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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa z dowozem, do kotłowni                                           

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach, Ul. Kubusia               

Puchatka 7, 83-340 Sierakowice ekogroszku o wartości kalorycznej od 24 000                                  

– 26 000KJ/kg o zawartości popiołu poniżej 10,0%, zawartości siarki 0,4-0,%, granulacja                                     

5 – 31,5 mm w ilości około 120 ton, za cenę 1 tony brutto z podatkiem VAT 

……………………………  

2. Zakup przez Zamawiającego mniejszej lub większej ilości ekogroszku niż określona 

powyżej nie może być podstawą żadnych roszczeń ze strony Dostawcy wobec 

Zamawiającego, gdyż ilość węgla została ustalona w sposób szacunkowy i może ulec 

zmianie w zależności od zapotrzebowania i warunków atmosferycznych. 

3. Czas trwania umowy określa się na okres do 31 grudnia 2023 r. 

§ 2 

Realizacja umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w/w towaru zgodnie z wyżej wymienionymi 

parametrami. 

2. Dostawa towaru odbywać się będzie każdorazowo na podstawie telefonicznego 

zamówienia przez Zamawiającego. Towar winien być dostarczony w terminie 5 dni od 

telefonicznego zamówienia. Jednorazowa dostawa nie większa niż 15 t. 

§ 3 

Jakość asortymentu 

1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia, na żądanie zamawiającego certyfikatów 

jakości na dostarczony asortyment ekogroszku wydanych przez producenta/zakład 

wydobywczy. 

2. W przypadku wątpliwości dotyczącej zaniżenia jakości opałowej węgla pobrane zostaną 

próbki wg procedur określonych w Polskich Normach, w obecności przedstawicieli obu 

stron umowy. Badania wykonane będą w wyspecjalizowanych do tego typu badań 

laboratoriach. 

3. Koszty badania w przypadku potwierdzenia zaniżenia jakości węgla obciążają 

Wykonawcę. 

§ 4 

Dostawy 

1. Towar będzie wydawany partiami na telefoniczne zamówienie Zamawiającego,                          

do wskazanego miejsca zgodnie z ofertą, na podstawie dokumentu WZ lub wystawionej 

faktury. Do każdej partii wydanego towaru Wykonawca dołączy świadectwo zgodności                  

z PN. 

2. Wykonawca dostarczy towar własnym transportem na swój koszt. 

3. Zamawiający dokona odbioru ilościowego we wskazanym miejscu odbioru. Wykonawca 

zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany nie spełniającego norm jakościowych 

towaru. 

4. Reklamacje Zamawiającego załatwiane będą w terminie nie dłuższym niż 7 dni licząc od 

daty zgłoszenia. 

§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w 

kwocie netto ………………… zł (słownie: ……………………….), brutto 

…………………. zł (słownie: ……………………………..), w tym podatek VAT 

……….%.  

2. Należność za wykonanie przedmiotu będzie płatna przelewem na konto bankowe  

wskazane przez Wykonawcę w zgłoszeniu identyfikacyjnym do naczelnika urzędu 
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skarbowego właściwego dla Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 

października 1995 r. o zasadach ewidencji podatników (Dz. U. z 2019 r. poz. 63),                         

w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury. 

3. Fakturę VAT należy wystawić na: Nabywca Gmina Sierakowice, ul. Lęborska 30, 83-340 

Sierakowice, NIP 5891018894, REGON 191674977, Odbiorca Szkoła Podstawowa nr 1 

im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach, Ul. Kubusia Puchatka 7, 83-340 Sierakowice. 

4. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca w wystawionej przez siebie fakturze VAT, oprócz 

elementów wymaganych przepisami ustawy o VAT zobligowany jest zawrzeć numer 

umowy zamówienia publicznego oraz informacje dotyczące odbiorcy płatności. Numer 

umowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiający.  

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Wykonawcy.  

6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera całkowitą wartość wykonania przedmiotu 

zamówienia wraz z transportem, załadunkiem i rozładunkiem. 

§ 6 

Kary umowne 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się 

zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy określonego w § 1, gdy 

Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca, 

b) w wysokości 0,2% wartości poszczególnego zamówienia nie dostarczonego                          

w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) 10% wartości przedmiotu umowy w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy 

z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, 

b) w wysokości 0,2% wartości nieodebranego zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki. 

2. Jeżeli wysokość zastrzelonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony 

mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

§ 7 

Zmiana umowy 

1. W razie wystąpienia 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 miesiąca od powzięcia wiadomości                   

o powyższych okolicznościach. 

2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz 

wprowadzania nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich 

uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, chyba że konieczność wprowadzenia 

takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez wypowiedzenia                        

i niezapłacenia za dostawę przypadku zaniżenia kaloryczności określonej w umowie 

dostaw, chyba, że Wykonawca dokona wymiany partii reklamowanego towaru. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą 

być podpisane przez obydwie strony 
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2. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem przedmiotu umowy Strony poddają 

rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym ze względu na Siedzibę Najemcy. 

4. Integralną częścią umowy są warunki zawarte w zapytaniu ofertowym i oferta 

Wykonawcy. 

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

stron. 

 

 

WYKONAWCA                                            ZAMAWIAJĄCY 

 
 


