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          Załącznik nr 6 do SIWZ 
Zamawiający: 
Gmina Miedźno 
ul. Ułańska 25,      
42-120 Miedźno 
 

WZÓR UMOWY 
UMOWA Nr: ........................ 

 

W dniu:…………………………………………...… w Urzędzie Gminy Miedźno zawarto umowę pomiędzy:   
GMINĄ MIEDŹNO z siedzibą przy ul. Ułańskiej 25, 42-120 Miedźno, NIP 574 20 55 80, reprezentowaną 

przez: ….............................................................Wójta Gminy Miedźno, 
przy kontrasygnacie ….......................................Skarbnika Gminy Miedźno,  
zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,  
a  
GMINĄ MIEDŹNO z siedzibą przy ul. Ułańskiej 25, 42-120 Miedźno, NIP 574 20 55 80, reprezentowaną 

przez: ….............................................................Wójta Gminy Miedźno, 
przy kontrasygnacie ….......................................Skarbnika Gminy Miedźno,  
zwaną dalej „WYKONAWCĄ”. 
 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (Dz. U z 2015 r poz. 2164 z 

późn. zm.) została zawarta umowa treści następującej:  
 

§1 
1. Przedmiotem zamówienia jest umowa na zadanie pn.: „Dostawa wraz z  załadunkiem, transportem i 

rozładunkiem węgla kamiennego do budynku Urzędu Gminy Miedźno, budynków komunalnych, 

budynków placówek oświatowych i innych jednostek organizacyjnych w sezonie grzewczym 2017/2018 

na terenie Gminy Miedźno”(znak postępowania RR.271.15.2017). 
2. Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu i dostawy węgla kamiennego w asortymencie eko groszek do 

budynku Urzędu Gminy i budynków komunalnych w ilości szacowanej 127 ton. 
3. Dostawy opału będą odbywały się w dwóch turach zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym 

dostaw opału (załącznik nr 3 do SIWZ). 
4. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia opisany został załącznikiem nr 2 do SIW – Opis Przedmiotu 

Zamówienia oraz załącznikiem nr 3- Harmonogram rzeczowo - finansowy dostaw opału. 
 

§2 
1. Dostawca zobowiązuje się dostarczać każdą partię opału w asortymencie eko groszek o parametrach nie 

gorszych niż określonych w ofercie tj: 
a) Granulacja …................. mm 
b) Wartość opałowa kaloryczność min. Qir = …................. MJ/kg 
c) Zawartość popiołu Ar =................. % 
d) Zawartość siarki Stt = …........................ % 
e) wilgotność opału Wrt –  ................................... % 
2. Dostawca zobowiązuje się wykonać dostawę do placówki wymienionej w § 1 w godz. 7,00 do 15-tej w 

dni robocze (od poniedziałku do piątku) w terminie nie dłuższym niż 3 dni od zgłoszenia zapotrzebowania 

faksem  e:mailem lub telefonicznie. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym w ramach 

30 % tolerancji poniżej ilości wymienionych w przedmiocie zamówienia z uwagi na warunki pogodowe. W 

związku z tym ograniczeniem przedmiotu umowy Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenia w stosunku 

do Zamawiającego. 
4. Zamawiający może udzielić zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 

1 pkt. 3-7 ustawy Pzp. 
5. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za faktycznie dostarczona ilość węgla. 
6. Wykonawca może wykonać przedmiot  umowy przy pomocy podwykonawcy i ponosi pełną 

odpowiedzialność wobec Zamawiającego za czynności wykonane przez Podwykonawców.  
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§3 
Umowa zostaje zawarta na okres : od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2018 r.  
 

§4 
1. Za dostarczony opał zamawiający regulował będzie należność w wysokości: 
1) Cena za 1 tonę węgla kamiennego w asortymencie „eko – groszek” 
Cena NETTO ....................zł (słownie: .................................................................................................)  
VAT ....................zł (słownie: .................................................................................................) 
Cena BRUTTO ....................zł (słownie: ..........................................) 
2) Łączna cenna szacowanego przedmiotu zamówienia wynosi..........................................zł brutto 

(słownie:.........................................................................................) 
2. Określona wyżej tona opału jest stała w okresie obowiązywania umowy i obejmuje wszystkie koszty 

Wykonawcy z tytułu realizacji umowy. 
 

§5  
1. Podstawą regulowania należności będzie faktura, wystawiona na każdy punkt oddzielnie, potwierdzona 

przez uprawnione osoby wymienione w pkt. 2 załącznika nr 3 do SIWZ. 
2. Termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury. 
3. Należności z tytułu dostarczonego opału odpowiednio będą realizowane przez: 
1) Nabywca: Gmina Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno, NIP 574 20 55 80 
2) Odbiorca: Gmina Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno, dla budynków wymienionych w pkt 2 

załącznika nr 2 do SIWZ oraz załącznika nr 3 do SIWZ. 
4. Dostarczenie węgla winno być potwierdzone przez Zamawiającego na dowodzie dostawy, który będzie 

dołączony do faktury. Na dowodzie tym Zamawiający potwierdza również (na żądanie Zamawiającego)  

dostarczenie certyfikatu jakości węgla. 
5. Dowód dostawy winien zawierać ilość dostarczonego opału , datę jego dostarczenia oraz nazwę placówki 

do której dostawa jest zrealizowana. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury w terminie 14 dni od daty 

dostarczenia opału. W przypadku dostarczenia faktury w terminie późniejszym, termin płatności ulega 

przedłużeniu o ilość dni opóźnienia w stosunku do terminu określonego powyżej. 
Faktura może być wystawiona wyłącznie za dostarczony opał w ilości wynikającej z potwierdzonego 

dowodu dostawy. 
 

§ 6 
1. W sytuacji, gdyby umowa została zmieniona na podstawie  art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, czyli gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie „dodatkowych zakupów opału” 

wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”), to ustala się zasady ich 

zlecania oraz rozliczania określone poniżej. 
2. Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych zakupów opału” wykraczających poza przedmiot niniejszej 

umowy, a więc dodatkowych dostaw o których mowa w niniejszym paragrafie, może nastąpić po podpisaniu 

przez Strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie 

protokół zapotrzebowania na opał potwierdzony przez osoby uprawnione, wytypowane przez Strony umowy. 

Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 

144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Rozpoczęcie wykonywania zlecenia musi być poprzedzone zleceniem na 

zapotrzebowanie na poszczególne obiekty. 
Dokumentacja musi być zgodna z przepisami  
3. Rozliczanie „dodatkowych zakupów opału” wykraczających poza określony przedmiot zamówienia 

podstawowego, których Zamawiający może udzielić na podstawie  art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, czyli 

zleceń o których mowa w niniejszym paragrafie, odbywało się będzie fakturami wystawianymi po ich 

wykonaniu i odebraniu przez osoby wyszczególnione w pkt 5 Rozdział III SIWZ, lecz nie częściej niż w 

okresach miesięcznych. Należności wynikające z takich faktur regulowane będą w terminie do 30 dni od 

daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, protokołu odbioru wykonanych 

robót oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące założenia: 
4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter stały i określone jest w cenie za tonę 

węgla kamiennego w asortymencie eko-groszek, miał i orzech. 
5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić sprzedawcy cenę jednostkową za 1 tonę opału zgodnie z ofertą 

zawartą w formularzu ofertowym. 
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 § 7 
Przed rozpoczęciem zlecenia Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiającego oświadczenie, 

że przy realizacji robót będzie zatrudniał osoby, o których mowa w ust.1, na podstawie umowy o pracę 

(dotyczy również Podwykonawców i dalszych Podwykonawców) oraz listę tych osób (pracowników). 

Bez przedstawienia listy pracowników osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę, nie będą 

mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy. Po zakończeniu zlecenia Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu oświadczenie, że podczas realizacji zadania zatrudniał osoby, o których mowa w ust. 1, na 

podstawie umowy o pracę. 
 

§ 8  
1. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli parametrów jakościowych dostarczonego opału i w tym celu 

Zamawiający może pobrać próbki opału z wybranych dostaw, z następnie zlecić przeprowadzenie badań 

jakościowych w wyspecjalizowanej placówce.  
2. W sytuacji gdy wynik badania o którym mowa w ust. 1 potwierdzi spełnienie parametrów określonych w 

umowie koszty badania ponosi Zamawiający, zaś w sytuacji gdy choć jeden z tych parametrów jest 

niezgodny z parametrami określonymi w umowie koszty badań ponosi Wykonawca.  
3. Zamawiającemu przysługuje również prawo do kontroli ilościowej dostarczonego opału.  
4. W przypadku braków ilościowych w dostarczonym węglu w stosunku do ilości deklarowanej w dowodzie 

dostawy, koszty zważenia ponosi Wykonawca.  
5. W przypadku nie zwrócenia kosztów badań oraz kosztów ważenia przez Wykonawcę w terminie 7 dni od 

daty wezwania do ich uiszczenia , Zamawiający ma prawo potrącić te koszty z należnego wynagrodzenia 

Wykonawcy.  
6. Sytuacji o której mowa w ust. 4 Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić braki ilościowe przy 

najbliższej dostawie węgla. 
 

§ 9  
1.Wykonawca zobowiązuje się zapłacić odbiorcy karę umowną w razie :  
a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości  
2 500 zł.  
b) dostarczeniu towaru z parametrami niezgodnymi z ofertą w wysokości 20 % wartości brutto 

zakwestionowanej dostawy,  
c)  dostarczenie opału w ilości niezgodnej ze zgłoszonym zapotrzebowaniem – w wysokości 5% wartości 

brutto dostawy jaka powinna zostać zrealizowana zgodnie z zapotrzebowaniem, 
d) braków ilościowych w dostawie w stosunku do ilości wynikającej z dowodu dostawy – w wysokości 5 % 

wartości brutto wynikającej z dowodu dostawy, 
e) nieterminowej dostawy towaru - w wysokości 2 % wartości brutto nieterminowej dostawy za każdy dzień 

opóźnienia, 
f)  nie dostarczenia certyfikatu kopalni określającej parametr dostarczonego opału ( na żądanie 

Zamawiającego) – w wysokości 2 % wartości brutto dostawy , do której certyfikatu nie dostarczono.  
2. Fakt niewłaściwej jakości opału jak i jego brak w stosunku do ilości deklarowanej osoby uprawnione 

zgłaszają pisemnie Wykonawcy. 
3. W przypadku nie dokonania zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do ich 

zapłaty, kary te stają się wymagalne i Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 
5.Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim 

w związku z realizacja przedmiotu umowy.  
 

§ 10 
1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 
1) jeżeli Wykonawca realizuje umowę w sposób nienależyty, a w szczególności: 
- dostarczenia opału o parametrach niezgodnych z umowa, 
- nieterminowego dostarczania opału, 
- dostarczania opału w ilości niezgodnej ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, 
- braków ilościowych w stosunku do ilości wykazanej w dowodzie dostawy. 
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2. Zamawiający jest uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 30 dni od 

dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.  
3. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 

przypadku Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy bez 

jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych. 
4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 11 
Wszelkie zmiany i uzgodnienia postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności aneksu 

podpisanego przez obydwie strony oraz zgodności z art.139 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
  

§ 12 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
1. Zamiany umowy dotyczące przedmiotu Umowy lub umówionego terminu wykonania przedmiotu Umowy 

są dopuszczalne w następujących przypadkach: 
a) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Umowy proponowanych 

przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 
b) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 

zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności 

zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody, 
c) Wystąpienie nieprzewidzianych zdarzeń losowych, na które Strony niniejszej umowy nie miały wpływu 
d) w przypadku ustawowych zmian przepisów podatkowych mających wpływ na wysokość wynagrodzenia 

Wykonawcy. 
e) zmiany danych teleadresowych, osób wykonujących zamówienie. 
f) zmian podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy – na wniosek 

Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego.  
g) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy – na 

wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego.  
h) zmiany zasad dokonywania odbioru.  
i) zmiany zasad dokonywania płatności. 
j) zmiany treści umowy w nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy. 
k) nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu:   zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-

organizacyjną umowy (np. zmiana konta bankowego). Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych 

przypadkach możliwość zmiany terminu realizacji dostawy, bez konieczności dokonywania zmiany umowy, 

Zmiana taka jest możliwa po wcześniejszym wyrażeniu zgody Zamawiającego  
l) zamawiający zastrzega prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zamawianego towaru w 

przypadku zmniejszenia lub zwiększenia potrzeb grzewczych. 
 

§ 13 
W sprawach nienormowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy 

Ustawy Prawo zamówień publicznych.  
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwych 

sądów powszechnych wg właściwości dla siedziby Zamawiającego.  
 

§14 
Integralną częścią umowy jest SIWZ wraz z załącznikami oraz oferta wykonawcy. 
 

§15 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. 
 

 

 Zamawiający           Wykonawca  
……………………………..      …………………………………

           


