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Załącznik nr 6 do SWZ 

U M O W A   Nr ..................... 

 

W dniu ......................... 2021 r. w Lutocinie pomiędzy 

Gminą Lutocin, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin, NIP 5110271300, REGON 130378261 zwaną dalej 
w tekście "Zamawiającym", reprezentowaną przez: 

1. Wójta Gminy – Jacek Kołodziejski, 

w kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Justyna Dobiesz 

a 

........................................................................... 

zwanym w dalszej części "Wykonawcą" reprezentowanym przez: 

1. ....................................................................... 

 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym bez 
negocjacji, w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 
2019 ze zm.), została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy zawartej w sprawie zamówienia publicznego jest dostawa węgla opałowego na okres 
grzewczy 2021/2022 (w zależności od jednostki) tj.: 

1.1. Ekomiału (luzem) o parametrach: granulacja - 3-31,5 mm, kaloryczność (wartość opałowa) - min. 
24 MJ/kg, zawartość siarki – max. 0,8%; zawartość popiołu – max. 14%; wilgotność – max. 10%, w ilości 
……. ton; 

1.2. ekogroszku (pakowanego w workach 25-30 kg) o parametrach: granulacja - 5-25 mm, kaloryczność 
(wartość opałowa) min. – 26 MJ/kg, zawartość siarki – max. 0,6%; zawartość popiołu – max. 0,8%; 
wilgotność – max. 10%, w ilości …. ton; 

2. Powyższe ilości węgla opałowego zostały określone szacunkowo i mogą ulec zmianie w zależności od 
temperatur panujących w okresie grzewczym. 

3. Węgiel opałowy dostarczany będzie do Urzędu Gminy w Lutocinie oraz placówek oświatowych z terenu gminy 
Lutocin tj.: 

3.1. Samorządowej Szkoły Podstawowej w Przeradzu Małym, 
3.2. Samorządowej Szkoły Podstawowej w Swojęcinie, 
3.3. Zespołu Szkół w Lutocinie (przy ul. Szkolnej 14 oraz przy ul. Żeromskiego 2B). 

4. Dostarczany opał musi posiadać atest, certyfikat lub świadectwo jakości. 
 

§ 2. 
Termin wykonania umowy 

Czas realizacji umowy strony ustalają od 15 października 2021r. do 15 kwietnia 2022r. 
 

§ 3. 
Prawa i obowiązki 

1. Realizacja umowy odbywać się będzie zgodnie ze złożoną ofertą i wymaganiami Zamawiającego. 
2. Dostawy realizowane będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego środkami transportu 

Wykonawcy i na jego koszt wraz z rozładunkiem w miejscu składowania. 
3. Zgłaszanie potrzeb będzie odbywało się telefonicznie. 
4. Termin realizacji każdego zamówienia od momentu zgłoszenia nie może być dłuższy niż 2 dni robocze (nie 

uwzględnia się sobót i dni wolnych od pracy). 
5. Dostawy odbywać się będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. 
6. Węgiel będzie dostarczany do wskazanych przez Zamawiającego jednostek transportem samochodowym 

samowyładowczym wyposażonym w urządzenia zabezpieczające przed wpływem warunków 
atmosferycznych, które mogłyby skutkować utratą przez towar walorów użytkowych. 

7. Wykonawca do każdej dostawy dołączy protokół odbioru opału, zgodnie ze wzorem załącznika do umowy 
wraz z certyfikatem jakości dostarczanej partii opału. 
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8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania prób określonej partii dostawy opału celem wykonania analiz 

laboratoryjnych - dwa razy w sezonie grzewczym na koszt Wykonawcy. 
9. W razie wątpliwości co do parametrów opału określonych w §1 pkt.1., Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

komisyjnego pobierania prób dostarczonego opału celem wykonania analiz laboratoryjnych. Nieobecność 
przedstawiciela Wykonawcy przy czynnościach poboru próbki traktowana będzie jako akceptacja sposobu jej 
pobrania. 

10. W przypadku wyniku badań laboratoryjnych potwierdzających zaniżone parametry dostarczonego opału przez 
Wykonawcę w stosunku do parametrów opału żądanych w SWZ i niniejszej umowie: 
10.1. koszty przeprowadzonych badań, o których mowa w pkt 7 i 8, obciążają Wykonawcę; koszty badań 

potrącane będą z wystawionych faktur, 
10.2. Zamawiający może żądać wymiany dostarczonej partii opału na opał zgodny z wymaganymi 

parametrami określonymi w § 1 umowy (wymiany opału Wykonawca dokona w ciągu 2 dni od zgłoszenia 
niezgodności) lub obniżenie ceny dostarczonej partii opału stosownie do jakości dostarczonego węgla. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji w razie stwierdzenia wad dotyczących ilości lub jakości 
dostarczonego opału w terminie 14 dni od daty dostawy. Zamawiający niezwłocznie zgłosi Wykonawcy 
pisemną reklamację. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki i zawiadomić 
pisemnie Zamawiającego o jej rozstrzygnięciu. Brak odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 2 dni licząc 
od daty jej otrzymania przez Wykonawcę, uważane będzie przez Zamawiającego za uznanie reklamacji. 

12. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować umowę z zachowaniem najwyższej staranności, zasad 
bezpieczeństwa, dobrej jakości, własnej organizacji pracy oraz obowiązujących przepisów prawa, na 
warunkach ustalonych w umowie gwarantując, że dostarczony opał odpowiadać będzie Polskim Normom 
oraz parametrom określonym w złożonej ofercie. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania i utrzymywania w toku wykonywania umowy ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu 
niniejszego zamówieni oraz następstw nieszczęśliwych wypadków.  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
opłaconą polisę lub inny dowód ubezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

14. Do odbioru opału upoważnieni będą pracownicy wytypowani przez dyrektora szkoły oraz pracownik urzędu 
gminy. 

§ 4 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za wykonanie całości zamówienia Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie, zgodnie ze złożoną ofertą, 
w wysokości: ………………... zł brutto, słownie: ……..................… 

2. Rozliczenie będzie następowało wg faktycznej ilości opału dostarczonego do miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego, przy zastosowaniu zryczałtowanych ceny jednostkowej za: 

2.1. ekomiał, w wysokości …………. zł brutto za 1 tonę, 

2.2. ekogroszek, w wysokości …………. zł brutto za 1 tonę. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa ust. 1, zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi 
Wykonawca, w tym m.in. koszty zakupu, transportu oraz wszelkie koszty załadunku i rozładunku, a także inne 
koszty związane z realizacją zamówienia. 

4. Ustalone w umowie ceny opału są stałe i nie ulegają zmianie w trakcie całego okresu trwania umowy. 
 

§ 5 
Warunki płatności 

1. Podstawą do zapłaty za opał będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę po dostarczeniu opału do 
Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu oryginałów wyników badań opisanych w §3 ust. 7, 8 i 9. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości wyliczonej zgodnie z §4 ust. 2 
umowy, płatne będzie przelewem w terminie do ……… dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze (z zastrzeżeniem ust. 1). 
Fakturę należy złożyć wraz z dokumentem potwierdzającym wartość opałową dostarczanego asortymentu. 

3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z umowy na osobę 

trzecią. 
5. Wykonawca oświadcza, że upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia kar 

umownych naliczonych przez Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy oraz kosztów badań 
laboratoryjnych w sytuacji przewidzianej w §3 pkt. 10.1. umowy. 
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§ 6 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca zrealizuje osobiście Zadanie w zakresie objętym Umową - za wyjątkiem tego zakresu Zadania, 
który określony został jako powierzony do wykonania podwykonawcy (podwykonawcom) w ofercie 
Wykonawcy, tj. za wyjątkiem zakresu prac obejmującego ____________________. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu informacji na temat nowych podwykonawców, 
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca 
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz brak jest podstaw do 
wykluczenia proponowanego Podwykonawcy. 

4. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie 
jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 
ust. 1 ustawy Pzp lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 
Podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 
wykonania części zamówienia Podwykonawcy. Powyższe zapisy mają również zastosowanie wobec dalszych 
podwykonawców. 

5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie realizacji, Wykonawca, 
na żądanie Zamawiającego, przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych lub oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 
podwykonawcy.  

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca 
obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 
temu podwykonawcy.  

7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
należyte wykonanie tego zamówienia. 

§ 7 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia łącznego w przypadku 
odstąpienia od umowy z powodu okoliczności zależnych od Wykonawcy, w szczególności za nienależyte 
wykonanie umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu dostawy w wysokości 1,5% ceny 
brutto niezrealizowanej terminowo dostawy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie 
terminu wyznaczonego na wykonanie dostawy. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto dostawy, jeżeli waga 
dostarczonej partii opału nie będzie odpowiadała zamówieniu lub dostarczony opał nie będzie spełniał 
wymagań określonych w §1 ust.1 umowy. Kara określona w zdaniu poprzedzającym nie wyłącza innych 
uprawnień Zamawiającego. 

4. W przypadku nie usunięcia braków ilościowych dostarczonej partii opału oraz nie dokonania wymiany opału o 
niewłaściwej jakości na spełniający normy jakościowe wynikające z niniejszej umowy i SWZ w terminie 2 dni 
od daty pisemnego złożenia reklamacji przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 
2% ceny brutto dostawy wybrakowanej lub niespełniającej parametrów jakościowych za każdy dzień 
opóźnienia. 

5. Przekroczenie terminów, o których mowa w ust. 2 i 4 o więcej niż 7 dni, niezależnie od możliwości naliczenia 
kar umownych, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy bez ponoszenia kar i 
innych opłat. 

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 20% 
wynagrodzenia umownego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie straty poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie 
powstałe z jego winy w czasie wykonywania umowy. 

8. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną Zamawiający zastrzega sobie prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wykonawcy wynagrodzenia oraz innych 
należności przysługujących wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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10. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

11. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca nie może żądać wynagrodzenia określonego w §4 ust.1 
niniejszej umowy, a jedynie wynagrodzenia za zrealizowaną część umowy. 

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z dostarczenia opału złej jakości. 
 

§ 8 
Zmiana umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 
nieważności takiej zmiany. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, 
gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu umowy. 

 

§ 9 
Prawo odstąpienia od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w terminie 7 dni od powzięciu wiadomości o 
przyczynach odstąpienia, tzn. gdy: 
1) narusza obowiązki opisane w umowie, 
2) nie przestrzega uregulowań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, 
3) ze swojej winy nie wywiązał się z terminowej realizacji dostaw, 
4) dostarczył opał niespełniający wymagań jakościowych co potwierdziły przeprowadzone badania 

laboratoryjne pobranych próbek opału. 
5) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 
6) otwarto likwidację Wykonawcy (firmy) 
7) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia nieruchomości Wykonawcy w toku postępowania egzekucyjnego. 
8) zachodzą okoliczności określone w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy pzp. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 
1) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wystawionych faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 

1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie, 
2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru dostaw opału. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i 
powinno zawierać uzasadnienie. 

5. Odstąpienie od umowy nastąpi przez pisemne oświadczenie Zamawiającego wraz ze wskazaniem przyczyny 
odstąpienia i złożone zostanie w terminie do 30 dni, licząc od dnia ujawnienia się okoliczności dających 
podstawę do odstąpienia od umowy.  

6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia 
w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, w szczególności nie dotrzymania 
terminu dostawy przedmiotu zamówienia bądź, gdy dostarczony opał nie będzie spełniał warunków 
jakościowych wymaganych przez Zamawiającego oraz innych przewidzianych umową. 

 
§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego. 
3. Ewentualne spory mogące zaistnieć na tle niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
4. Wykonawca oświadcza, że wobec Pełnomocnika Wykonawcy, osób fizycznych wskazanych w umowie, osób 

fizycznych zatrudnionych przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę przy realizacji niniejszej umowy, 
osób fizycznych działających w imieniu podmiotów trzecich, udostępniających zasoby w ramach realizacji 
niniejszej umowy na podstawie art. 118 Pzp, osób fizycznych działających w imieniu podwykonawców 
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realizujących część przedmiotu umowy lub innych osób fizycznych – wykonujących lub które będą wykonywać 
czynności związane z realizacją przedmiotowej umowy, wykonał obowiązki informacyjne wynikające z 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO Dz. Urz. UE. L 
Nr 119 str. 1). 
 

§ 10 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego jeden dla 
Wykonawcy. 
 

 

                  ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA 
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Załącznik do umowy 

 

Protokół odbioru dostawy opału 

 

 

Dostawę opału: ekomiału / ekogroszku* do kotłowni w ………………………….......................................……………………. 

zrealizowano w dniu ……………………………, zgodnie z umową nr………………………………………… z dnia …………………………. 

na podstawie zamówienia telefonicznego z dnia ………………...…………. 

 

 

Potwierdzam odbiór ekomiału / ekogroszku pakowanego w workach* w ilości ………………………… wraz z załączo-

nym certyfikatem jakości, bez zastrzeżeń / z następującymi zastrzeżeniami* 

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

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

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

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

Czytelny podpis osoby dostarczającej opał:                                      Czytelny podpis osoby przyjmującej opał: 

 

 

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

 

 

 

 

* niewłaściwe skreślić 


