
UMOWA  
zawarta w dniu …………… r. w Kamieńsku 

pomiędzy:  

………………………………………………………..…………………………………………………………. 

z siedzibą w : …………………………………………………………., nip:………………, regon:…………., 
zwanym dalej “Zamawiającym” , reprezentowanym przez:  
1. ………………….  – ………………. 

a: 

nazwa /firma/albo imiona i nazwiska: ………………………………….………………………………………. 

z siedzibą albo miejscem zamieszkania i adresem wykonawcy ……………………………………………….. 

nip:…………………………… , regon: ……………………….., 

zwanym dalej  “Wykonawcą”  , reprezentowanym przez: 
1. ……………… - ……………. 

 

została zawarta umowa następującej treści:  
 
Niniejsza umowa jest wynikiem postępowania o zamówienie publiczne  w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity opublikowany w Dz. U. z 2010 r. Nr 
113, poz. 759 z póżn. zm. 

 

§ 1 

Zamawiający zleca, a wykonawca zobowiązuje się do dostawy węgla oraz miału węglowego 

w tym: 

- sprzedaż i dostawa węgla kamiennego kostka o parametrach powyżej kl. 28 000 kJ/kg 

- sprzedaż i dostawa miału węglowego kl. 24 

Miejsce dostawy: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku, ul. Szkolna 4, 
97-360 Kamieńsk 

Wykonawca dostarczy węgiel oraz miał w podanym poniżej terminie i ilości: 

 WĘGIEL MIAŁ 
LUTY 15 t  10 t 
KWIECIE Ń 25 t 10 t 
CZERWIEC 60 t  30 t 

Razem: 100 t 50 t 
 
za cenę: 
Lp Nazwa Jedn. 

miary 
Ilość Cena jedn. netto 

[zł] 
Wartość netto 

[zł] 
VAT 
[%] 

1 Węgiel kamienny kostka t 100    
3 Miał węglowy t 50    

 
Ogólna wartość netto ........................................................................................................................................................................................ zł  
(słownie: ........................................................................................................................................................................................................................ ) 
Ogólna wartość podatku VAT ................................................................................................................................................................... zł 
(słownie: ........................................................................................................................................................................................................................ ) 

Ogólna wartość  brutto .................................................................................................................................................................................... zł 
(słownie: ........................................................................................................................................................................................................................ ) 
 



§ 2 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od ilości zakupu miału i tłucznia, jak również 
przesunięcia ilości jednego materiału na rzecz drugiego o tym samym parametrze. 

2. Strony zgodnie ustalają, iż dostawy odbywać się będą sukcesywnie, po otrzymaniu przez wykonawcę 
pisemnej informacji o terminie dostawy danej partii zamówienia (dostawy należy dostarczyć w terminie 
nie dłuższym niż 3 dni od powzięcia informacji). 

3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie do dnia 30.06.2011 r. 

4. Zamawiający każdorazowo zobowiązany jest przedstawić przy dostawie certyfikat wystawiony przez 
kopalnię określający parametry dostarczonego węgla. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia zgodności parametrów dostarczonego węgla z 
parametrami wymaganymi. W takim przypadku próbka do oceny jakości węgla będzie przygotowana 
przez osoby wyznaczone ze strony Zamawiającego i Wykonawcy oraz przekazana do laboratorium 
wskazanego przez Zamawiającego. Koszty badania jakości węgla obciążają Zamawiającego, z 
zastrzeżeniem że w przypadku stwierdzenia niezgodności parametrów węgla dostarczonego z 
parametrami wymaganymi to wykonawca pokryje koszty badania laboratoryjnego oraz koszty wymiany 
wadliwego węgla na węgiel o parametrach zgodnych z wymaganiami Zamawiającego. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zgodności wagi węgla faktycznie dostarczonego z 
wagę wskazaną na fakturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności (waga węgla faktycznie 
dostarczonego jest mniejsza niż waga na fakturze) wykonawca zobowiązuje się do dokonania korekty 
faktury i wykazania na niej wielkości faktycznych. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia mniejszej ilości węgla niż wskazane w § 1 w 
przypadku mniejszego zapotrzebowania. 

 

§ 3 

1. Strony ustalają dopuszczanie wystawiania częściowych faktur. 

2. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił faktury VAT bez podpisu Zamawiającego na 
fakturze.  

4.  Termin płatności faktur wynosi do 21 dni od dnia wystawienia faktury. 
 

§ 4 

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne z tytułu nieterminowego dostarczenia danej partii 
materiałów w wysokości 0,5% całkowitej wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia. 

2. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę w wysokości 10% całkowitej wartości przedmiotu umowy za 
odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy.     

3. Jeżeli nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy będzie spowodowane przyczynami niezależnymi od 
wykonawcy, zamawiający wyznaczy w porozumieniu z wykonawcą dodatkowy termin wykonania 
zamówienia. 

4. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty faktur, not odsetkowych zamawiający zobowiązany 
będzie do uiszczenia należności wraz z odsetkami. 
 

§ 5 

Termin wypowiedzenia umowy przez strony ustala się na okres 1 m-ca. 

 

§ 6 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 

 



§ 7 

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, rozpatrywane będą przez właściwe sądy powszechne, po 
wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego. 

 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 
oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

 
§ 9 

Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.  

 
§ 10 

Integralną część niniejszej umowy stanowią:  

1. SIWZ 

2. Oferta 

 

WYKONAWCA                                                                                           ZAMAWIAJ ĄCY 

        
 

 

 

 

 

 

 


