
Umowa (projekt) 

 

zawarta w dniu ………….w Rudkach pomiędzy: 

1. Gminą Nowa Słupia NIP 657-24-64-005 - Zespołem Szkół w Rudkach ul. Szkolna 2, 26-

006 Nowa Słupia reprezentowanym przez pełnomocnika Panią Alinę Cieśla – Dyrektora 

Zespołu Szkół w Rudkach, 

przy kontrasygnacie Pani Lucyny Kalarus  – Głównego księgowego 

zwaną w treści umowy Zamawiającym, a 

2. ……………………………………………………………………….…………. 

zwanym dalej Wykonawcą,  

§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie p.n. „Zakup i sukcesywne 

dostawy opału do kotłowni w budynkach Zespołu Szkół w Rudkach, (budynek szkoły ul. 

Szkolna 2 oraz budynek przedszkola ul. Chełmowa 11) na sezon grzewczy 2017/2018”   w 

nw. ilościach o parametrach:  

a) węgiel kamienny sortyment orzech - 55 ton o parametrach: 

- wartość opałowa – nie mniej niż 28.000 kJ/kg 

- granulacja – 40-80 mm 

- zawartość popiołu – do 5-7 % 

- wilgotność – do 7 % 

- zawartość siarki - do 0,4 % 

b) węgiel kamienny sortyment miał – 70 ton o parametrach 

- wartość opałowa – nie mniej niż 23.000 kJ/kg 

- granulacja – 1-20 mm 

- zawartość popiołu – do 10 % 

- wilgotność – do 8 % 

- zawartość siarki - do 0,6 %. 

§ 2 

Umowa zostaje zawarta na okres: od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2018 r. 

§ 3 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych dostaw w ramach przedmiotu 

zamówienia, które dostosowane będą do potrzeb i warunków atmosferycznych. 

2. Zamówienie będzie realizowane w miarę potrzeb - na telefoniczne zgłoszenie 

Zamawiającego, najpóźniej 2 dni od zgłoszenia. 

3. Opał dostarczony będzie transportem Wykonawcy i na jego koszt, oddzielnie do miejsc 

dostawy wskazanych przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia wynikłe z jego winy w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy oraz zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie  

5 (pięciu) dni od powstania zniszczenia na własny koszt. 

5. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów wewnętrznych wydanych przez 

administrację budynku do którego dostarczany jest przedmiot zamówienia, wszystkich 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż oraz ponosi pełną 

odpowiedzialność za pracowników w przypadku szkody powstałej w wyniku realizacji 

przedmiotu umowy. 

6. Dostawy opału mogą być realizowane jedynie w godzinach pracy Zespołu Szkół w 

Rudkach i w obecności przedstawiciela szkoły. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wagi dostawy opału wykazanej w 

dokumencie dostawy poprzez kontrolę i ważenie dostaw w miejscach wybranych przez 

Zamawiającego. W przypadku wystąpienia niedoboru większego niż 5% wagi dostawy 



Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% wartości zakwestionowanej dostawy, 

w której wystąpił niedobór. W takim przypadku wynagrodzenie za ww. dostawę zostanie 

pomniejszone o 20% jej wartości. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia ekspertyz dostarczanego opału pod 

kątem parametrów jakościowych. W przypadku niezgodności parametrów koszty badania 

ponosi Wykonawca, a Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od 

umowy w trybie natychmiastowym, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

okoliczności uzasadniającej skorzystanie z tego prawa. 

9. W przypadku rozwiązana umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10.000,00 zł brutto. Zamawiający może 

dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne. 

10. Jeżeli dostawa będzie objęta zwolnieniem o którym mowa w art. 31a ust. 2 pkt. 3 ustawy z 

dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2017 r.  

poz.43)  Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do faktury VAT dokumentu dostawy 

wyrobów węglowych. 

11. Wykonawca oświadcza, że: 

1) znane mu są warunki techniczne i lokalizacyjne wykonywania usługi będącej 

przedmiotem niniejszej umowy, 

2) posiada niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu 

umowy środki, a w szczególności wyposażenie techniczne, 

3) dysponuje odpowiednią liczbą osób niezbędnych do prawidłowego  

i terminowego wykonania przedmiotu umowy, 

4) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę zamówienia uprawnionej osobie 

trzeciej Wykonawca odpowiada za jej działania i zaniechania, jak za swoje działania 

i zaniechania.  

§ 4 

Wykonawca  zobowiązuje się, że w okresie realizacji zamówienia cena opału nie ulegnie 

zmianie. 

§ 5 

1. Za wykonanie zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  

w wysokości:  

a) ……….. zł brutto za 1 tonę węgla kamiennego – orzech (słownie:………).  

b) ………… zł brutto za 1 tonę węgla kamiennego - miał  (słownie: ……… ). 

2. Rozliczanie dostaw będzie się odbywało fakturami VAT nie częściej niż raz  

w miesiącu, przy czym termin płatności wynosił będzie 30 dni od daty dostarczenia do 

siedziby Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury.  

  Dane do faktury:  

             Nabywca - Gmina Nowa Słupia ul. Rynek 15   26-006 Nowa Słupia, NIP 657 24 64 005 

            Odbiorca/Płatnik – Zespół Szkół w Rudkach,  ul. Szkolna 2  26-006 Nowa Słupi 

3. Cena o której mowa w ust. 1 zawiera wszystkie elementy związane z realizacją umowy w 

tym między innymi: koszty zakupu, koszty transportu oraz wszelkie koszty załadunku, 

rozładunku, a także inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, koszty 

dojazdów do miejsca wykonywania dostawy oraz wszelkie koszty utrudnień związanych z 

realizacją umowy, wszelkie inne opłaty, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu 

zamówienia, w tym ubezpieczenia, wymagane uzgodnienia, wszelkie podatki, w tym 

należny podatek VAT, zysk, narzuty, ewentualne opusty, oraz pozostałe składniki 

cenotwórcze. 

§ 6 

1. Poza przypadkiem określonym w § 3 ust. 9, Zamawiającemu przysługuje prawo do 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1) wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru, 



2) z powodu niedotrzymania przez Wykonawcę istotnych warunków umowy, 

3) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy. 

2. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 może zostać wykonane w 

terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających 

skorzystanie z tego prawa.  

3. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawcy przysługiwało będzie jedynie wynagrodzenie za zrealizowaną 

część umowy. 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy prawo 

zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego. 

§ 8 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 9 

Sprawy sporne będzie rozstrzygał właściwy Sąd Rejonowy dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

     WYKONAWCA          ZAMAWIAJĄCY                                                                                                  

 

 

 

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


