
 

Załącznik nr 7 do SIWZ

                                            UMOWA NR ...............................

zawarta  w dniu ………..............…… roku  w  Strzegomiu  - pomiędzy:

Spółką: Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. , ul. Aleja Wojska Polskiego 75,  58 – 150
Strzegom wpisanym przez  Sąd  Rejonowy  dla  Wrocławia  -  Fabrycznej  we  Wrocławiu,  IX  Wydział
Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  do  rejestru  przedsiębiorców  pod  numerem  KRS:
0000460803. Wysokość kapitału zakładowego: …..................... zł , NIP: 8842746514, 

reprezentowaną przez :

Prezesa Zarządu – Martę Zięba

zwaną dalej  „Zamawiającym”

a
…………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną/nym przez:

…………………………………………………………………………………………………
zwana/nym dalej  „Wykonawcą” .

Niniejsza  umowa  zawarta  jest  w  wyniku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego
w  trybie  art.  39  -  46  Ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo  zamówień  publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53, 730) „Dostawa miału węglowego
dla kotłowni w Strzegomiu”na sezon grzewczy 2019/2020” (znak postępowania: 1/ZP/2019).

§ 1

1.   W wyniku wyboru oferty  w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca zobowiązuje się do
sukcesywnych dostaw miału węglowego w  od dnia  20 września 2019r. do dnia 31 maja 2020
roku  -  w szacunkowej  ilości  docelowej  do  1  700  ton  (słownie:  jeden  tysiąc  siedemset  ton)
z  zachowaniem  parametrów  jakościowych  -  zgodnie  ze   Specyfikacją  Istotnych  Warunków
Zamówienia – Rozdział II oraz z ofertą Wykonawcy z dnia ....................... (Załącznik nr  1 do
umowy)  - spełniającego co najmniej następujące parametry jakościowe:

1) rodzaj – miał węglowy M II (0mm – 20 mm),
2) kaloryczność 22.000 kJ – 24.000 kJ,
3) zawartość siarki nie większa niż 0,6%,
4) zawartość popiołu nie większa niż 16%,
5) wilgotność nie większa niż 15%.

- zwany dalej „miałem” lub „przedmiotem dostawy”.
2.   Cena ofertowa netto za dostawę 1 (jednej) tony miału wraz z wszelkimi kosztami związanymi z

kompleksową  realizacją  dostawy netto  wynosi:  ….................  zł  
(słownie: ................................................................), podatek VAT wynosi: ...................... zł 
(słownie:  ...............................................................),  razem  brutto  …………………..  zł  
(słownie: .................................................................).

3.  Wartość brutto zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy wynosi: 
    ................................... zł (słownie: .........................................................................................) 
    wartość netto wynosi: ............................. zł (słownie: ...........................................................)

                                                                     
 § 2

1. Miał  będzie dostarczany - na koszt i ryzyko Wykonawcy - w terminie …... (słownie: ........) godzin
od zgłoszenia zapotrzebowania w ilości określonej przez Zamawiającego - z miejscem dostawy do
kotłowni  Zamawiającego  przy  ul.  Ofiar  Katynia   w  Strzegomiu.   Wielkość  każdej  dostawy



 

sukcesywnej,   uzależniona  będzie  od  potrzeb   Zamawiającego  wynikających  z  warunków
atmosferycznych  (łagodna  zima)  bez  prawa  Wykonawcy  do  dochodzenia   z  tego  tytułu
jakichkolwiek roszczeń.

2.  Realizacja dostaw sukcesywnych rozpocznie się od dnia 20 września 2019  roku a zakończy do
wyczerpania wartości brutto zamówienia określonej w  §1 ust.3 Umowy, jednak nie dłużej niż do
dnia  31  maja  2020  roku.  Wykonawca,  będzie  dostarczał  miał  o  wymaganych  parametrach w
ilościach podanych każdorazowo przez Zamawiającego. Ilości zależne będą od potrzeb związanych
z  warunkami  atmosferycznymi,  a  także  od  możliwości  składowania  opału.  Pierwsza  dostawa
obejmuje nie mniej niż 200 ton w terminie do dnia 20 września 2019 roku.

§ 3

1.  Dostarczony miał musi spełniać minimalne parametry jakościowe – zgodne z § 1 ust. 1 Umowy. W
celu udokumentowania, że dostarczany miał  odpowiada powyższym wymaganiom Zamawiający
będzie żądał certyfikatu jakości miału  do każdej dostawy.

2.   Odbiór  miału  odbywał  się  będzie  przez  osobę  reprezentującą  Zamawiającego.  Podstawą
wzajemnych rozliczeń będzie ilość dostarczonego miału określona w tonach i/lub kilogramach .
Określona  przez  Zamawiającego ilość  miału,  stanowiąca  przedmiot  zamówienia  jest  wartością
szacunkową.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  zakupu  mniejszej  ilości,  co  nie  może
stanowić  podstawy  do  wnoszenia  przez  Wykonawcę  jakichkolwiek  roszczeń.  Dostawy  będą
realizowane w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00, po) uprzednim
uzgodnieniu telefonicznym z osobą upoważnioną przez Zamawiającego.  Niedostosowanie się do
wyznaczonych  przez  Zamawiającego  godzin  dostaw  i  przyjazd  w  innych  godzinach,  który
spowoduje  przestój  u  Wykonawcy,nie  będzie  źródłem  żadnych  roszczeń  w  stosunku  do
Zamawiającego.  Dostawy  miału  realizowane  będą  w  dostawach  częściowych,  samochodami
samowyładowczymi  posiadającymi  zabezpieczenie  przewożonego  miału  przed  wpływem
warunków atmosferycznych, w sposób zapobiegający wymaganych parametrów jakościowych.

3.   W  dniu  każdej  dostawy  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przedłożenia  certyfikatu  jakości
dostarczanego miału. Zamawiający upoważniony jest do odmowy przyjęcia danej partii dostawy
miału  jeżeli  z  certyfikatu  wynikać  będzie,  że  nie  posiada  on właściwości  wymaganych  przez
Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  Za prawidłowo zrealizowaną
zostanie  uznana dostawa, której  różnica pomiędzy ilością  miału zamówionego,  a dostarczoną
wyniesie nie więcej niż +/-5% ilości miału zamówionego. 

4.    Fakturę VAT, o której mowa w § 5 ust. 2 Umowy, Wykonawca wystawi na ilość miału określoną w
dokumencie ważenia, zgodnie z rzeczywistą wielkością dostaw, uwzględniając cenę określoną w
Umowie.  

                                                                     
§ 4

1.  Zamawiający  zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostarczanego miału  w przypadku:
1)   stwierdzenia braku dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 3 względnie przedstawienia

dokumentów niekompletnych lub niewłaściwie wypełnionych pod względem formalnym lub
merytorycznym,

2)     o którym mowa w § 7 ust. 1,
3)    dostarczenia produktu innego od zamawianego lub w ilości  wyższej od zamawianej (w

części dotyczącej nadwyżki).
2.   Skutkiem  odmowy  przyjęcia  dostarczonego  miału  w  przypadkach  określonych  w  ust.  1  jest

pozostawanie Wykonawcy w opóźnienia z dostawą zamówionego opału.

§ 5

1.   Strony  dopuszczają  możliwość  zmiany  cen  określonych  w  §  1  ust.  2  i  3  ceny  wyłącznie  w
przypadku ustawoej zmiany stawki podatku VAT, w trakcie trwania umowy.

2.  Za dostarczony miał  Zamawiający zobowiązuje dokonać zapłaty należności wyliczonej według ceny
obowiązującej z dnia dostawy. Zapłata za każdą sukcesywną dostawę miału  nastąpi przelewem w
terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej Faktury VAT -
na rachunek wskazany w fakturze.

3.   Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, posiada Nr NIP .........................



 

4.   Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, posiada Nr NIP 8842746514

§ 6

Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w KC a ponadto w przypadku,
gdy:

1)   zostanie  ogłoszona  upadłość  Wykonawcy  albo  wszczęte  postępowanie  układowe  lub
naprawcze wobec Wykonawcy, lub jego likwidacja,

2)    zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
3)   Wykonawca  przerwał  realizację  dostaw  i  nie  realizuje  ich  przez  okres  7  dni  pomimo

pisemnych wezwań Zamawiającego do wznowienia dostaw,
4)    Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji dostaw,
5)   doszło  co  najmniej  2-krotnie  (dwukrotnie)  do   wykonania  nieterminowych  dostaw  (Za

„nieterminową dostawę” w rozumieniu niniejszej Umowy – Strony uważają: wykonanie
dostawy w innej dacie niż uzgodniona przez Strony oraz dostawę dokonaną w ustalonej
dacie, lecz innych godzinach od uzgodnionych przez Strony)

6)    w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności  powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Odstąpienie może nastąpić w trybie i na zasadach określonych  w art.145  ustawy  z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, 

7)    3-krotnej  (trzykrotnej)  dostawy przez Wykonawcę miału nie  spełniającego parametrów
jakościowych określonych w § l ust. 1 umowy.

8)    Odmowy i/lub opóźnienia Wykonawcy w realizacji obowiązku zapłaty Zamawiającemu za
zakup i dostawę miału  u innego dostawcy, wymaganej na podstawie § 7 ust. 2 Umowy.

§ 7

1.    Jeżeli przy  odbiorze  przedmiotu dostawy zostaną stwierdzone wady jakościowe i braki ilościowe
i/lub jeżeli przedmiot dostawy nie będzie odpowiadał żądanym parametrom lub parametry budzić
będą uzasadnione wątpliwości - Zamawiającemu przysługują łącznie następujące uprawnienia:
1)    Zamawiający  zleci  dokonanie  analizy  opału  uprawnionej  jednostce,  a  w  przypadku

potwierdzenia  się  złej  jakości  opału,  kosztami  analizy  obciąży  Wykonawcę.  W  takim
przypadku Wykonawca ma obowiązek na swój koszt natychmiastowo, maksymalnie do 48
godz., dostarczyć Zamawiającemu taką samą ilość miału, spełniającego wymogi określone w
§ l ust. 1 umowy.

2)    Zamawiający  zakupi dla siebie  u innego dostawcy,  ilość miału w ilości nieprzekraczającej
wielkości  nieodebranej  dostawy od  Wykonawcy,  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  pokryć
pełne koszty takiego zakupu i dostawy. 

2.  Dostawa miału  w trybie określonym w ust. 1 pkt. 1 nastąpi według ceny obowiązującej w dniu
dokonywania dostawy zareklamowanego opału lub w dniu, w którym miała nastąpić dostawa w
przypadku braków ilościowych.

3.   Strony  postanawiają,  że  z  czynności  odbioru  będzie  spisany  protokół  przekazania-przyjęcia
zawierający  wszelkie  ustalenia  dokonane  w  toku  odbioru,  braki  ilościowe  jak  też  terminy
wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.  Dowód wydania i certyfikat jakości
miału  oraz  protokół  przekazania-przyjęcia  będą  stanowić  podstawę  wystawienia  przez
Wykonawcę faktury za dostarczony Zamawiającemu miał.

§ 8

1.  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  kary  umowne  w  razie  niewykonania  lub   nienależytego
wykonania umowy, a w szczególności:

1)   w przypadku opóźnienia w dostawie opału - w wysokości 2000,-zł (słownie: dwa tysiące
złotych) za każdy dzień opóźnienia,

2)     w przypadku opóźnienia w ponownej dostawie opału zgodnie z zapisem § 7 ust. 1 pkt. 1  -
w wysokości 2000,-zł (słownie: dwa tysiące złotych) , liczonego od dnia w którym miała
nastąpić dostawa - za każdy dzień opóźnienia,

3)    w  przypadku  dostawy  opału  nie  spełniającego  parametrów  jakościowych  określonych
w § 1 ust. 1 umowy - w wysokości 25 % wartości brutto danej dostawy,



 

4)    za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy  Wykonawcy - w wysokości 10%
wartości brutto wartości przedmiotu zamówienia określonego w  § 1 ust. 3 umowy.

2.  Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  należnych  Zamawiającemu  od  Wykonawcy  
z  tytułu  niniejszej  umowy  kar  umownych,  każdorazowo  z  należności  za  dostawy  określone
fakturą. 

3.   Zamawiający  ma prawo sumować kwoty kar umownych za każde zdarzenie, celem ich łącznego
dochodzenia (zapłaty przez Wykonawcę).

4.    Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych.
5.  W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  Zamawiający  ma  prawo  do  kary  umownej  

i odszkodowania.
6.    Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 9

1.  Strony podają daen teleadresowe  do korespondencji:
  1)   Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ul. Al.Wojska polskiego

75,  58-150 Strzegom, e-mail: …....................................................................
  2)    Wykonawca:    ……………………………………………………………………………….

2.   W przypadku  zmiany adresu,  strona  ma obowiązek  powiadomić  drugą  stronę  pisemnie  o  tej
zmianie w terminie dwóch dni .

3.  W przypadku niedopełnienia obowiązku  ustalonego w ust.2, korespondencja wysyłana na  
    adres dotychczasowy zostanie uznana za doręczoną.
       

§ 10

1.   Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania  wszelkich sporów powstałych w związku z
wykonaniem niniejszej umowy, jednak w przypadku gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór
będzie  poddany  rozstrzygnięciu  przez  sąd  powszechny  właściwy  miejscowo  dla   Miasta
Strzegomia.

2.    Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy są albo staną się nieważne albo nieskuteczne, lub Umowa
zawierać będzie lukę, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień Umowy.
Zamiast  nieważnych  albo  nieskutecznych  postanowień  lub  jako  wypełnienie  luki  obowiązywać
będzie odpowiednia regulacja, która – jeżeli tylko będzie to prawnie dopuszczalne – w sposób
możliwie  bliski  odpowiadać  będzie  temu,  co  Strony  ustaliły  albo  temu,  co  by  ustaliły,  gdyby
zawarły  takie  postanowienie,  pod  warunkiem,  że  jeżeli  całość  Umowy  bez  nieważnych  albo
nieskutecznych postanowień zachowuje rozsądną treść.

3.     Jakiekolwiek zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie przepisy Kodeksu   cywilnego
oraz  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  
oraz przepisów wydanych na jego podstawie.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY  :                                                                                 WYKONAWCA :

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


