UMOWA NR ………../2014
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 - Prezesa Zarządu
Piotra Lewandowskiego – Członka Zarządu Wiceprezesa ds. eksploatacji
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
z siedzibą w ...............................................................................................................................................
1
wpisaną/ym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
......................................................................................................
pod
numerem……………..,
kapitał
zakładowy.........................,- PLN
wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , data rozpoczęcia
działalności……………………… NIP .....................................
zwaną/ym dalej “Wykonawcą” ,
reprezentowaną/ym przez:
- ………………………………………..
została zawarta umowa o następującej treści:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jako zamówienie sektorowe prowadzone jest bez zastosowania
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych, (Art. 133 ust.1 w zw. z art. 132
ust. 1 pkt 3).
Postępowanie zgodnie z § 29 ust. 4 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi oraz na roboty
budowlane wprowadzonego w życie Postępowanie zgodnie z § 29 ust. 4 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień
na dostawy, usługi oraz na roboty budowlane wprowadzonego w życie Zarządzeniem 7/2012/2013 Prezesa
Miejskiej Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 30 listopada 2012
r. prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
§1
Zamawiający zleca a Dostawca zobowiązuje się, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, do
dostarczenia Zamawiającemu środków czystości i higieny oraz sprzętu do utrzymania czystości w ilościach i
asortymencie podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofercie Dostawcy.
§2
1. Dostawca zobowiązuje się dostarczać sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, towar
składający się na przedmiot umowy na własny koszt, w fabrycznych opakowaniach do siedziby
Zamawiającego przy ul. Kołłątaja 3 w Kołobrzegu w okresie: od daty podpisania umowy do 30.06.2015 r.
2. Dostawy towaru odbywać się będą sukcesywnie po zgłoszeniu przez Zamawiającego faxem lub
telefonicznie zapotrzebowania tj. ilości i rodzaju towaru.
1

wypełnić zgodnie z dokumentami rejestrowymi
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3. Przyjęcie zapotrzebowania do realizacji Dostawca potwierdzi niezwłocznie w formie pisemnej lub faxem.
4. Dostawca dostarczy i wniesie do wskazanego pomieszczenia daną partię towaru w terminie do 2 dni
roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania, o którym mowa w ust. 2.
5. Dostawca zobowiązany jest powiadomić osobę wymienioną w § 3 ust. 2 o dacie i godzinie dostawy danej
partii towaru.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianych towarów jednak
wartość ilości towarów, o którą Zamawiający zmniejszy zamówienie nie może przekroczyć +/- 20 %
wartości umowy (brutto).
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości zamawianych w trakcie realizacji umowy
towarów jednego asortymentu oraz do zmniejszenia ilości innego asortymentu. Powyższe zmiany nie mogą
spowodować zmian cen jednostkowych oraz przekroczenia wartości umowy (brutto) +/- 20 %.
8. Zamawiający nie dopuszcza dostaw środków czystości i higieny oraz sprzętu do utrzymania czystości o
jakości odbiegającej od wskazanej przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
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§3
Dokumentem potwierdzającym dostawę uzgodnionej partii towaru będą faktury VAT Dostawcy
dostarczone wraz z partią towaru.
Do koordynacji całości spraw związanych z niniejszą umową Zamawiający wyznacza Panią Mariolę Puto
tel. (094) 35 244 54 wew. 14.
Do koordynacji całości spraw związanych z niniejszą umową Dostawca wyznacza
…………………………….. .
§4
Wynagrodzenie Dostawcy za wykonanie całości przedmiotu umowy ustala się na kwotę: ……………..zł
(słownie: ……………………………………………………………), powiększonej o obowiązujący podatek
VAT.
Ww. wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty Dostawcy.
Wynagrodzenie wymienione w ust.1 jest stałe przez cały okres trwania umowy.
Strony ustalają, że rozliczenie za dostarczone wyroby nastąpi, na podstawie faktur za odebrane partie
towarów.
Należność Dostawcy oparta na wystawionej fakturze, zostanie przelana na konto wskazane na fakturze w
terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury. Dzień obciążenia rachunku Zamawiającego uważa się za
dzień płatności.
W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki.

§5
1. Zamawiający dokona odbioru jakościowego i ilościowego w siedzibie Zamawiającego. Dostawca
zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwych wyrobów i pokrycia kosztów transportu z tym
związanych.
2. Reklamacje Zamawiającego załatwiane będą w terminie 7 dni licząc od daty zgłoszenia.
3. Dostawca odpowiada za uszkodzenia powstałe w transporcie.
§6
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W takim wypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części
umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
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§7
Poza przypadkiem, o którym mowa w § 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 bez uzasadnionych przyczyn
c) Zamawiający zawiadomi Dostawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Dostawcy.
Postanowienie § 6 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§8
1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
2. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych
postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść
oferty, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§9
Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą
polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd, właściwy ze względu na
siedzibę Zamawiającego.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 11
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem jeden egzemplarz
dla Dostawcy i dwa dla Zamawiającego.
§ 12
Integralną część niniejszej umowy stanowią:
- załącznik nr 1 – formularz ofertowy,
- szczegółowy wykaz środków czystości i higieny oraz sprzętu do utrzymania czystości (formularz
asortymentowo-cenowy) załącznik nr 2
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