
 
 

Nr sprawy: ZP/340/1/08 

Umowa 
 

zawarta w dniu .............. w Kamieńsku 
 

pomiędzy:  
 

Miejskim Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym w Kamieńsku 
z siedzibą w : 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska 50, nip:772-10-76-936, regon:590413720, 
zwanym dalej “Zamawiającym” , reprezentowanym przez:  
1.Wiesławę Skulimowską - p.o Kierownik 
2. ElŜbietę Sowińską - Gł. Księgową, 
a: 
....................................................................................  
z siedzibą w:..............................................................., 
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 od 14 000 euro do mniej niŜ kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP z póź. zm. 
 
§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia węgla kamiennego i 
miału węglowego wraz z transportem do Placówek Oświatowych zwanych "Odbiorcami" 
znajdujących się na terenie Gminy Kamieńsk, zgodnie z obowiązującymi normami i 
specyfikacjami technicznymi, w tym: 

 

- węgiel kamienny w ilości 30 ton, Publiczna Szkoła Podstawowa 

- węgiel kamienny w ilości 30 ton, Publiczne Gimnazjum 

- węgiel kamienny w ilości 100 ton, Zespół Szkół Ponadginazjalnych 

- miał węglowy w ilości 20 ton, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

 

Węgiel kostka o parametrach kl.28000kJ/kg 
zawartość popiołu   do 0,8% 
zawartość siarki      do 0,6% 
zawartość wilgoci   do 0,6% 
 

Miał węglowy o parametrach 21/08 
 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień-Kod CPV: przedmiot główny:10121000-7; 
                                                                                          przedmiot pomocniczy:10300000-6. 
 

Ogólna wartość netto wynosi ................. zł. 
(słownie:..................................................................................................). 
Ogólna wartość podatku VAT wynosi  (stawka:22%)  - ......................... zł. 
(słownie:..................................................................................................). 
Ogólna wartość brutto wynosi ........................ zł. 
(słownie:..................................................................................................). 
 



Termin płatności: 30 dni od dnia wystawienia faktury. 
Zobowiązuję się wykonać zamówienie  
Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w terminie do 30.11.2008r. 
Zespoł Szkół Ponadgimnazjalnych w ilości 50 ton węgla i 10      
ton miału węglowego do 30.11.2008. Drugą część zamówienia w ilości 50 ton węgla i 10  
ton miału węglowego naleŜy zrealizować w terminie do 30.03.2009r.  
 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od ilości zakupu węgla kamiennego i 
miału węglowego, jak równieŜ przesunięcia ilości jednego materiału na rzecz drugiego o tym 
samym parametrze. 
 
§ 2 
3. Ustala się sukcesywne dostawy w/w materiałów  po otrzymaniu przez Wykonawcę 
informacji o terminie danej partii dostawy ( w terminie nie dłuŜszym niŜ 2 dni od powzięcia 
informacji). 
  
§ 3 
Na materiały wymienione w § 1 Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć dokumenty tj.: 
- polskie aprobaty techniczne, atesty   
- certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności. 
 
§ 4 
1. Dopuszcza się wystawianie przez Wykonawcę częściowych faktur po otrzymaniu przez 
Zamawiającego danej partii opału. 
1. Faktury naleŜy wystawiać na odbiorcę: 
     a) Publiczna Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Kamieńsku ul.Sportowa 8 
         nip:772-21-24-790, regon 000268027 
     b) Publiczne Gimnazjum im.Jana Pawła II w Kamieńsku ul.Sportowa 8 
        nip:772-21-24-809, regon 590725051 
    c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku im.T.Kościuszki ul.Szkolna 4 
        nip:772-12-86-690, regon 590295509 
2. Zamawiający wyraŜa zgodę, aby Wykonawca wystawił faktury VAT bez 
podpisu Zamawiającego na fakturze.  
 
§ 5 
1.Wykonawca  odpowiada za uszkodzenia powstałe w transporcie. 
2. Reklamacje Zamawiającego załatwiane będą w terminie 5 dni licząc od daty zgłoszenia.  
3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie umowy, 
Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązuje się 
w terminie 5 dni  do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia.  
 
§ 6 
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu nieterminowej dostawy partii 
węgla kamiennego i miału węglowego w wysokości 0,5% całkowitej wartości przedmiotu 
umowy za kaŜdy dzień opóźnienia. 
2.Za nieterminowe usunięcie wad, usterek w okresie gwarancji Wykonawca zapłaci kary 
umowne w wysokości 0,3% całkowitej wartości przedmiotu umowy za kaŜdy dzień 
opóźnienia.  
Kara winna być zapłacona w terminie 10 dni od dnia wezwania do zapłaty.  
W czasie bezskutecznego upływu terminu Zamawiający potrąci karę z wynagrodzenia 
Wykonawcy. 
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% całkowitej wartości 
przedmiotu umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy.     
4. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty faktur Zamawiający zobowiązany będzie do 
uiszczenia naleŜności wraz z odsetkami. 



5. JeŜeli niewykonanie przedmiotu umowy w terminie będzie spowodowane przyczynami 
niezaleŜnymi od Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą 
dodatkowy termin wykonania zamówienia. 
 
§ 7 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 
 
§ 8 
Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, rozpatrywane będą przez właściwe sądy 
powszechne, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego. 
 
§ 9 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 
 
§ 10 
Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla kaŜdej ze stron.  
 
§ 11 
Integralną część niniejszej umowy stanowią:  
1. SIWZ 
2. Oferta 

 
 
WYKONAWCA                                                                                           ZAMAWIAJ ĄCY 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


