                                                             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  –  Bogdana 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 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, oraz wewnętrznym Regulaminem  Zamawiającego.

§ 1

Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia na rzecz Odbiorcy:
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 87,5 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 170 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 155 ton,

zgodnie z załączonym do oferty przetargowej formularzem ofertowym w terminie do 29.04.2022r.

§ 2
Strony ustalają :
1.	Dostawa piasku odbywać się będzie systematycznie w okresie od ……..… do 29.04.2022r. 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.	Dostawca dołączy do każdej dostawy piasku atest (certyfikat) Państwowego Zakładu Higieny potwierdzającego że, produkt odpowiada wymaganiom higienicznym z przeznaczeniem do piaskownic i na place zabaw dla dzieci.
6.		Odbiorca zastrzega sobie prawo kontroli jakości piasku na koszt dostawcy w każdej  chwili,  w razie wątpliwości co do jakości piasku.
7.   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.        
      8.  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 15.05.2022r. 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 87,5 ton piasku ustala się na kwotę netto  …………………. złotych
      (słownie: ……………………………………………………………………………)
1.2.Piasku szarego ostrego płukanego
      Cena jednostkowa netto  ………. zł / tonę 
      Wartość 170 ton piasku ustala się na kwotę netto ………………….. złotych
      (słownie: ………………………………………………………………………..….)
1.3.Piasku żółtego ostrego płukanego
      Cena jednostkowa netto  ………. zł / tonę 
      Wartość 155 ton piasku ustala się na kwotę netto ………………….. złotych
      (słownie: ………………………………………………………………………..….)
      1.4.Łączna wartość 412,5 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 § 1 umowy, 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, określonej w § 3 pkt 1.4.    
    b)  opóźnienia w wykonaniu umowy  w wysokości 0,2% wartości przedmiotu zamówienia 
         brutto, określonej w § 3 pkt 1.4 za każdy dzień zwłoki.     
    c)  za opóźnienia w usunięciu wad w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu zamówienia 
         brutto, określonej w § 3 pkt 1.4 za każdy dzień opróżnienia, licząc od dnia wyznaczonego    
         na jej usunięcie. 
2. Odbiorca zobowiązuje się zapłacić Dostawcy karę umowną w przypadku gdy Dostawca  
    odstąpi od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Odbiorca, w wysokości 10 % 
    wartości przedmiotu zamówienia brutto, określonej w § 3 pkt 1.4 .    
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

1. Administratorem Państwa danych osobowych, przekazanych w związku z realizacją  
    niniejszej umowy jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. o.o. ul. Adamczyka 10, 47-400 
    Racibórz. Spółka wyznaczyła Inspektora ds. Ochrony danych osobowych, z  którym 
    można się skontaktować za pośrednictwem adresu: sekretariat@pk-raciborz.pl
    Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji przedmiotu 
    Umowy. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich 
    sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia  
    danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych a także prawo do   
    wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem 
    przepisów o ochronie danych osobowych. Więcej informacji dostępne jest na stronie 
    internetowej pod adresem http://pk.bipraciborz.pl/artykuly/rodo.
2. Odbiorca/Wykonawca usług oświadcza, że zobowiązuje się do wykonania w imieniu  
    Spółki/Zamawiającego obowiązku informacyjnego, wobec osób wskazanych do wykonania    
    umowy, polegających na kontaktach służbowych i realizacji umowy o przysługujących im 
    prawach wskazując lokalizację treści klauzuli informacyjnej na stronie   
    http://pk.bipraciborz.pl/artykuly/rodo.

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.



DOSTAWCA				                                                               ODBIORCA


