
Zespół Szkół w Krzywiniu                       Znak sprawy: S.26.3.2018 

1 
 

Załącznik nr 2 
UMOWA nr ………..  

/wzór/ 
Zawarta w dniu  .......................... roku w Krzywiniu, pomiędzy: 

Zespołem Szkół w Krzywiniu z siedzibą: ul. Strzelecka 13, 64-010 Krzywiń 

reprezentowanym przez: 

Pana Zbigniewa Bernarda – Dyrektora Zespołu Szkół w Krzywiniu 

przy kontrasygnacie:  

Pani Aleksandry Nowak – Głównego Księgowego, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a firmą: 

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

z siedzibą ………………………………………………………………..……….…………. 

reprezentowaną przez: 

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

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

Niniejsza umowa jest zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1579) w wyniku przeprowadzonego 
postępowania o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro.  
 

§ 1 
 

1. Przedmiotem umowy jest: „Sukcesywna dostawa węgla do Zespołu Szkół  
w Krzywiniu w roku 2019” w ilości ok. 180 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Krzywiniu  
pod n/w adresy, tj.: 
1) kotłownia - budynek A  Krzywiń, ul. Strzelecka 13 (węgiel groszek (ekogroszek) 

granulacjia 5-25mm)  w ilości ok. 75 ton, 
2) kotłownia - budynek B  Krzywiń, ul. Gen. D. Chłapowskiego 34 (węgiel orzech II)  

w ilości ok. 105 ton, 
3) kotłownia - budynek D  Świniec 31 (węgiel orzech II) w ilości ok. 15 ton 

w ilości według potrzeb zgłaszanych do powyższych odbiorców. 

2. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu dostawy opału o następujących parametrach 
jakościowych: 
1) węgiel  sortyment orzech II w ilości około 105 ton:  

- wartość opałowa min. 29000 kJ/kg;  
- zawartość popiołu: do 6%;  
- zawartość siarki: do 0,6%  

2) węgiel groszek (ekogroszek) - granulacja 5-25 mm w ilości około 75 ton:  
- typ 31 lub 31.1;  
- wartość opałowa min. 26000 kJ/kg;  
- zawartość popiołu:  do 6%;  
- zawartość siarki: do 0,6% ;  
- wilgotność do 10%). 
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3. Dostarczony opał musi być suchy, jednorodny, nie może być mieszanką różnych typów 
i sortymentów, powinien być odpowiednio zabezpieczony przed nadmierną wilgotnością. 
Również w sytuacji wystąpienia opadów podczas transportu, opał powinien  
być zabezpieczony przed jego zamoczeniem. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności związanych z przedmiotem  
umowy z należytą starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru swej 
działalności, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia  
oraz w ustalonym terminie. 

5. Faktyczna ilość zrealizowanych usług będzie zależna od potrzeb Zamawiającego,  
a określona ilość nie może – w razie mniejszych lub większych potrzeb – być podstawą 
roszczeń ze strony Wykonawcy. Ilość opału w okresie umownym nie jest możliwa  
do określenia w sposób ścisły, gdyż jest zależna od warunków atmosferycznych, 
niezależnych od Zamawiającego. 

6. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest: 
……………………………………..……….…..…………… tel. ………….…………… 

7. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną jest dyrektor Pan Zbigniew Bernard, 
natomiast do kontaktu w sprawie realizacji zamówień jest Pani Karina Lehmann  
tel. 65 5 170 503. 

8. Poszczególne dostawy realizowane będą na podstawie złożonego przez Zamawiającego 
zamówienia w formie telefonicznej. Wykonawca na podstawie zamówienia dostarcza opał 
najpóźniej w ciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia. 

9. Opał dostarczany będzie do n/w odbiorców transportem Wykonawcy. Wielkość 
jednorazowej dostawy partii węgla do jednego odbiorcy wynosi: 

1) kotłownia - budynek A  Krzywiń, ul. Strzelecka 13:   
- minimalna ilość 2 tony – maksymalna ilość 5 ton  

2) kotłownia - budynek B  Krzywiń, ul. Gen. D. Chłapowskiego 34:   
- minimalna ilość 5 ton –  maksymalna ilość 12 ton  

3) kotłownia - budynek D  Świniec 31:   
- minimalna ilość 1tona – maksymalna ilość 3 tony. 

10. Sprawdzanie ilości nabytego węgla odbywać się będzie na koszt Wykonawcy 
na podstawie dokumentu dostawy oraz następować będzie w obecności upoważnionych  
przez dyrektora pracowników Zespołu Szkół w Krzywiniu.  

11. Wykonawca zobowiązuje się do współdziałania  poprzez umożliwienie Zamawiającemu 
dokonywanie wyrywkowych kontroli parametrów jakościowych węgla poprzez pobranie 
próbki węgla celem zbadania jego jakości w stosunku do parametrów jakościowych 
określonych w § 1 pkt 2. 

12. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykaz obiektów objętych umową. 
 

§ 2 
 

1. Strony ustalają, że na węgiel obowiązywać będzie stała cena brutto: 
1) węgiel orzech II - ..…...……... zł za 1 tonę, w tym podatek VAT wynosi 23 % 

2) węgiel groszek (ekogroszek) granulacja 5-25mm - ..…...……... zł  
za 1 tonę, w tym podatek VAT wynosi 23 % 
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2. Wartość ogółem przedmiotu umowy wynosi:   
- netto: ........................zł (słownie:..............................................................); 
- VAT 23 % w kwocie:..................zł (słownie:................................................); 
- brutto:.........................zł (słownie:..............................................................). 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 2 pkt 1 oraz pkt 2 przysługuje tyko  
za zrealizowaną część umowy.  

4. Dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia określonego w § 2 pkt 1 oraz pkt 2  
umowy w przypadku, gdy w czasie jej realizacji nastąpi ustawowa zmiana wysokości 
podatku VAT. W takiej sytuacji cena oraz wartość określone w § 2 pkt 1 i 2 ulegną 
zmianie odpowiadającej zmianie stawki podatku VAT i nie wcześniej niż od dnia 
obowiązywania zmienionej stawki podatku VAT. 

5. Ilość zakupionego opału  w stosunku do wykazanego w przedmiocie zamówienia może 
ulec zmianie. Ogólna ilość zakupionego węgla uzależniona będzie od rzeczywistych 
potrzeb Zamawiającego. 

 
§ 3 

 
1. Wykonawca jest obowiązany do wystawiania faktur za wydany węgiel w dniu sprzedaży 

(odrębnie dla każdego obiektu, ze wskazaniem miejsca dostawy). 

2. Fakturę za dostawy węgla należy wystawić: 
Nabywca:     Odbiorca: 

 Gmina Krzywiń    Zespół Szkół  
 Rynek 1     ul. Strzelecka 13 
 64-010 Krzywiń    64-010 Krzywiń 
 NIP 698-172-21-89 

3. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć faktury do siedziby Zamawiającego – Zespół 
Szkół w Krzywiniu, ul. Strzelecka 13 64-010 Krzywiń. 

4. Zapłata za pobrany węgiel nastąpi przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek 
bankowy w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury  
na nabywcę i odbiorcę. 

 
§ 4 

 
1. Umowa zostaje zawarta na czas od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. 
2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z 1 miesięcznym okresem 

wypowiedzenia lub w każdym czasie za porozumieniem stron.  

3. W zawartej umowie nie będą dokonywane zmiany, ani wprowadzane nowe postanowienia 
niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność 
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć  
w chwili zawarcia umowy. 

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy  
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
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§ 5 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto 
przedmiotu zamówienia, w przypadku, gdy do odstąpienia od umowy doszło z przyczyn 
leżących p stronie Wykonawcy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostawie 
poszczególnych partii opału – w wysokości 5% wartości dostawy tej partii, wyliczonej 
zgodnie z § 2 pkt 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia. 

3. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony opał nie spełnia wymaganych parametrów, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto  
niespełniającej wymagań dostawy jednostkowej. 

4. W przypadku zaistnienia sytuacji, w których koniecznie będzie naliczanie kar umownych, 
Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę obciążeniową. 

5. Kara umowna będzie potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  
na co Wykonawca wyraża zgodę lub płatna w terminie 14 dni od otrzymania noty. 

 
§ 6 

 
1. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące w danym zakresie. 

2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej  
pod rygorem nieważności.  

§ 7 
 
1. Ewentualne spory między stronami, mogące wyniknąć w trakcie realizacji postanowień 

niniejszej umowy, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze polubownej,  
a dopiero w ostateczności, gdy postępowanie takie na da rezultatu, strony poddają 
rozstrzygnięciu, właściwemu dla siedziby Zamawiającego, sądowi powszechnemu.  

§ 8 
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2.  Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze  
dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

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

ZAMAWIAJĄCY            WYKONAWCA 
 
 
 


