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Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

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

W dniu ......................... 2017 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 

a

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

zwanym w dalszej części "Dostawcą" reprezentowanym przez:

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

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o Zapytanie
ofertowe  z  dnia  18.09.2017r.  na  wykonanie  zamówienia  o  wartości  szacunkowej  do  30  tyś.  euro  pn.
„Dostawa węgla opałowego na sezon grzewczy 2017/2018” zawiera się umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy zawartej w sprawie zamówienia publicznego jest dostawa węgla opałowego na
okres grzewczy 2017/2018 (w zależności od jednostki) t. j.:

1.1. miału  węglowego  (luzem) o  parametrach:   granulacja  -  0-10  mm,  kaloryczność  (wartość
opałowa)  min.  –  24  MJ/kg,  zawartość  siarki  –  max.  0,8%; zawartość  popiołu  –  max.  14%;
wilgotność – max. 10%,  w ilości ……..ton;

1.2. ekogroszku  (pakowanego  w  workach  25-30 kg) o  parametrach:  granulacja  -   5-25  mm,
kaloryczność  (wartość  opałowa)  min.  –  24  MJ/kg,  zawartość  siarki  –  max.  0,6%;  zawartość
popiołu – max. 0,8%; wilgotność – max. 10%, w ilości ….. ton;

2. Powyższe ilości węgla opałowego zostały określone szacunkowo i mogą ulec zmianie w zależności od
temperatur panujących w okresie grzewczym.

3. Węgiel  opałowy  dostarczany  będzie  do  Urzędu  Gminy  w Lutocinie  oraz  placówek  oświatowych  z
terenu gminy Lutocin tj.:

3.1. Samorządowej Szkoły Podstawowej w Przeradzu Małym,

3.2. Samorządowej Szkoły Podstawowej w Swojęcinie oraz filia Jonne,

3.3. Zespołu Szkół w Lutocinie (przy ul. Szkolna 14 oraz przy ul. Żeromskiego 2). 

4. Dostarczany opał musi posiadać atest, certyfikat lub świadectwo jakości.

§ 2.

Termin wykonania umowy

Czas realizacji umowy strony ustalają od 15 października 2017 r. do 15 kwietnia 2018 r.

§ 3.

Prawa i obowiązki

1. Dostawy realizowane będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego środkami transportu
Wykonawcy i na jego koszt wraz z rozładunkiem w miejscu składowania. 

2. Zgłaszanie potrzeb będzie odbywało się telefonicznie. 
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3. Termin realizacji każdego zamówienia od momentu zgłoszenia nie może być dłuższy niż 2 dni robocze

(nie uwzględnia się sobót i dni wolnych od pracy).

4. Dostawy odbywać się będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

5. Węgiel  będzie  dostarczany  do  wskazanych  przez  Zamawiającego  jednostek  transportem
samochodowym  samowyładowczym  wyposażonym  w  urządzenia  zabezpieczające  przed  wpływem
warunków atmosferycznych, które mogłyby skutkować utratą przez towar walorów użytkowych.

6. Wykonawca do każdej  dostawy dołączy protokół odbioru opału,  zgodnie ze wzorem załącznika do
umowy wraz z certyfikatem jakości dostarczanej partii opału.

7. W razie wątpliwości co do parametrów opału określonych w §1 , Zamawiający zastrzega sobie prawo
do  komisyjnego  pobierania  prób  dostarczonego  opału  celem  wykonania  analiz  laboratoryjnych.
Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy przy czynnościach poboru próbki traktowana będzie jako
akceptacja sposobu jej pobrania.

8. W przypadku  wyniku badań  laboratoryjnych  potwierdzającego  zaniżone  parametry  dostarczonego
opału  przez  Wykonawcę  w  stosunku  do  parametrów  opału  żądanych  w  Zapytaniu  ofertowym
i niniejszej umowie:

8.1. koszty  przeprowadzonych  w/w  badań  obciążają  Wykonawcę;  koszty  badań  potrącane  będą
z wystawionych faktur,

8.2. Zamawiający  może  żądać  wymiany  dostarczonej  partii  opału  na  opał  zgodny  z wymaganymi
parametrami określonymi w § 1 umowy (wymiany opału Wykonawca dokona w ciągu 3 dni od
zgłoszenia  niezgodności)  lub  obniżenie  ceny  dostarczonej  partii  opału  stosownie  do  jakości
dostarczonego węgla. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji  w razie stwierdzenia wad dotyczących ilości  lub
jakości  dostarczonego opału w terminie 14 dni od daty dostawy.  Zamawiający niezwłocznie zgłosi
Wykonawcy pisemną reklamację.  Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację bez zbędnej
zwłoki  i  zawiadomić  pisemnie  Zamawiającego  o  jej  rozstrzygnięciu.  Brak odpowiedzi  na  zgłoszoną
reklamację  w  ciągu  2 dni  licząc  od  daty  jej  otrzymania  przez  Wykonawcę,  uważane  będzie  przez
Zamawiającego za uznanie reklamacji. 

10. Wykonawca  zobowiązuje  się  zrealizować  umowę  z  zachowaniem  najwyższej  staranności,  zasad
bezpieczeństwa, dobrej jakości, własnej organizacji pracy oraz obowiązujących przepisów prawa, na
warunkach  ustalonych  w  umowie  gwarantując,  że  dostarczony  opał  odpowiadać  będzie  Polskim
Normom oraz parametrom określonym w złożonej ofercie. 

11. Do odbioru opału upoważnieni będą pracownicy wytypowani przez dyrektora szkoły oraz urząd gminy.

§ 4

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za  wykonanie  całości  zamówienia  Wykonawcy  przysługiwać  będzie  wynagrodzenie,  zgodnie  ze
złożoną ofertą, w wysokości: ………………... zł brutto, słownie: ……..................…

2. Rozliczenie  będzie  następowało  wg  faktycznej  ilości  opału  dostarczonego  do  miejsca  wskazanego
przez Zamawiającego, przy zastosowaniu ceny jednostkowej za:

2.1. miał węglowy,  w wysokości ………….. zł brutto za 1 tonę,

2.2. ekogroszek,  w wysokości ………….. zł brutto za 1 tonę.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa ust. 1, zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi
Wykonawca,  w  tym  m.in.  koszty  zakupu,  transportu  oraz  wszelkie  koszty  załadunku  i rozładunku,
a także inne koszty związane z realizacją zamówienia.

4. Ustalone w umowie ceny opału są stałe i nie ulegają zmianie w trakcie całego okresu trwania umowy.

§ 5
Warunki płatności 

1. Podstawą do zapłaty za opał będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę po dostarczeniu opału
do Zamawiającego,  jednak nie  wcześniej  niż  po otrzymaniu oryginałów wyników badań opisanych
w §3 ust. 7 i 8.
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2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości wyliczonej zgodnie z §4

ust.  2  umowy,  płatne  będzie  przelewem  w  terminie  do  21  dni  od  dostarczenia  Zamawiającemu
prawidłowo  wystawionej  faktury  VAT  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy  wskazany  na  fakturze.
Fakturę  należy  złożyć  wraz  z  dokumentem  potwierdzającym  wartość  opałową  dostarczanego
asortymentu.

3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności  wynikającej  z  umowy na
osobę trzecią.

5. Wykonawca oświadcza, że upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia
kar umownych naliczonych przez Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy oraz kosztów badań
laboratoryjnych w sytuacji przewidzianej w § 3 pkt. 8.1. umowy.

§ 6.

Kary za niewykonanie umowy

1. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  10%  wynagrodzenia  łącznego
w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności zależnych od Wykonawcy, w szczególności
za nienależyte wykonanie umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu dostawy w wysokości 1,5%
ceny brutto niezrealizowanej terminowo dostawy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po
upływie terminu wyznaczonego na wykonanie dostawy.

3. Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną w wysokości  10% wartości dostawy, jeżeli waga
dostarczonej partii opału nie będzie odpowiadała zamówieniu lub dostarczony opał nie będzie spełniał
wymagań  określonych  w  §1  ust.1  umowy.  Kara  określona  w  zdaniu  poprzedzającym  nie  wyłącza
innych uprawnień Zamawiającego.

4. W przypadku nie usunięcia braków ilościowych dostarczonej partii opału oraz nie dokonania wymiany
opału o niewłaściwej jakości na spełniający normy jakościowe wynikające z niniejszej umowy i SIWZ
w terminie 3 dni od daty pisemnego złożenia reklamacji  przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci
karę umowną w wysokości 2% ceny brutto dostawy wybrakowanej lub niespełniającej parametrów
jakościowych za każdy dzień opóźnienia.

5. Przekroczenie terminów, o których mowa w ust. 2 i 4 o więcej niż 7 dni, niezależnie od możliwości
naliczenia kar umownych, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy bez
ponoszenia kar i innych opłat.

6. Wykonawca  zobowiązuje  się  pokryć  wszystkie  straty  poniesione  przez  Zamawiającego  lub  osoby
trzecie powstałe z jego winy w czasie wykonywania umowy. 

7. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną Zamawiający zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wykonawcy wynagrodzenia oraz
innych należności przysługujących wykonawcy.

9. Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  dochodzenia  odszkodowania  przenoszącego  wysokość  kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

10. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca nie może żądać wynagrodzenia określonego w §4
ust.1 niniejszej umowy, a jedynie wynagrodzenia za zrealizowaną część umowy.

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z dostarczenia opału złej jakości.

§ 7

Zmiana umowy

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem
nieważności takiej zmiany.

3



Zamawiający:   Gmina Lutocin
"Dostawa  węgla opałowego na sezon grzewczy 2017/2018"

__________________________________FIN.271.1.4.2017__________________________________                      

§ 8

Rozwiązanie umowy

1. 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.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części umowy.

3. Rozwiązanie umowy może nastąpić z miesięcznym okresem wypowiedzenia przez każdą ze stron lub
niezwłocznie przez Zamawiającego w przypadku nie wywiązywania się przez Wykonawcę z warunków
umowy.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia
w przypadku  rażącego  naruszenia  przez  Wykonawcę  warunków  umowy, w szczególności  nie
dotrzymania terminu dostawy przedmiotu zamówienia, bądź gdy dostarczony opał nie będzie spełniał
warunków jakościowych wymaganych przez Zamawiającego oraz innych przewidzianych umową. 

5. Odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności  takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.

2. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  ustawy  Kodeksu
Cywilnego.

3. Ewentualne spory mogące zaistnieć  na tle niniejszej  umowy rozpatrywać będzie  Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego jeden
dla Wykonawcy.

                  ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA
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Załącznik do umowy

Protokół odbioru dostawy opału

Dostawę opału  –  miału  węglowego  /  ekogroszku*  do  kotłowni  w …………………………...………………………….

…………………………………………………………………………………… zrealizowano w dniu ……………….……………, zgodnie

z umową nr………………………………………… z dnia …………………………. na podstawie zamówienia telefonicznego

z dnia ………………...…………..

Potwierdzam odbiór  miału węglowego/ekogroszku* pakowanego w workach w ilości  …………………………
wraz z załączonym certyfikatem jakości, bez zastrzeżeń / z następującymi zastrzeżeniami*

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………................................................................

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

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

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

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

Czytelny podpis osoby dostarczającej opał:                          Czytelny podpis osoby przyjmującej opał:

        …………………………………………………                                                     ……………………………………………….

* niewłaściwe skreślić

5


	- projekt –
	Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego
	U M O W A Nr .....................

