załącznik nr 2
UMOWA nr …
W dniu ....................... w Kołobrzegu pomiędzy:
Miejską Energetyką Cieplną w Kołobrzegu Sp. z o.o. , ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg, zarejestrowaną w
Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000173703, NIP: 671-00-11-275 i kapitale zakładowym w wysokości 7.683.000 PLN, reprezentowaną
przez:
Mariusza Dziurę -

Prezes Zarządu

Piotra Lewandowskiego – Członka Zarządu Wiceprezesa ds. eksploatacji
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………………………………………….z siedzibą w
…………………………, ul. …………………………………………………
*wpisaną/ym w dniu ...................... do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w ………………….pod numerem ....................... .
*wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , data rozpoczęcia
działalności……………………… NIP ………………….. , Urząd Skarbowy ………………….,
zwaną/ym dalej “Wykonawcą” ,
reprezentowaną/ym przez:
- ………………………………………..
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia „Zakup i dostawa preparatu Nitrolen do czyszczenia
powierzchni grzejnych kotłów z osadu spalinowego” na podstawie oferty złożonej przez Dostawcę, która
została wybrana jako najkorzystniejsza, zawarta została umowa o następującej treści:

§1
Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego preparatu Nitrolen do czyszczenia
powierzchni grzejnych kotłów z osadu spalinowego.

1.

2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

§2
Towar wymieniony w § 1 dostarczany będzie przez Dostawcę na własny koszt, w fabrycznych
opakowaniach do siedziby Spółki przy ul. Kołłątaja 3 w okresie: od daty podpisania umowy do 29
maja 2015 r.
Dostawy towaru przez Dostawcę odbywać się będą sukcesywnie po zgłoszeniu przez Zamawiającego
faxem pod numer ………………….zapotrzebowania tj. ilości i rodzaju towaru.
Przyjęcie zapotrzebowania do realizacji Dostawca potwierdzi niezwłocznie w formie pisemnej lub
faxem.
Zamawiający będzie dostarczał dane partie towaru zgodnie z harmonogramem określonym w tabeli pkt III SIWZ.
Sprzedawca zobowiązany jest powiadomić osobę wymienioną w § 3 ust. 3 o dacie i godzinie dostawy
danej partii towaru.
§3
Dostawca do każdej dostarczonej partii towaru dołączy fakturę VAT.
Zamawiający dokona odbioru jakościowego i ilościowego towaru w siedzibie Zamawiającego.
Do koordynacji całości spraw związanych z niniejszą umową Zamawiający wyznacza Pana Jarosława
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4.

Kozerawskiego tel. (094) 35 260-11 wew. 42.
Do koordynacji całości spraw związanych

z

niniejszą

umową

Dostawca

wyznacza

…………………………………………..…………..
§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, tj. dostawę 4.000,0 kg preparatu Nitrolen, Zamawiający zapłaci
Dostawcy
wynagrodzenie
w
wysokości
…........................
zł
(
słownie
............................................................), oraz podatek od towarów i usług VAT obliczonym według
obowiązujących przepisów.
2. Cena jednostkowa preparatu jest stała w okresie trwania umowy.
3. Zapłata za dostarczone partie towaru następować będzie każdorazowo po kolejnej ich dostawie, na
podstawie faktur, o których mowa w § 3 ust. 1 umowy, wystawionych przez Dostawcę, w terminie do 30
dni od dnia ich doręczenia Zamawiającemu.
4. Każdorazowo zapłata należności nastąpi przelewem, na konto Dostawcy podane na fakturze.
5. Za datę zapłaty należności uważa się datę wysłania przelewu bankowego przez Zamawiającego.
§5
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto
ustalonego w umowie za każdy dzień opóźnienia,
b) za dostarczenie wadliwego przedmiotu umowy stwierdzonego przy odbiorze w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za każdy dzień opóźnienia po terminie
wyznaczonym do wymiany wadliwego towaru
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy – w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie.
2) Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych
przez Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, o
ile wartość zastrzeżonych kar nie pokrywa wartości szkody, a także w przypadkach, dla których kar
umownych nie zastrzeżono.

1.

2.

§6
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Dostawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy,
c) Dostawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
2) Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie 2 tygodni od upływu
terminu zapłaty faktur określonego w niniejszej umowie,
b) Zamawiający nie przystąpi do odbioru, odmawia odbioru wyrobów,
c) Zamawiający zawiadomi Sprzedawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Dostawcy.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
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§7
Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą
polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzyganiu przez Sąd, właściwy
ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
§9
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem jeden
egzemplarz dla Dostawcy i dwa dla Zamawiającego.

Załącznik:
Formularz ofertowy

DOSTAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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