnych: 28÷48%
 Siarka: ≤0,6 %
 Temperatura mięknienia popiołu: ≥ 1150ºC
 Zdolność spiekania: RJ< 10
 Uziarnienie:5÷25 mm
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1. Wielkość zamówienia: to  50 ton
2. Częstotliwość dostawy groszku  to średnio raz na miesiąc w ilości nie większej niż 11 ton.
3. Dokładny termin dostawy groszku w danym miesiącu zostanie ustalony telefonicznie z

Wykonawcą,  na  co  najmniej  7  dni  przed  planowaną  dostawą  do  Prowadzącego
postępowanie.

§ 2. Termin

1. Termin wykonania zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy do 30.11.2021r.

§ 3 Wartość umowy

1.  Strony  ustalają,  że  wynagrodzenie  Wykonawcy  za  dostawy  objęte  niniejszą  umową,
zgodnie z formularzem ofertowym nie mogą przekroczyć kwoty:

NETTO ………………………….. zł

(słownie; …………………………..00/100)

BRUTTO (wraz z obowiązującym podatkiem VAT) ………………... zł

(słownie…………………………………………………………... 00/100 )

CENA  NETTO  groszku wynosi:……………...zł

(słownie…………………………………... 00/100)

2. Podstawa rozliczenia za wykonana dostawę będzie:
 Faktura VAT wystawiona i dostarczona do Prowadzącego postępowanie
 Potwierdzony protokół zdawczo-odbiorczy
 Certyfikat jakości dostarczanego groszku
3. Płatność regulowana będzie w terminie 30 dni roboczych od daty wpływu faktury VAT do
Prowadzącego postępowanie
4.  Za dostawy nie  wykonane,  choć objęte  formularzem ofertowym oraz zaproszeniem do
złożenia oferty, wynagrodzenie nie przysługuje.
5. Faktura powinna zostać rozliczane na podstawie faktycznej ilości węgla dostarczonej do
Prowadzącego postępowanie.

§ 4 Kary umowne, karne odsetki i odstąpienie od umowy

1.  Strony  ustalają  kary  umowne  w  wysokości  0,1% wartości  wynagrodzenia  umownego
brutto,  określonej  w § 3 ust.  1  za każdy dzień  zwłoki  nieterminowego lub nienależytego
wykonania   dostawy  przez  Wykonawcę,  stwierdzone  w  protokole  zdawczo  odbiorczym
dostawy przez Prowadzącego postępowanie
2. Strony ustalają odsetki w wysokości ustawowej.
3. Wykonawca zapłaci Prowadzącemu postępowanie karę umowną w wysokości 10% ceny
brutto określonej w § 3 ust. 1, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z winy leżącej po stronie
Wykonawcy.
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4. Odstąpienie od umowy przez Prowadzącego postępowanie:
Prowadzący postępowanie może odstąpić od umowy, jeżeli:

1).  zostanie  wydany  nakaz  zajęcia  majątku  Wykonawcy  uniemożliwiający  wykonanie
zadania,
2). Wykonawca zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób ciągły nie realizuje jej przez okres 3
dni 
3).  bez  uzasadnionego  powodu  Wykonawca  nie  przystąpił  do  wykonania  dostawy  lub
wstrzymał  dostawę  i  nie  podjął  jej  w  ciągu  3  dni  od  chwili  otrzymania  ponaglenia  od
Prowadzącego postępowanie ,
4).  jeżeli  pomimo  uprzednich  pisemnych  2-krotnych  zastrzeżeń  ze  strony  Prowadzącego
postępowanie,  Wykonawca  nie  wykona  dostawy  lub  w  rażący  sposób  zaniedbuje
zobowiązania umowy,
5).  W  przypadkach  wymienionych  powyżej,  po  odstąpieniu  od  umowy  Prowadzący
postępowanie  może  -  po  uprzedzeniu  Wykonawcy  -   nie  zwalniając  Wykonawcy  od
odpowiedzialności  wynikającej  z  umowy,  przejąć  sam  prowadzenie  dalszych  dostaw  lub
powierzyć je innemu Wykonawcy.
6). Wykonawca winien pokryć Prowadzącemu postępowanie straty i szkody, które powstały
na skutek odstąpienia od umowy przez Prowadzącego postępowanie  z winy Wykonawcy.
7). W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Prowadzący  postępowanie  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  miesiąca  od  powzięcia
wiadomości  o  powyższych  okolicznościach.  W takim  wypadku  Wykonawca  może  żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części  umowy (art.  145 ustawy
prawo zamówień publicznych).

5). Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę:
a)  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umowną  w  wysokości  10%  ceny  brutto
określonej w § 3 ust. 1, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z winy leżącej po stronie
Prowadzącego postępowanie.
W razie odstąpienia od umowy przez Prowadzącego postępowanie z przyczyn o których
mowa w § 4 pkt. 4 ust.6 Wykonawcy nie należą się, kary umowne o których mowa w § 4
pkt.5a. 
b) Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Prowadzący postępowanie nie dotrzymuje
warunków    umowy, a  w   szczególności, gdy  utrudnia i odmawia bez uzasadnienia 
zatwierdzenia  protokołu zdawczo odbiorczego.
c) Odstąpienie od umowy należy uzasadnić pisemnie. Jest ono dopiero wtedy skuteczne,
jeżeli  Wykonawca  wyznaczył  Prowadzącemu  postępowanie  stosowny  termin  do
wypełnienia postanowień umowy i poinformował go, że po bezskutecznym upływie tego
terminu odstąpi od umowy.

§ 5. Ubezpieczenie z tytułu szkód

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w
trakcie realizacji robót objętych niniejszą umową oraz za szkody wynikające z wadliwego
wykonania robót, ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi.
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2. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które
mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności
cywilnej na czas realizacji przedmiotu umowy na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż
50.000,00 PLN.

§ 6 Ustalenia końcowe

1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.
2. Wszelkie  zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej  i  zgody na nie  obu

Stron pod rygorem nieważności.
3. Sprawy nie uregulowane umową podlegają przepisom kodeksu cywilnego.
4. Spory, jakie mogą wyniknąć, przy realizacji niniejszej umowy, w przypadku braku ich  
    rozwiązania w trybie ugody, poddane będą rozstrzygnięciu właściwego sądu dla siedziby   
    Prowadzącego postępowanie
5. Wykonawca nie może zlecić praw wykonania umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody
    Prowadzącego postępowanie.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

                …………………………………………
……………………………………    
                     Prowadzący postępowanie                                                        Wykonawca
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	w imieniu i na rzecz której działa

