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UMOWA NR ………………..

Zawarta w dniu ……….………. 2013 roku w Kłobucku, pomiędzy  Powiatem Kłobuckim 

reprezentowanym  przez  Zarząd  Powiatu  Kłobuckiego z  siedzibą  w  Kłobucku  

Rynek im.  Jana Pawła  II  13 posiadającym NIP: 574-17-83-156,  REGON 152180754  

w imieniu którego występują: 

1. ………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………

zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

a  …………………………………………………………............................  z  siedzibą  w  …………………….. 

przy  ul.  …………………………….,  wpisaną  do  rejestru:  ……………………………  pod  numerem 

……………………………  ,  posiadającym  NIP:  ……………………...  ,  REGON:  …………………….  , 

w imieniu którego występują: 

1. …………………………………………………………..

2. …………………………………………………………..

zwana w dalszej części „Wykonawcą”

w  wyniku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  o  numerze 
IR.272.1.30.2013.V, pn.: „Zakup wraz z dostawą opału do Zespołu Szkół w Krzepicach 
przy  ul.  A.  Ryły  26,  42-160  Krzepice”, przeprowadzonego  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego,  na  podstawie  art.  39  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 907) zawiera się umowę o następującej 
treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest  dostawa opału  –  węgla  kamiennego typu  „eko-groszek” 
w ilości 77 Mg własnym transportem do Zespołu Szkół w Krzepicach, ul. A. Ryły 26, 
42-160 Krzepice.

2. Dostarczany opał musi posiadać następujące parametry:

węgiel kamienny typu „eko-groszek”
granulacja 5 – 25 mm
wartość opałowa Quiz 27000-29000 kJ/kg
zawartość popiołu Ar  6.0% - 7.5%
zawartość siarki STR 0,3% - 0,75%
zawartość wilgotności poniżej 10%

3.  Wykonawca  w  dniu  dostawy  opału  przedstawia  Zamawiającemu  dokument 
potwierdzający parametry techniczne dostarczanego opału. 

§ 2

1. Termin  rozpoczęcia  realizacji  zamówienia  ustala  się  zgodnie  z  harmonogramem 
terminów i wielkości dostaw na dzień 22.10.2013 r.
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2. Termin  zakończenia  realizacji  zamówienia  ustala  się  zgodnie  z  harmonogramem 
terminów i wielkości dostaw na dzień 09.12.2013 r.

3. Zamawiający  planuje  terminy  i  wielkość  dostaw  w  następujący  sposób:
 
Adres: ul. Ryły 26, 42-160 Krzepice
L.p. termin Ilość w tonach termin Ilość w tonach
1. 22.10.2013r. 13 28.10.2013r. 10
2. 18.11.2013r. 13 25.11.2013r. 10
3. 05.12.2013r. 13 09.12.2013r. 18

razem 39 razem 38
     

§ 3
1. Cenę realizacji określoną w procedurze przetargowej ustala się na kwotę:

Cena brutto za całość  zamówienia - 77 Mg  węgla kamiennego typu „eko 
groszek”  …………………….  zł
słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 w tym należny podatek VAT…..%
 w tym:
 cena za 1 Mg węgla kamiennego typu „eko groszek”: ……………………………………….zł
 słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………
 w tym należny podatek VAT….%

2. Cena wymieniona w ust.  1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania 
niezbędne do jego wykonania. tj. koszt opału, podatek VAT, załadunek, rozładunek, 
koszt  transportu  do  kotłowni  Zamawiającego  wraz  z  kontrolnym  ważeniem,  oraz 
wszelkie inne składniki mające wpływ na cenę.

§ 4
1. Nadzór  formalny  ze  strony  Zamawiającego  będzie  pełnił  Dyrektor  Zespołu  Szkół  

w Krzepicach Pan Grzegorz Mastalerz.
2. Opał  będzie  zważony  na  koszt  Wykonawcy  w  obecności  przedstawiciela 

Zamawiającego (palacza c.o. Zespołu Szkół  w Krzepicach).
3. Zamawiający obciążony będzie ilością faktyczną wynikającą z ważenia.
4. Wykonawca  dostarczy  opał  do  kotłowni  Zespołu  Szkół  w  Krzepicach,  

ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice.
5. Dostawa  opału  odbywać  się   będzie  w  dni  robocze  w  godz.  od  8OO do  14OO,  po 

wcześniejszym telefonicznym zawiadomieniu osoby pełniącej nadzór formalny tj. Pana 
Grzegorza Mastalerza. 

§ 5
1. Zamawiający  składa  reklamacje  Wykonawcy  z  tytułu  jakości  węgla  w  formie 

pisemnej.
2. W przypadku uznania reklamacji, Wykonawca dokona wymiany opału na opał zgodny 

z parametrami określonymi w § 1, w terminie 5 dni roboczych od daty rozpatrzenia 
reklamacji.

3. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  rozpatrzenia  zgłoszonej  przez  Zamawiającego 
reklamacji  w  terminie  5  dni  roboczych  od  daty  jej  wpłynięcia.  W  przypadku  nie 
dotrzymania terminu reklamację uznaje się za zasadną.

§ 6
1. Zapłata za każdą dostarczoną ilość węgla następować będzie w terminie do 30 dni od 
daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury (miejsce złożenia faktur - sekretariat 
Zespołu Szkół, ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice).
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2. Faktury należy wystawić dla – Zespół Szkół, ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice,  NIP 
574-10-23-698.

3. Za datę zapłaty strony uważają dzień obciążenia konta bankowego Z.S. w Krzepicach.
4. Strony  postanawiają,  że  Wykonawca  nie  może  przenieść  na  osoby  trzecie 

wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. 

§ 7
1. Ustala się odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

umowy poprzez zapłatę kar umownych:
a) w przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitej ceny brutto za 
realizację  przedmiotu  zamówienia  uwidocznionej  w  ofercie  w  Formularzu 
ofertowym Wykonawcy;

b) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wykonania umowy Zamawiający może 
pomniejszyć kwotę wynagrodzenia do 10% ceny brutto uwidocznionej w fakturze 
skierowanej do zapłaty;

c) w przypadku niedostarczenia w terminie opału, Zamawiający pomniejszy kwotę 
wynagrodzenia  o  0,2%  całkowitej  ceny  brutto  za  realizację  przedmiotu 
zamówienia  uwidocznionej  w ofercie  w Formularzu ofertowym, za  każdy dzień 
zwłoki,

d) w  przypadku  niedokonania  wymiany  opału,  o  którym  mowa  w  §  1  ust.  1 
niezgodnego z ofertą w terminie określonym w § 5 ust. 2, w wysokości 10% ceny 
brutto wadliwej partii towaru. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy następujące kary umowne:
a) w  przypadku  nieuzasadnionego  zerwania  umowy  przez  Zamawiającego, 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% całkowitej ceny 
brutto za realizację przedmiotu zamówienia uwidocznionej w ofercie w Formularzu 
ofertowym;

b) w  przypadku  nieuzasadnionej  zwłoki  w  odbiorze  opału,  Zamawiający  zapłaci 
Wykonawcy  0,2% całkowitej  ceny brutto  za  realizację  przedmiotu  zamówienia 
uwidocznionej w ofercie w Formularzu ofertowym, za każdy dzień zwłoki. 

3. Wykonawca oświadcza, że upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu 
wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Zamawiającego na podstawie niniejszej 
umowy. 
4. Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  razie  wystąpienia  istotnej  zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym wykonawcę na 
piśmie  w  terminie  jednego  miesiąca  od  powzięcia  wiadomości  o  powyższych 
okolicznościach.  Wówczas  wykonawca  otrzymuje  wynagrodzenie  w  wysokości 
proporcjonalnej do wykonania części przedmiotu umowy. Postanowienia o karze umownej 
nie mają w tym przypadku zastosowania i wykonawca nie może żądać odszkodowania.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy i rezygnacji z dalszych 
dostaw,  w  przypadku  niezgodności  parametrów  technicznych  opału  z  wymogami 
określonymi w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 8
1. Zamawiający  dopuszcza  zmianę  postanowień  zawartej  umowy  w  następujących 

przypadkach i na określonych zasadach:
a) dopuszczalna  jest  zmiana  umowy  polegająca  na  zmianie  danych  wykonawcy  bez 

zmiany samego wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
b) dopuszczalna jest zmiana nazwy, określenia przedmiotu świadczenia wykonawcy przy 

zachowaniu tożsamości świadczenia i jego jakości.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają sporządzenia aneksu pod rygorem nieważności.

§ 9
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Integralną częścią umowy jest formularz ofertowy Wykonawcy.

§ 10
Spory  mogące  wyniknąć  z  realizacji  niniejszej  umowy  będą  rozstrzygane  przez  Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – 3 egzemplarze dla 
Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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