Nr postępowania: ZP/424/055/D/13

Załącznik nr 6

Wzór umowy
Nr postępowania: ………………………………….
Zawarta w dniu ................................................ w Gdańsku pomiędzy:
Politechniką Gdańską, z siedzibą przy ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233
Gdańsk, NIP: 584-020-35-93; REGON: 000001620
reprezentowaną na mocy pełnomocnictwa Rektora przez:
mgr inż. Marka Tłoka – Kanclerza PG
zwaną dalej Zamawiającym,
oraz
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
(pełna nazwa Wykonawcy wraz z adresem)
NIP: ...................................; REGON: .........................................
wpisanym do KRS/CEIDG
reprezentowanym przez:
1......................................................
2......................................................
zwanym dalej Wykonawcą.
§1
PODSTAWA PRAWNA
Strony oświadczają, że umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego art. 39 ustawy (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm)
zwaną dalej ustawą PZP.
§2
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa koksu grubego dla Ośrodka
Wypoczynkowego Politechniki Gdańskiej Czarlina (OW Czarlina).
2. Szacunkowe zapotrzebowanie Zamawiającego na dostawy koksu zawarte
jest w poniższej tabeli:

Ilość

tona

Okres realizacji
dostawy
I kwartał 2014

Koks gruby

tona

II kwartał 2014

15

Koks gruby

tona

III kwartał 2014

15

Koks gruby

tona

IV kwartał 2014

15

Razem

tona

2014

65

Nazwa
przedmiotu
Koks gruby

J.m.

20

Niniejsza tabela nie obejmuje ilości określonych prawem opcji opisanych
w ust. 7 niniejszego paragrafu.
3. Podane w tabeli ilości koksu grubego nie są wiążące dla Zamawiającego.
Rzeczywista ilość dostawy koksu wynikać będzie z bieżącego
zapotrzebowania Zamawiającego. Jeden okres realizacji dostaw może
obejmować więcej niż jeden dowóz koksu w ilości jednorazowej nie
mniejszej niż 5 ton. Ze względu na ograniczone możliwości manewru
pojazdu transportowego, jednorazowa dostawa koksu nie może być większa
niż 15 ton. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania
przedmiotu umowy w całości, tj. ilości wykazanej w tabeli. Wykonawca nie
będzie przysługiwało również żadne roszczenie z tego tytułu.
4. Przedmiot umowy obejmuje załadunek, transport oraz rozładunek
przedmiotu umowy w miejscu realizacji przedmiotu umowy określonym w § 3
ust. 2 niniejszej umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że dostarczony koks będzie:
a) I gat. o grubości powyżej 40 mm
b) wysokiej wartości opałowej, tj. posiadał co najmniej 26 500 kj/kg
c) zawartość siarki max. 0,8%, zaw. popiołu nie większa niż 11%.
6. Wykonawca do każdej dostawy koksu dołączy certyfikat jakości koksu
potwierdzający spełnienie parametrów określonych w ust. 5 pkt a-c
niniejszego paragrafu.
7. W przypadku konieczności zwiększenia przedmiotu umowy w okresie
trwania umowy Zamawiający skorzysta z prawa opcji w wysokości 20%
zamówienia podstawowego, tj. wykazanych w formularzu cenowym ilości
koksu.

§3
TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI
1. Niniejszą umowę strony zawierają na czas określony: Koks będzie
dostarczany sukcesywnie od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
2. Miejscem realizacji zamówienia jest Ośrodek Wypoczynkowy Politechniki
Gdańskiej Czarlina, Skoczkowo 9, 83-406 Wąglikowice, gmina Kościerzyna,
na miejsce wskazane przez administratora OW Czarlina.
§4
WARUNKI REALIZACJI
1. Zlecenia na każdorazową dostawę koksu będą dokonywane telefonicznie
lub faxem przez administratora OW Czarlina lub upoważnionego przez
niego pracownika.
2. Odbioru dostawy dokona administrator OW Czarlina lub upoważniony przez
niego pracownik, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub faxem
przez Wykonawcę. Zgłoszenie musi określać termin (dzień i godzinę)
dostawy.
3. Maksymalny czas na dowóz przedmiotu umowy w ramach poszczególnej
dostawy wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia telefonicznego
lub faxem przez administratora OW Czarlina lub upoważnionego przez
niego pracownika.
4. Każdorazowe przyjęcie dostawy koksu będzie potwierdzone na oryginale
i kopii dowodu przyjęcia. Odbiór dostawy polegać będzie na sprawdzeniu
ilości i jakości oraz zgodności z certyfikatem jakości dostarczonego koksu
i podpisaniu protokołu odbioru.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania i pobierania próbek do
badań laboratoryjnych dostarczonego koksu w miejscu rozładunku
z dobrowolnym udziałem przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku
uzyskania orzeczenia laboratorium akredytowanego potwierdzającego
niespełnienie wymagań określonych w § 2 ust. 5 pkt a-c, Zamawiający
składa reklamację w trybie określonym w § 4 ust. 7.
6. W przypadku dostarczenia koksu niezgodnego z warunkami zamówienia,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia partii dostawy
i złożenia Wykonawcy stosownej reklamacji. W takim przypadku
Wykonawca zobowiązany jest do ponowienia dostawy zgodnej z warunkami
zamówienia w terminie nie przekraczającym 48 godzin na własny koszt.
7. Reklamacje z tytułu jakości koksu Zamawiający składa Wykonawcy po
odebraniu dostawy w formie pisemnej. W takim wypadku Wykonawca
zobowiązany jest do wymiany reklamowanej partii dostawy na zgodną
z zamówieniem w terminie nie przekraczającym 48 godzin od momentu
zgłoszenia reklamacji. Koszty ponownej dostawy ponosi Wykonawca.

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe
w trakcie transportu i rozładunku, będącego w gestii Wykonawcy, do
momentu jego odebrania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego
9. Wykonawca wyznacza osoby do realizacji przedmiotu umowy:
………………………………………………………………………………………
10. Zamawiający wyznacza osobę do realizacji przedmiotu umowy:
…………………………………………………………………………………………
§5
CENA
1. Za wykonanie przedmiotu umowy (bez prawa opcji) zgodnie ze złożoną
ofertą ustala się cenę w kwocie, którą dysponuje Zamawiający do realizacji
zamówienia w ilości określonej w § 2 ust 2 umowy :
cena brutto: ………………………
słownie: …………………………………………………………………………..
2. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy sukcesywnie, dostarczając
koks częściami po cenie jednostkowej.
3. Za wykonanie przedmiotu umowy obejmującego prawo opcji w wysokości
20% zamówienia podstawowego ustala się
cenę w kwocie, którą
dysponuje Zamawiający do realizacji przedmiotu umowy:
cena brutto: …………….PLN
słownie: ………………………………………………………………………………
4. Cena jednostkowa brutto określona w formularzu cenowym jest ceną stałą
na okres obowiązywania umowy. Cena może ulec jedynie zmianie przy
zmianie obowiązujących stawek podatkowych.
5. Cena jednostkowa brutto podczas realizacji opcji będzie taka sama jak
realizacji podstawowego przedmiotu zamówienia. Zasady rozliczeń opcji
będą takie same jak zasady rozliczeń podstawowego przedmiotu umowy.
§6
FINANSOWANIE
1. Zapłata za dostarczoną część koksu będzie następowała przelewem:
na konto Wykonawcy:
…………………………………………………………………….
w terminie 21 dni po wykonaniu każdorazowej dostawy bez zastrzeżeń
i otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2. Nazwa koksu na fakturze musi być zgodna z nazwą koksu dostarczonego
i nazwą z oferty.
3. Faktury będą wystawiane na Politechnikę Gdańską z dopiskiem Ośrodek
Wypoczynkowy Czarlina ul. Narutowicza 11/12, 80 – 233 Gdańsk.
4. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§7
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w dostawie koksu do OW Czarlina, w wysokości 100 zł za
każdy dzień opóźnienia, liczony od następnego dnia, w którym miała
nastąpić dostawa poszczególnej części, zgodnie z § 4 ust. 3 umowy.
b) za opóźnienie w wymianie zareklamowanego koksu w wysokości 100 zł za
każdy dzień opóźnienia, liczony od następnego dnia, w którym miała
nastąpić wymiana, zgodnie z § 4 ust. 6 umowy lub za opóźnienie
w ponownej dostawie o której mowa w § 4 ust. 5 umowy w wysokości 100zł
za każdy dzień opóźnienia.
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy.
2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczania kary umownej
w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy za odstąpienie
od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z wyłączeniem
okoliczności określonych w art. 145 ustawy Pzp.
3. W przypadku, gdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej
umowy lub pomimo trzykrotnej reklamacji i uwag zgłoszonych na piśmie
przez Zamawiającego umowa nadal nie będzie wykonywana przez
Wykonawcę z należytą starannością i rzetelnością, Zamawiający będzie
uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, a Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej
w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy.
4. Oświadczenie o odstąpieniu winno zostać złożone w terminie 14 dni od
momentu powzięcia informacji o wystąpieniu okoliczności determinującej
odstąpienie od umowy.
5. Zamawiający
uprawniony
jest
do
dochodzenia
odszkodowania
uzupełniającego w przypadku, gdy wartość szkody przekracza wysokość
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego
mu wynagrodzenia.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej oraz
inne obowiązujące przepisy prawa.
2. Strony
dopuszczają
możliwość
zmiany
postanowień
umowy
w następujących sytuacjach dotyczących dostawy będącej przedmiotem

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

umowy:
a) zmiana obowiązujących stawek podatkowych
b) zmiana nazw i innych danych identyfikacyjnych stron umowy
c) wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego,
niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia.
d) przedłużenie terminu realizacji umowy (zarówno w ramach
zamówienia podstawowego, jak i w ramach opcji) w przypadku
niewykorzystania przez Zamawiającego zakresu rzeczowego lub
finansowego umowy.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają dla
swej ważności zgody drugiej strony oraz zachowania formy pisemnego
aneksu.
Oferta Wykonawcy oraz SIWZ są integralną częścią umowy.
Ewentualne spory rozstrzygane będą przez właściwy dla siedziby
Zamawiającego sąd powszechny, według prawa polskiego.
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania o wszelkich
zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania
upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.
Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności ani przeniesienia praw
i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody
pisemnej Zamawiającego.
Warunki realizacji zamówienia w ramach prawa opcji będą takie same jak
w przypadku realizacji zamówienia podstawowego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla
Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.

Wykonawca

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

Załącznik:
Zał. nr 1 - formularz cenowy

Zamawiający

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

