                                                             UMOWA DOSTAWY

w dniu …………………r. w Raciborzu  pomiędzy: 
Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Raciborzu przy ul.Adamczyka 10 zarejestrowanym  w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000125096, Kapitał Zakładowy Spółki 10 536 000zł  nr NIP: 639-00-01-529, REGON: 272347744,  reprezentowanym przez Zarząd:

1.	Prezes Zarządu  –  Bogdan Gawliczek

zwanym w treści umowy Odbiorcą 
a
………………………….……………………………………………………………………………....…….
zarejestrowanym w ...........................…………………………………………………………………….
pod Nr ................................................., Nr NIP:............................................., REGON: ..........................................................,  reprezentowanym przez:

1...................................  –  .....................................

	      2.................................... –  .....................................  


zwanym w treści umowy Dostawcą,

zawarta została następująca umowa w trybie zapytania o cenę zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo Zamówień Publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.)

§ 1

Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia:
1)	Piasku I gatunku, kopanego żółtego, osiewanego, o frakcji 0,1 - 2,0mm, czystego sanitarnie i chemicznie, odpowiedniego do piaskownic, zapewniającego odpowiednią dla potrzeb zabawowych plastyczność i wolnego od zanieczyszczeń typu kamienie, glina, żwir, itp. (nie dopuszcza się zanieczyszczeń żwirowych tj. elementów kwarcowych o średnicy powyżej 2mm - do wymiany w piaskownicach, w ilości 80 ton,
2)  Piasku szarego ostrego płukanego, czystego chemicznie i wolnego od wszelkiego rodzaju  
     zanieczyszczeń i elementów o średnicy powyżej 5mm, zapewniający prawidłową   
     amortyzację pod urządzeniami zabawowymi - do wymiany pod sprzętem zabawowym, w  
     ilości 150 ton,
3)  Piasku żółtego ostrego płukanego, czystego chemicznie i wolnego od wszelkiego rodzaju  
     zanieczyszczeń i elementów o średnicy powyżej 5mm, zapewniający prawidłową   
     amortyzację - do wymiany na plaży miejskiej, w ilości 133 ton,

zgodnie z załączonym do oferty przetargowej formularzem ofertowym w terminie do 20.04.2021r.

§ 2

Strony ustalają :
1.	Dostawa piasku odbywać się będzie systematycznie w okresie od ……..… do 30.04.2021r. wg ilości i rodzaju określonego każdorazowo w zgłoszeniu.
2.	Dostawy piasku odbywać się będą transportem Dostawcy do magazynu Odbiorcy  na koszt Dostawcy, które to koszty wliczone będą do ceny piasku.
3.	Rozładunek piasku odbywał się będzie pojazdami samowyładowczymi we wskazanym przez Odbiorcę miejscu na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu, ul. Adamczyka 10.
4.	Godziny dostawy piasku:  600 do 1400
5.   W przypadku dostawy piasku niezgodnej z zamówieniem  dostawca zobowiązany jest 
wymienić towar w terminie do 48 godzin od dostarczenia. Zamawiający zastrzega również, że w przypadku gdy w chwili dostawy z uwagi na stan piasku gdy nie jest możliwe rozpoznanie jego jakości, Zamawiający będzie uprawniony do żądania wymiany piasku niezgodnego z zamówieniem, przy czym żądanie to Zamawiający jest zobowiązany zgłosić Dostawcy niezwłocznie po ustaleniu tej niezgodności.        
      6.  Ewentualne reklamacje dot. zamówienia powinny być złożone w dniu dostawy, lub w  
dniu odbioru przez przedstawiciela Urzędu Miasta Racibórz piasku w piaskownicach, jednak nie później niż do 15.05.2021r. Dostawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji niezwłocznie  w terminie nie przekraczającym 2 dni od jej złożenia.

§ 3

1.   Cena za dostawę piasku wynosi:
1.1.Piasku I gatunku kopanego żółtego osiewanego o frakcji 0,1-2,0mm 
      Cena jednostkowa netto  ………. zł / tonę
      Wartość 80 ton piasku ustala się na kwotę netto  …………………. złotych
      (słownie: ……………………………………………………………………………)
1.2.Piasku szarego ostrego płukanego
      Cena jednostkowa netto  ………. zł / tonę 
      Wartość 150 ton piasku ustala się na kwotę netto ………………….. złotych
      (słownie: ………………………………………………………………………..….)
1.3.Piasku żółtego ostrego płukanego
      Cena jednostkowa netto  ………. zł / tonę 
      Wartość 133 ton piasku ustala się na kwotę netto ………………….. złotych
      (słownie: ………………………………………………………………………..….)
      1.4.Łączna wartość 363 ton piasku opisanego w § 1 umowy,  zgodna z załączonym do 
            oferty formularzem ofertowym wynosi netto ……………………………….. złotych
            (słownie: …………………………………………………………………………..)
      Do podanej kwoty doliczony będzie podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości.

2.	Cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania określonego w pkt.2 ogłoszenia o zamówieniu, jak również koszty nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania.

3.	Zapłata za każdorazową dostawę piasku nastąpi przelewem na podstawie wystawionej faktury w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej Odbiorcy.

§ 4

1. Dostawca zobowiązuje się  zapłacić Odbiorcy karę umowną w przypadku:
    a)  gdy Dostawca odstąpi od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność  Dostawca 
         w wysokości 10% wartości przedmiotu zamówienia brutto.    
    b)  opóźnienia w wykonaniu umowy  w wysokości 0,2% wartości przedmiotu zamówienia 
         brutto za każdy dzień zwłoki.     
    c)  za opóźnienia w usunięciu usterek w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu zamówienia 
         brutto za każdy dzień opróżnienia, licząc od dnia wyznaczonego na jej usunięcie. 
2. Odbiorca zobowiązuje się zapłacić Dostawcy karę umowną w przypadku:
    a)  gdy Dostawca odstąpi od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Odbiorca,
          w wysokości 10 % wartości przedmiotu zamówienia brutto.
3. Odbiorca może dochodzić odszkodowania przewyższającego karę umowną w 
    przypadku gdy powstała szkoda przewyższa wartość zamówienia, oraz w innych 
    przypadkach, nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§ 5

W przypadku nienależytej realizacji umowy przez Dostawcę, wynikającej z niedotrzymania terminu, a także brakach w zamawianym asortymencie Odbiorca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy  w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia.

§ 6

Umowa zawarta zostaje na czas dostawy piasku, zaś ceny nie będą podlegały zmianom przez cały okres trwania umowy.
§ 7

Odbiorca zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia w trakcie realizacji umowy.  W tym przypadku  Dostawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenia wynikającego ze zrealizowanych dostaw, bez naliczania kar umownych.
 
§ 8

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mogą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

W przypadku zaistnienia sporu na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzyga Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Odbiorcy.

§ 10

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej  ze stron.

§ 11

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.


DOSTAWCA				                                                               ODBIORCA









