
          Druk Nr 2 do  SIWZ  
          Załącznik nr 1 do oferty 

 
 
 

PROJEKT  UMOWY 

 
 W dniu ..........................2010 r. pomiędzy: 

1) Gminnym Zespołem Oświaty Kultury i Sportu w Baborowie przy  ul. Rynek 17  

reprezentowanym przez : 

 
 1. mgr inŜ. Bogumiłę Czekańską - Dyrektora  
 
 2. Urszulę Łaptiew – Główną Księgową 
 
zwanym dalej Zamawiającym 
 
a  
 

2) .................................................................... , prowadzącym działalność gospodarcza 
pod firmą 
……….............................................................................................................................. 

NIP ……………………………..  REGON ………………………… wpisanym do ewidencji 
działalności gospodarczej prowadzonej przez …………………………………………………. 
pod numerem ………………………. 
 
 
zwanym dalej Wykonawcą  
 
zwanych łącznie Stronami  
zawarta została umowa następującej treści : 
 
 

§ 1 
 
Wykonawca zobowiązuje się zakupić i dostarczyć Zamawiającemu w ciągu jednego sezonu 
grzewczego następujące asortymenty opału: 
 

1. Flotokoncentrat             ok. 70 t 
- wartość opałowa             od 19.000 do 23.999 kJ/kg 
- zawartość popiołu                           do 8 % 
- zawartość siarki                              do 0,8 % 
 

      2.   Węgiel groszek eko                           ok. 200 t 
            - wartość opałowa                             od 27.000 do 27.900 kJ/kg  
            - zawartość popiołu                           do 6 % 
            - zawartość siarki                              do 0,6% 
 
     3.   Węgiel orzech                                    ok. 35 t 
            - wartość opałowa                             od 30.000 do 32.500 kJ/kg 
            - zawartość popiołu                           do 11 % 
            - zawartość siarki                              do 0,8 % 



     4.   Miał węglowy                                    ok. 150 t 
           - wartość opałowa                              od 25.000 do 26.999 kJ/kg 
           - zawartość popiołu                            do 15 % 
           - zawartość siarki                               do 0,7 %       
 
 

 § 2 
 
1. Strony postanawiają, Ŝe dostawy będą następowały po telefonicznym lub pisemnym (fax) 

zawiadomieniu Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego do wskazanej ko-
tłowni w ciągu …… dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania. 

2. Strony zgodnie ustalają, iŜ fakt złoŜenia danego zamówienia będzie kaŜdorazowo po-
twierdzany w formie pisemnej notatki sporządzonej przez przedstawiciela Zamawiające-
go, zawierającej w szczególności datę jego złoŜenia oraz wielkość zleconej dostawy.    

3. Dostawy realizowane będą w sezonie grzewczym wg wykazu: 
 
Miejscowość 
 

Placówka – adres ilość opału, asortyment 

kotłownia w budynku 
szkoły 
ul. Wiejska 5a 

10t. węgiel groszek eko 8-20mm 
jednorazowo na początku sezonu 
grzewczego, reszta wg zawia-
domienia przez  cały sezon 
grzewczy 
 

 
BABORÓW 

Biblioteka Publiczna 
ul. Rynek 17 

2t węgiel orzech + 6t flotokon-
centrat jednorazowo na początku 
sezonu grzewczego, reszta wg 
zawiadomienia  przez cały sezon 
grzewczy 
 

SUŁKÓW 
 

Świetlica wiejska 
Sułków 31a 

6t węgiel orzech + 6t flotokon-
centrat jednorazowo na początku 
sezonu grzewczego, reszta wg 
zawiadomienia  przez cały sezon 
grzewczy 
 

DZIEĆMARÓW 

Budynek mieszkalny 
Dziećmarów 83 

10t. miał węglowy jednorazowo, 
reszta wg zawiadomienia przez 
cały sezon grzewczy  
 

TŁUSTOMOSTY 

Świetlica wiejska 
Tłustomosty 3a 

10t. miał węglowy jednorazowo 
na początku sezonu grzewczego, 
reszta wg zawiadomienia  przez 
cały sezon grzewczy 

RAKÓW 

Świetlica wiejska 
Raków  

6t węgiel orzech + 6t flotokon-
centrat jednorazowo na początku 
sezonu grzewczego, reszta wg 
zawiadomienia  przez cały sezon 
grzewczy 

KSIĘśO POLE 

Budynek mieszkalny 
KsięŜo Pole 65 

10t. miał węglowy jednorazowo 
na początku sezonu grzewczego, 
reszta wg zawiadomienia  przez 
cały sezon grzewczy 



SUCHA PSINA 

Budynek mieszkalny 
Sucha Psina 140 

10t. miał węglowy jednorazowo 
na początku sezonu grzewczego, 
reszta wg zawiadomienia  przez 
cały sezon grzewczy 

DZIELÓW 
Świetlica wiejska 
Dzielów 19 

2t węgiel orzech jednorazowo  
na cały sezon  grzewczy wg za-
wiadomienia 

CZERWONKÓW 
Świetlica wiejska 
Czerwonków 3 

2t węgiel orzech jednorazowo  
na cały sezon  grzewczy wg za-
wiadomienia 

 
 

§ 3 
Zamawiający moŜe dokonać sprawdzenia dostarczonej ilości opału przez jego ponowne 
zwaŜenie. 
 

§ 4 
 

1. Za dostarczony opał Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy  cenę  brut-
to za 1 tonę faktycznie dostarczonego opału wynoszącą wraz z transportem: 

 
a) Flotokoncentrat  …….......…..  zł/1t + 22% VAT =  ……………. 

b) Węgiel groszek eko   ….…..……... zł/1t + 22% VAT =  ……………. 

c) Węgiel orzech    …………….. zł/1t + 22% VAT =  ……………. 

d) Miał węglowy    ……………..  zł/1t + 22% VAT =  …………..… 

Wartość zamówienia nie moŜe przekroczyć ogólnej kwoty ………………………… zł. 

2. Zmiana cen, o których mowa w ust. 1 moŜe nastąpić na podstawie pisemnego aneksu 

do umowy wyłącznie za zgodą Stron, w następujących przypadkach:  

a) wzrostu cen opału u producenta, u którego zaopatruje się Wykonawca, powyŜej 5 % w 
stosunku do cen opału obowiązujących w dniu 1 września 2010 r.  

b) podwyŜszenie ceny nie moŜe przekroczyć 20 % ogólnej wartości umowy, niezaleŜnie 
od wzrostu cen u producenta opału, u którego zaopatruje się Wykonawca; 

c) wzrost cen opału o wskaźnik wskazany w pkt a) Wykonawca zobowiązany jest udo-
kumentować w formie pisemnej, poprzez przekazanie Zamawiającemu stosownego 
cennika, który będzie stanowił załącznik do aneksu; 

d) w przypadku dostaw zleconych, a nie zrealizowanych przed dniem podpisania aneksu 
Wykonawca zobowiązuje się do ich realizacji według cen obowiązujących w dacie 
złoŜenia danego zamówienia.    

 
§ 5 

 
1. Zapłata za dostawę opału będzie dokonywana przez Zamawiającego w terminie  

.................... dni od daty dostarczenia faktury VAT  potwierdzonej  przez osobę wyzna-
czoną przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 
fakturze. 

2. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Wykonawca moŜe obciąŜyć Zamawiającego od-
setkami w ustawowej wysokości. 



3. Zamawiający upowaŜnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zama-
wiającego. 

 
§ 6 

 
Umowa niniejsza obowiązuje od dnia 01.09.2010r. do 31.05.2011r.   
 
 

§ 7 
 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie 
leŜy w interesie publicznym, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dnia od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca moŜe Ŝądać 
jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu faktycznie wykonanej części umowy. 

 

§ 8 

W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić 
kary umowne w następujących przypadkach: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umownej 

przedmiotu zamówienia, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za 
które odpowiada Wykonawca. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości umownej 
przedmiotu zamówienia w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu oko-
liczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający z zastrzeŜeniem, o którym mo-
wa w § 7  

3. Wykonawca za nieterminową dostawę opału, wynikającą z jego winy, poza przypadkami, 
za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi (np. nieprzejezdne drogi), zapłaci Za-
mawiającemu karę umowną w wysokości 5% kwoty na jaką wystawiona zostanie faktura 
za zamówioną dostawę za kaŜdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, o którym mowa w § 
5 ust. 1. 

4. W przypadku, gdy dana dostawa nie spełnia parametrów ustalonych w § 1 umowy Zama-
wiający będzie uprawniony do odmowy jej przyjęcia lub zwrotu niewykorzystanej części 
dostarczonego opału. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego 
dostarczenia odpowiedniej ilości (całości lub części) zamówionego opału o odpowiednich 
parametrach. Zamawiający informuje pisemnie Wykonawcę o nieprawidłowościach w re-
alizacji danej dostawy niezwłocznie po ich stwierdzeniu, zgodnie z wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 1 do umowy.      

5. Potwierdzenie niespełniania przez opał wymaganych umową parametrów zostanie doko-
nane na podstawie odpowiedniej ekspertyzy, zleconej przez Zamawiającego, przy czym w 
przypadku negatywnego wyniku tej ekspertyzy, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu 
Zamawiającemu poniesionych z tego tytułu kosztów. Przez „negatywny wynik eksperty-
zy” Strony rozumieją ustalenie, iŜ dostarczona przez Wykonawcę partia opału nie spełnia 
parametrów określonych w § 1 umowy.  

6. Wymiana opału niespełniającego wymaganych umową parametrów w przypadku, o któ-
rym mowa w ust. 4 odbędzie się na koszt Wykonawcy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania wymagalnych kar umownych z wysta-
wionej faktury. 

8. Kary umowne stają się wymagalne następnego dnia po zajściu zdarzenia wywołującego 
obowiązek ich zapłaty. 

9. JeŜeli wysokość zastrzeŜonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony 
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

 



 
§ 9 

 
1. Zakazuje się zmian niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy pod ry-

gorem niewaŜności takich zmian, z zastrzeŜeniem § 5 ust. 2 oraz ust. 2 niniejszego pa-
ragrafu.  

2. Dopuszcza się moŜliwość zmiany umowy, za zgodą Stron w formie pisemnego anek-
su, wyłącznie w następujących przypadkach: 

a) zmiany w zakresie rozliczeń finansowych, sposobu lub terminu płatności, o których 
mowa w § 5 umowy; 

b) w przypadku wystąpienia siły wyŜszej przez którą naleŜy rozumieć wszelkie zdarzenia 
niezaleŜne od woli stron i osób, którymi strony posługują się przy wykonywaniu 
umowy i których strony nie mogły przewidzieć ani im przeciwdziałać poprzez podję-
cie czynności z naleŜytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych sto-
sunków zobowiązaniowych; 

c) w przypadku wyniknięcia rozbieŜności lub niejasności w rozumieniu pojęć uŜytych 
w umowie, których nie moŜna usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umoŜliwiać 
usunięcie rozbieŜności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji 
jej zapisów; 

d) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w za-
kresie mającym wpływ na realizację umowy. 

3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, nie mogą powodować zwiększenia wartości 
umowy, o której mowa w § 4 ust. 1. 

 
§ 10 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Ko-
deksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 11 
 

Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy 
według siedziby Zamawiającego. 

 
§ 12 

 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze 
stron. 
 
 
         Wykonawca                                                         Zamawiający  
 
 
 
 

Radca Prawny:   
     
    


