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PROJEKT  UMOWY  po  zmianie 

 

 

Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

U M O W A  Nr ..................... 
 
 

W dniu ......................... 2013 r. w Lutocinie pomiędzy 

Gminą Lutocin, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin zwaną dalej w tekście  "Zamawiającym", 

reprezentowaną przez: 

1. Wójta Gminy – lek. wet. Ryszard Gałka, 

w kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agnieszka Zakrzewska, 

a 

........................................................................... 

.......................................................................... 

zwanym w dalszej części "Dostawcą" reprezentowanym przez: 

1. ....................................................................... 

2. ....................................................................... 

 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Dostawcy w przetargu 

przeprowadzonym w trybie zapytania o cenę z dnia .................................... została zawarta umowa 

o następującej treści: 
 

 

§ 1 
Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do realizacji dostawę własnym transportem węgla 

kamiennego kostki, gresu i miału zwykłego luzem oraz eko groszku pakowanego w workach 25-

30 kg (opakowanie zbiorcze – paleta – z rozładunkiem) wg potrzeb Zamawiającego dla Urzędu 

Gminy w Lutocinie oraz placówek oświatowych z terenu gminy Lutocin tj.: 

1. Samorządowej Szkoły Podstawowej w Przeradzu Małym, 

2. Samorządowej Szkoły Podstawowej w Swojęcinie filia Jonne, 

3. Samorządowego Gimnazjum w Lutocinie, 

4. Zespołu Szkół w Lutocinie, 

5. Zespołu Szkół w Lutocinie filia w Chraponi,  

na okres grzewczy 2013/2014 zgodnie z przewidywanym zużyciem opału stanowiącym załącznik 

nr 1 do SIWZ. Dostarczany opał musi posiadać atest, certyfikat lub świadectwo jakości. 

 

§ 2 
Czas realizacji umowy strony ustalają od 15 października 2013 roku do 15 kwietnia 2014 roku. 

 

§ 3 
Dostawy realizowane będą cyklicznie w zależności od potrzeb w cenie zaakceptowanej przez 

Zamawiającego określonej w ofercie Dostawcy tj.: 
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1. Węgiel kostka o wartości opałowej 28.469 kJ/kg ....................... zł brutto /za 1 tonę wraz z 

transportem, 

2. Węgiel gres o wartości opałowej 28.000 kJ/kg ........................... zł brutto /za 1 tonę wraz z 

transportem, 

3. Miał zwykły o wartości opałowej 24.000 kJ/kg ............................ zł brutto /za 1 tonę wraz z 

transportem, 

4. Eko groszek o wartości opałowej 28.000 kJ/kg ........................... zł brutto /za 1 tonę wraz z 

transportem, 

 
§ 4 

 

Należność za dostawę opału wymienionego w § 3 zostanie uregulowana po jego dostarczeniu, 

przedłożeniu dokumentu potwierdzającego wartość opałową dostarczanego asortymentu -              

w terminie 14 dni od daty wpływu faktury do Urzędu Gminy. 

 
§ 5 

 

Zmiana warunków umowy może nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnej. 
 

§ 6 
 

W razie zaistnienia 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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

 
§7 

 

W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 
 §8 

 

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych z tej umowy, jest sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 
§ 9 

 

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egzemplarze dla każdej 

ze stron. 

 

                                       

   Zamawiający:                                                                Wykonawca: 
 
 

 

1. …………………………….…………..           1. ………………………..………………. 
 
 

 
2. …………………………………………              2. ……………………….……………….. 

 


