WZÓR
UMOWA
zawarta dnia ………………….r. pomiędzy:
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Białej Podlaskiej ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego 24, reprezentowanym
przez…………………………………………………………………….
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,
a
……………………………………………………………………………… reprezentowanym
przez..…………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej WYKONAWCĄ.
§1
Niniejszą umowę zawarto bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm./, na podstawie art. 4 pkt
8 w/w ustawy.
§2
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą
„zakup węgla ……………………….. wraz z dostawą i rozładunkiem do klientów
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, na terenie miasta Biała
Podlaska”
zgodnie z przedłoŜoną ofertą cenową z dnia …………………r.
2. Cena brutto opału, zgodnie z ofertą cenową wynosi ………………. za 1 tonę i będzie
obowiązywała do 31 marca 2016 r.
3. Ogólna ilość zakupionego opału uzaleŜniona będzie od rzeczywistych potrzeb
Zamawiającego.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie o którym mowa w § 2 w terminie od
1 października 2015 r. do 31 marca 2016 r.
2.Wskazanie odbiorców i przyznanej im ilości opału nastąpi kaŜdorazowo w formie
imiennych list zbiorczych.
3. Termin dostawy opału do odbiorców wskazanych przez Zamawiającego ustala się
maksymalnie na 3 dni od daty otrzymania zlecenia, a w sytuacji wyjątkowej w ciągu 1 dnia.
4. Opał dostarczany będzie sukcesywnie w okresie określonym w § 3 pkt 1 niniejszej
umowy.
5. Wykonawca dostarczy opał osobom wskazanym przez Zamawiającego na własny koszt.
6. Po dwukrotnych nieudanych próbach realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest
zwrócić dokument dostawy do MOPS w Białej Podlaskiej z adnotacją: „brak moŜliwości
dostarczenia węgla”.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu niniejszej umowy z naleŜytą
starannością.
2. Węgiel przekazywany klientom MOPS podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego, jako
zuŜycie wyrobów węglowych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej.

§5
NaleŜność za dostarczony opał przekazywana będzie przez Zamawiającego przelewem na
rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury z dołączonymi,
podpisanymi przez odbiorców, pokwitowaniami odbioru opału, o którym mowa w § 2 pkt 1.
§6
1. Zamawiający w okresie realizacji umowy moŜe dokonać kontroli jakości i wagi
dostarczanego węgla.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku naruszenia przez Wykonawcę przyjętych w umowie obowiązków.
§7
W przypadku niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy polegającego na:
- dostarczaniu węgla gorszej jakości,
- zaniŜeniu wagi dostarczonego węgla,
- zwłoce w realizacji zlecenia / za kaŜdy dzień zwłoki/
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% kwoty będącej
przedmiotem umowy.
§8
W przypadku zerwania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający naliczy karę w wysokości
3% wartości przedmiotu umowy.
§9
Spory mogące wynikać ze stosowania niniejszej umowy strony podają do rozstrzygnięcia
Sądowi rzeczowo właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy.
§ 11
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
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