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UMOWA NR ZP 272…….2016 
 

W dniu ………………………………….. roku w  Łubnicach pomiędzy: 
Gminą Łubnice, ul. gen. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice, NIP: 997-01-32-801   Regon : 

250855506 reprezentowaną przez: 
Pana Henryka Cioska- Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Łubnice – Pani 

Izabeli Klatka,  
a  
……………………………………………… z siedzibą w ……………………………….. reprezentowanym 

przez: …………………………………………………………, działającą również w imieniu i na rzecz: 
- Zespołu Szkół w Dzietrzkowicach, 
- Zespołu Szkół w Wójcinie 
zawarto umowę następującej treści: 
 

§1 
Przedmiot Umowy 

1.  Zamawiający zamawia, a Dostawca dostarczy Gminie Łubnice:  
- węgiel gruby- kostka  

o parametrach opałowych:  
- kaloryczność- min. 30.000 kJ/kg  
- zawartość siarki max. 1,0%  
- zawartość popiołu max. 8% 
w ilości 25 t; 

- węgiel eko- groszek 
o parametrach opałowych:  

- kaloryczność- min. 26.000 kJ/kg  
- zawartość siarki max. 1,0%  
- zawartość popiołu max. 10% 
w ilości 139 t (w tym luzem: 80 t, workowany: 59 t); 

- miał węglowy 
o parametrach opałowych:  

- kaloryczność- min. 23.000 kJ/kg  
- zawartość siarki max. 1%  
- zawartość popiołu max. 20% 

                                        w ilości 70 t. 
 

2. Wymieniona ilość opału została ustalona w sposób szacunkowy i może ulec zwiększeniu 
lub zmniejszeniu w zależności od zapotrzebowania. Ewentualne zmiany ilości mogą być 
uzależnione w szczególności od warunków atmosferycznych panujących w sezonie 
grzewczym. Określone przez Zamawiającego orientacyjne ilości opału nie mogą stanowić 
podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy w sytuacji zapotrzebowania 
mniejszego, niż wstępnie oszacowane. 

3. Dostarczony opał musi być jednorodny, nie może być mieszaniną różnych typów i 
sortymentów oraz nie może zawierać domieszki substancji niepalnych, iłu, mułu, śmieci i 
pyłów flotacyjnych. 

 
§2 

Obowiązki dostawcy 
1. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia wartości kalorycznej opału aktualnym 

certyfikatem kopalni, z której realizowana jest dostawa. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia systematycznie w 

zależności od zapotrzebowania przez Zamawiającego w okresie od dnia 03.10.2016 roku 
do 30.09.2017 roku. 
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3. Wykonawca odpowiada w pełni za transport opału do miejsca składowania 
wyznaczonego przez odbiorcę. 

 
§3 

Termin wykonania umowy 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Gminie opał będący przedmiotem zamówienia 

do wyznaczonych miejsc składowania w terminie od dnia 03.10.2016 r do 30.09.2017r 
dla: 

Lp Miejsce składowania Węgiel 
kostka 
[ton] 

Eko-groszek 
[ton] 

Miał 
[ton] 

   luzem workowany 
1 Urząd Gminy w Łubnicach - 45 - - 

2 Zespół Szkół w Wójcinie 15 - - 45 

3 Zespół Szkół w Dzietrzkowicach  - 25 - - 

4 Hala sportowa w Dzietrzkowicach - - 25 - 

5 Przedszkole w Dzietrzkowicach  5 - - 25 

6 Świetlica w Wójcinie - 10 - - 

7 Świetlica w Kol. Dzietrzkowice - - 20 - 

8 Świetlica w Ludwinowie  4 - - - 

9 OSP Ludwinów 1 - 14 - 

 RAZEM 25 80 59 70 

 
2. Szczegółowe terminy dostaw określi odbiorca. Dostawa będzie odbywać się partiami w 

zależności od zapotrzebowania zgłaszanego przez Zamawiającego. 
 

§4 
Warunki płatności 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy cenę w wysokości:  
Węgiel gruby – kostka  

 cena jednostkowa netto    - …………zł/t 
 szacunkowa ilość ton w skali sezonu grzewczego  - 25  
 szacunkowa wartość dostawy w okresie obowiązywania umowy: 

 wartość netto     - ……………..zł 
 podatek VAT 23%, co stanowi kwotę –   ……………… zł 
 cena brutto (z podatkiem VAT) - …………….. zł 

Węgiel eko- groszek luzem 
 cena jednostkowa netto    - ………………… zł/t 
 szacunkowa ilość ton w skali sezonu grzewczego  - 80 
 szacunkowa wartość dostawy w okresie obowiązywania umowy: 

 wartość netto     - ………………….zł 
 podatek VAT 23%, co stanowi kwotę –   …………………… zł 
 cena brutto (z podatkiem VAT) - ……………………. zł 

 
Węgiel eko- groszek workowany 

 cena jednostkowa netto    - …………….. zł/t 
 szacunkowa ilość ton w skali sezonu grzewczego  - 59 
 szacunkowa wartość dostawy w okresie obowiązywania umowy: 

 wartość netto     - …………………. zł 
 podatek VAT 23%, co stanowi kwotę –   …………………….. zł 
 cena brutto (z podatkiem VAT) - ……………………… zł 
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Miał węglowy 

 cena jednostkowa netto    - ……………………….zł/t 
 szacunkowa ilość ton w skali sezonu grzewczego  - 70 
 szacunkowa wartość dostawy w okresie obowiązywania umowy: 

 wartość netto     - ……………………… zł 
 podatek VAT 23%, co stanowi kwotę –   ………………………. zł 
 cena brutto (z podatkiem VAT) - …………………… zł 

 
2. Łączna szacunkowa wartość zamówienia: 

1) wartość netto   - ……………….. zł 
(słownie: zł ) 
2) podatek VAT  - ………………… zł 
(słownie: zł) 
3) cena brutto  - ………………… zł 
(słownie: zł) 

 
3. Ceny jednostkowe opału określone w §4, ust. 1. będą stałe w okresie obowiązywania umowy. 
4. Wartość przedmiotu zamówienia określona w ust. 2 niniejszego paragrafu może w trakcie 

obowiązywania umowy ulec zmianie z powodu zmiany planowanego pierwotnie zakresu 
rzeczowego. Ilość zamawianego opału zależna będzie od warunków pogodowych itp. 
Powyższa sytuacja nie będzie podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia, między innymi: koszty transportu, załadunku, rozładunku i ubezpieczenia. 

6. Wykonawca otrzyma zapłatę za każdą partię dostarczonego opału przyjętą przez 
Zamawiającego w terminie 14 dni od daty złożenia faktury. 

7. W przypadku, gdy dostarczony przez Wykonawcę opał nie będzie posiadał wartości 
kalorycznej i innych parametrów określonych w umowie i ofercie Zamawiający odmówi 
dokonania zapłaty, a Wykonawca będzie zobowiązany do załadowania i odebrania 
wadliwego opału na własny koszt. 

8. Należność będzie płatna przelewem na rachunek Wykonawcy wskazanym na fakturze. 
9. Wykonawca będzie wystawiał faktury na: 

- Gmina Łubnice, ul. gen. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice, NIP: 997-01-32-801, REGON 
250855506 
- Zespół Szkół w Wójcinie, ul. Wieluńska 9, Wójcin, 98-432 Łubnice, NIP: 997-01-51-483, 

REGON: 001173599; 
- Zespół Szkół w Dzietrzkowicach, ul. Szkolna 1, Dzietrzkowice, 98-432 Łubnice, NIP: 997-

01-51-508, REGON: 001173582. 
10. Przez termin zapłaty rozumie się dzień, w którym Zamawiający obciąży własne konto, kwotą 

wynagrodzenia należną Wykonawcy 
 

 
§5 

Zasady odbioru opału 
1. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, częściami; uzgadniana 

na bieżąco z Zamawiającym, telefonicznie, osobiście lub pisemnie. 
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć umówione partie opału w ciągu 5 dni licząc od daty 

zgłoszeń. 
3. Odbiory będą odbywały się na podstawie dokumentów potwierdzanych przez upoważnione 

przez Zamawiającego osoby. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do pozostawienia kopii potwierdzonych dokumentów u osób 

upoważnionych do odbioru opału. 
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5. Braki ilościowe i jawne wady jakościowe Zamawiający jest zobowiązany stwierdzić w dniu 
odbioru. 

6. W razie stwierdzenia wad, Zamawiający wyznacza Wykonawcy dodatkowy termin na 
dostawę na koszt wykonawcy opału wolnego od wad.   

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia dostarczonej ilości opału poprzez 
dokonanie kontrolnego ważenia. 

 
§6 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z Wykonawcą ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadku rażących zaniedbań w wykonywaniu obowiązków bądź 
dostarczenia zamówionej partii opału niezgodnie  z umową. 

2. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym pod rygorem 
nieważności musi być złożone w formie pisemnej. 

 
§7 

1. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i 
będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie 
cywilnym za wszelkie szkody, wydatki, koszty postępowań oraz roszczenia osób trzecich 
w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia 
należytej staranności przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający zastrzega zastosowanie kary umownej, na wypadek niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2 % łącznej wartości 

brutto całego zamówienia ustalonego w § 4 pkt 2 umowy za każdy dzień opóźnienia, 
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w 

wysokości 10 % łącznej wartości brutto całego zamówienia ustalonego w § 4 pkt 2 
umowy. 

      4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn za 
które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10 % łącznej wartości brutto 
całego zamówienia ustalonego w § 4 pkt 2 umowy. 

5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary 
umowne na zasadach ogólnych. 

 
§8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego, zaś w sprawach formalnych przepisy kodeksu postępowania 
cywilnego. 

 
§9 

Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd 
właściwy dla Zamawiającego. 

§10 
 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy może nastąpić jedynie wskutek: 
a)    wystąpienia zdarzeń niezawinionych przez Wykonawcę o charakterze nadzwyczajnym, 

których skutki uniemożliwiłyby wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z jej treścią, 
wówczas może zostać zmieniony termin wykonania zamówienia, o czas niezbędny do 
wykonania zamówienia. 

b) ustawowego wprowadzenia lub zmiany podatku akcyzowego lub wprowadzenia lub 
zmiany innych opłat lub podatków – w takim przypadku dopuszcza się możliwość 
zmiany wynagrodzenia 

2.   Dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w razie zmiany: 
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a) Stawki podatki od towarów i usług, 
b) Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie 

odrębnych przepisów,  
c) Wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 
Zmiany wysokości wynagrodzenia mogą mieć miejsce jedynie wówczas, gdy będą miały 
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany 
jest do wykazania wpływu zmiany wskazanych regulacji na koszty wykonania 
zamówienia w sposób czytelny dla Zamawiającego poprzez dostarczenie dokumentów 
potwierdzających powyższe.  

3.    Podstawą do sporządzenia aneksu zmieniającego wynagrodzenie będzie poinformowanie 
na piśmie Zamawiającego o zmianie przepisów prawnych stanowiących podstawę 
zmiany wynagrodzenia. 

4.      Zmiany terminów określonych w pkt 1 a mogą nastąpić za zgodą Zamawiającego w 
formie aneksu do umowy. 

5.      Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci pisemnych aneksów pod 
rygorem nieważności. 

 
§11 

Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy. 
 

§12 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 

 
 
 
 
 
 

 


