
UMOWA Nr  

W dniu ………………. w Zgierzu, pomiędzy Zespołem Szkól Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka          

z siedzibą w 95-100 Zgierz ul. Długa 89/91 reprezentowanym przez Dyrektora Lilianę Lipińską 

zwanym dalej Zamawiającym  

a Sprzedawcą  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

zwanym dalej Wykonawcą 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie zapytania ofertowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. ) pn. „ Dostawa 

węgla kamiennego / ekogroszek/ na sezon grzewczy 2016/2017 r. do Zespołu Szkół 

Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu ul. Długa 89/91”. 

2. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z transportem, dostawą wraz z 

załadunkiem oraz rozładunkiem węgla ekogroszek w sezonie grzewczym 2016/2017 

w szacunkowej ilości  około 120 ton luzem – groszek energetyczny / ekogroszek /31-

GkII-26/7wg. PN-82/G-97003, o następujących parametrach lub równoważny:   

- wartość opałowa nie mniejsza niż 27000 kJ/kg 

- uziarnienie (mm)    od 5 do 25 

- zawartość popiołu    max. 8% 

- zawartość siarki    max. 0,6% 

- spiekalność RI    poniżej 3 

- wilgotność     max. 15% 

   3.      Miejscem realizacji zamówienia jest magazyn opału kotłowni  c. o. Zespołu Szkół Nr 1 

im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu ul. Długa 89/91 

 

§ 2 

Terminy 

 

1. Rozpoczęcie umowy od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od dnia 15 

października 2016 roku 

2. Zakończenie umowy 15 kwietnia 2017 roku lub z dniem wykorzystania kwoty o której 

mowa w § 3 ust.1 ………………………………………….. 

 

 



§3 

Wynagrodzenia 

 

1. Maksymalna wartość zobowiązania Zamawiającego wynikającego z przedmiotowej 

umowy wynosi brutto: ……………………………………………………………………… 

2. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego 

 w § 1 będzie wypłacane na podstawie ceny jednostkowej wyszczególnionej  

w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

Wynagrodzenie to nie może przekroczyć kwoty wskazanej w ust. 1.  

3. Cena jednostkowa brutto o której mowa w ust. 2 nie ulegną zmianie przez cały okres 

realizacji przedmiotu umowy w sezonie grzewczym 2016/2017. 

4. Rozliczenie dostaw objętych przedmiotem umowy nastąpi fakturami częściowymi. 

5. Wykonawca  zobowiązany jest do wystawienia faktury za każdą dostawę w terminie 

 7 dni od dnia jej dokonania. 

6. Zapłata wynagrodzenia za dokonaną dostawę nastąpi w terminie 21 dni od daty 

wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego , 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. 

7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. Dane do faktury:  Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka  95-100 Zgierz 

 ul. Długa 89/91 NIP: 732 10 64 763 REGON: 000193430 

9. Cena nie może zawierać podatku akcyzowego, gdyż zgodnie z zapisami ustawy z dnia 

6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. poz. 752 

 a szczególności art. 31a mówi o zwolnieniu z płacenia podatku akcyzowego przez 

jednostki oświatowe jako odbiorców ostatecznych. 

 

§4 

Warunki wykonania przedmiotu umowy 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest realizować dostawę węgla ekogroszek  

do Zamawiającego wg następujących wytycznych: 

- jednorazowa dostawa max. do 5 ton., w związku z ograniczeniami infrastruktury 

brak miejsca składowania na zewnątrz, rozładunek bezpośrednio do zsypu kotłowni, 

brak możliwości manewrowania większymi samochodami. 

      2.     Wykonawca zobowiązany jest realizować dostawy opału w trakcie realizacji                          

 zamówienia sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. 

     3.   Zamawiający będzie zgłaszał zapotrzebowanie na dostawę opału, telefonicznie  

 lub faksem. 

     4.     Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę nie później niż w ciągi 48 godzin  

 od otrzymania zamówienia od Zamawiającego. 

     5.     Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do każdej partii     

 dostarczonego opału załączyć jakość opału / aktualny certyfikat jakości /. 



    6.      Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo wraz z dostawą opału przekazać 

 Zamawiającemu dokument dostawy określający ilość i kod CN. 

    7.      W przypadku pojawienia się wątpliwości dotyczącej dostarczonego opału  

 Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania ekspertyzy w profesjonalnym, 

 niezależnym laboratorium na koszt Wykonawcy. Jeśli wynik ekspertyzy okaże się 

 negatywny, czyli niezgodny z parametrami wymienionymi w § 1 Wykonawca 

 zobowiązany jest do : 

 - wymiany wadliwej partii dostawy na swój koszt. 

 Zamawiający informuje, że podane ilości opału, o których mowa w § 1 ust. 2  

 są ilościami orientacyjnymi ustalonymi n a podstawie zużyci w okresie ostatnich  

 12 miesięcy przed wszczęciem postępowania, o którym mowa w § 1 ust. 1 oraz 

 przewidywalnego zapotrzebowania, z uwzględnieniem zmian ilościowych oraz 

 prognozowanego zużycia przy maksymalnych założeniach na sezon grzewczy 

 2016/2016. Podane maksymalne ilości węgla ekogroszek mogą ulec zmianie,  

 przy czym Zamawiający gwarantuje odbiór minimum 70% łącznej ilości opału 

 wskazanego w przedmiocie zamówienia. Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację 

 dostaw w wielkości wskazanej w § 1 ust.2. 

    8.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do zważenia dostarczonego opału, w przypadku    

 stwierdzenia nieprawidłowej wagi na niekorzyść Zamawiającego, Wykonawca ma 

 obowiązek natychmiastowego uzupełnienia ilości brakującego opału. 

    9.  Awaria samochodów dostawczych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zrealizowania 

 dostawy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia 

 transportu zastępczego. 

 

§ 5 

Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% maksymalnego 

zobowiązania umownego określonego w § 3 ust. 1, w przypadku odstąpienia  

od umowy z winy Wykonawcy. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia. 

 

§ 6 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni  

od powzięcia wiadomości o przyczynie uprawniającej do tego przypadku, gdy: 

1) zostanie wydany tytuł egzekucyjny zasądzający wierzytelność/wierzytelności 

wynikające z zawarcia lub nienależnego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 



2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych 

przyczyn lub nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego 

 na piśmie, w terminie 3 dni od daty jego zgłoszenia. 

2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W każdym przypadku odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy 

należne jest tylko częściowe wynagrodzenie za należyte wykonanie przedmiotu 

umowy. 

4. Skutki odstąpienia następują od daty doręczenia oświadczenia o odstąpieniu. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwil zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, maja 

zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego . 

 

§ 8 

 

1. Nadzór nad realizacją umowy powierza się osobom wyznaczonym przez strony: 

1) Reprezentującym Wykonawcę - ……………………………………….. 

2) Reprezentującym Zamawiającego - ……………………………………. 

 

§ 9 

 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących  egzemplarzach z czego 2 egzemplarze otrzymuje 

Zamawiający i 1 egzemplarz Wykonawca. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 


