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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

WZÓR UMOWY 

 

 

zawarta w dniu ………………….. roku w Bobolicach pomiędzy 

Gminą Bobolice Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach w imieniu, którego 

działa na podstawie pełnomocnictwa nr 1/2018 Burmistrza Bobolic, z dnia 28.02.2018r  

 

Zdzisław Czarnecki – Dyrektor Zakładu 
 

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej Grażynie Okupskiej, zwaną w dalszej części niniejszej 

umowy „ZAMAWIAJĄCYM", 

 

a …………………………………………………………………………………………………………., 

działającym na podstawie ………………………………………………………………………………, 

reprezentowanej przez: 

 

1. ……………………….. - …………………., 

 

zwaną dalej w treści umowy „WYKONAWCĄ", który jednocześnie oświadcza, że przyjmuje 

odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy, w rezultacie dokonania przez Zamawiającego 

wyboru oferty Wykonawcy    w przetargu nieograniczonym (art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych - (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm). 

   

      § 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący przedmiot zamówienia: 

 

„Sukcesywna dostawa wraz z transportem miału węglowego w ilości do 550 ton na sezon 

grzewczy 2019/2020 roku dla Zakładu Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach”. 

 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy niniejszej umowy określa Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia, stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy oraz oferta Wykonawcy stanowiąca integralną 

część umowy. 

3. Obowiązują parametry techniczne każdej dostawy miału węglowego: 

3.1. Miał węglowy do celów energetycznych luzem – zgodnie z  PN – 82/G – 97003. 

3.2. Typ węgla wg PN – 82/G – 97002 – 31 lub 32. 

3.3. Sortyment wg PN – 82/G – 97001 – MII. 

3.4. Wskaźniki podatności transportowej wg PN – 82/G – 97003 δo – A. 

3.4.1.Wartość opałowa w stanie roboczym min. 25.000 kJ/kg. 

3.4.2.Zawartość wilgoci całkowitej w stanie roboczym  max. 12%. 

3.4.3.Zawartość popiołu w stanie roboczym max. 18%. 

3.4.4.Zawartość siarki w stanie roboczym max. 0,7%. 

3.4.5.Zawartość części lotnych w stanie analitycznym  min. 28%. 

3.4.6.Granulacja 0 – 20 mm. 

3.5. Miał węglowy musi być wolny od zanieczyszczeń w postaci kamienia, złomu oraz domieszek 

mułów, flotów i nadziarna. 

4. Określona przez Zamawiającego ilość miału węglowego (dostawy) do 550 ton jest wartością 

szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości, co nie może 

stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń. Rozliczenie nastąpi 

na podstawie faktycznie dostarczonej ilości miału węglowego.  

5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia: 

5.1. jest jego własnością, 

5.2. nie ma wad prawnych,  
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5.3. nie mają do niego prawa osoby trzecie,  

5.4. nie jest przedmiotem żadnego postępowania ani zabezpieczenia. 

6. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące załączniki: 

6.1. Oferta Wykonawcy        – Załącznik nr 1, 

6.2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)     – Załącznik nr 2, 

6.3. Zasady badania jakości miału węglowego i prowadzenia  

postępowania reklamacyjnego       – Załącznik nr 3. 

 

§ 2 

WARUNKI DOSTAWY 

 

1. Wielkość dostawy zawsze będzie określać zlecenie wystawione przez Zamawiającego w formie 

pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną na 7 dni roboczych przed terminem dostawy. 

2. Za wykonanie dostawy uważa się dostarczenie miału węglowego w ilości określonej w zleceniu 

dostawy. 

3. Przygotowaną do wysłania zgodnie ze zleceniem dostawy Zamawiającego partię miału 

węglowego, Wykonawca niezwłocznie awizuje Zamawiającemu faksem lub e-mailem, podając 

datę i godzinę wysyłki, nadany tonaż, miejsce nadania oraz numer kwitu Wz. 

4. Wykonawca w kwicie Wz podaje także informację o klasie węgla. 

5. Dostarczenie miału węglowego o lepszych parametrach niż podane w §1 pkt. 3 nie zobowiązuje   

Zamawiającego do zapłaty ceny wyższej, niż określono w umowie w § 6. 

6. Miał węglowy będzie dostarczony Zamawiającemu w terminie i ilości zgodnie z zamówieniami 

dostawy do miejsca określonego w § 2 pkt. 8 a za dotrzymanie terminu dostawy przyjmuje 

się dostarczenie jej w dniu określonym w zamówieniu. 

7. Wykonawca dostarczy cały ładunek miału węglowego na swój koszt na plac opałowy 

przy kotłowni w Bobolicach, ul. Fabryczna 1B, w godz. od 8:00 do 14:00. 

8. Własność dostarczonego miału węglowego oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty 

przechodzi na Zamawiającego z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego dostawy węgla na plac 

opałowy przy kotłowni w Bobolicach, ul. Fabryczna 1B. 

9. Zamawiający dokonujący przyjęcia dostawy węgla na plac opałowy przy kotłowni  

w Bobolicach, ul. Fabryczna 1B potwierdza odbiór od przewoźnika z uwzględnieniem zgodności 

dostawy z listem przewozowym, z zastrzeżeniem postanowień § 3 oraz po potwierdzeniu, jakości  

w zakresie określonym w § 4. 

10. Zamawiający zastrzega sobie obecność przedstawiciela Wykonawcy przy pobieraniu próbek miału 

do badań jakościowych. Strony uzgadniają, że nie uczestniczenie przedstawiciela Wykonawcy  

w trakcie poboru prób wykonywanego w czasie dostawy każdej partii nie podważa wiarygodności 

badania pobranej próby. 

 

§ 3 

ODBIÓR DOSTAW 

 

1. Zamawiający potwierdza odbiór miału węglowego od przewoźnika na placu opałowym  

w Bobolicach przy ul. Fabrycznej 1B, zgodnie z kwitem Wz i ważnymi dokumentami 

określającymi wagę brutto i netto, atest jakościowy i stopień wilgotności dostawy. 

Datą potwierdzenia jest chwila wydania miału węglowego z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 2. 

2. W przypadku stwierdzenia mniejszej ilości miału węglowego w dostawie niż wskazano  

w liście przewozowym Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę i rozpocznie 

postępowanie reklamacyjne. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia kontrolnego ważenia każdej partii w danej dostawie 

miału węglowego. 

4. W przypadku, gdy po zważeniu okaże się, że ilość dostawy jest mniejsza niż wskazana w liście 

przewozowym koszty kontrolnego ważenia ponosi Wykonawca. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia dostarczonej partii części dostawy w przypadku 

braku wymaganych dokumentów określonych w pkt 1.    
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§ 4 

JAKOŚĆ DOSTAW 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia kontrolnego przebadania, jakości każdej partii danej 

dostawy miału węglowego. 

2. Badanie, jakości dostarczonego miału węglowego odbywa się w sposób określony w Załączniku 

nr 3 do umowy. 

3. W przypadku dostarczenia miału węglowego niespełniającego warunków określonych w §1 ust. 

3 w zakresie: granulacji, domieszek oraz w przypadku widocznych niejednorodności miału 

węglowego, asortyment pozostanie do dyspozycji Wykonawcy bez rozładunku. 

 

§ 5 

TERMIN REALIZACJI DOSTAWY 

 

1. Strony ustalają następujący termin realizacji przedmiotu umowy:  

1.1. rozpoczęcie przedmiotu umowy – od dnia podpisania umowy, 

1.2. zakończenie przedmiotu umowy - do dnia 30.04.2020 r.  

2. Za termin zakończenia przedmiotu umowy zamówienia uważa się termin dostarczenia 

wraz z rozładunkiem, ostatniej partii miału węglowego, o którym mowa w §1 pkt. 4 potwierdzony 

przez Zamawiającego. 

3. Ustala się oficjalnych przedstawicieli stron do: nadzoru nad realizacją umowy, otrzymywania 

wszelkiej korespondencji oraz do załatwiania spraw związanych z dostarczeniem i odbiorem 

przedmiotu umowy: 

3.1. ze strony Zamawiającego upoważnionym jest Pan Władysław Wierzbowiecki – Kierownik 

działu komunalnego numer telefonu 94 318 74 409, 602 354 397,  numer faksu 94 318 74 409, 

e-mail: zukio.dzialkomunalny @bobolice.pl. 

3.2. ze strony Wykonawcy upoważnionym jest …………………………………..………….., numer 

telefonu …………………,  numer faksu ……………………, e-mail: …………………...... 

4. Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli 

nie jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie. 

5. Zamawiający nie będzie wyręczał Wykonawcy w wykonywaniu jakichkolwiek czynności 

obciążających Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy. 

 

§ 6 

WYNAGRODZENIE 

 

1. Strony ustalają, że cena 1 tony miału węglowego wraz z transportem sprzedawanego 

Zamawiającemu zgodnie z ofertą Wykonawcy jest stała (ryczałt) przez cały okres obowiązywania 

umowy. 

2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto za wykonane dostawy, wyliczone w formie iloczynu 

ceny jednostkowej brutto za 1 tonę zgodnej z ofertą Wykonawcy (Załącznik nr 1) x ilość ton. 

2.1. Cena jednostkowa netto za 1 tonę miału węglowego wraz z transportem: …………………… 

(słownie:………………….). 

2.2. Obowiązujący podatek VAT (23%) ……………………… (słownie: ……………………….). 

2.3. Cena jednostkowa brutto za 1 tonę miału węglowego:  …………..… (słownie:…………….) 

3. Termin płatności za miał węglowy strony ustalają zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia – do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 

VAT. Nieprawidłowo wystawiona i złożona faktura powoduje naliczenie nowego 30 dniowego 

terminu płatności. Płatność dokonana będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy. 

4. Wykonawca wystawia każdorazowo odrębne faktury VAT dla każdej partii towaru, nie później 

niż w terminie 7 dni od ustalonej daty dostawy wg następujących danych: Nabywca: Gmina 

Bobolice Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach, ul. Reymonta 3, 76 – 020 

Bobolice, NIP: 499 – 044 – 11 – 87. 

Odbiorca/Płatnik: Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach, ul. Reymonta 3,     
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76 – 020 Bobolice. 

5. Zamawiający dokona płatności na konto bankowe Wykonawcy nr ………………………….. 

6. Faktura VAT, obok innych wymagań określonych w ustawie o podatku od towarów  

i usług, musi zawierać parametry jakościowe dostarczonej partii miału węglowego. 

7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Odbiorcy/Płatnika. Termin zapłaty uważa 

się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Odbiorcy/Płatnika nastąpiło w ostatnim dniu upływu 

terminu. 

8. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT – NIP 499-044-11-87 

9. Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT – NIP ………………. 

10. Jeżeli Wykonawca będzie realizować przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy/ców 

wówczas obowiązujące w niniejszej umowie warunki rozliczeń i płatności zostały wskazane  

w § 10 ust. 1 pkt 12 – 17. 

11. Płatność za zobowiązania wynikające z umowy, Zamawiający będzie dokonywać po spełnieniu 

świadczenia okresowego w umowie.  

 

§ 7 

KARY UMOWNE 

 

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych w przypadku niewykonania, nieterminowego 

lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub jego części. Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną bez względu na przyczyny niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązań objętych umową: 

1.1. za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100),  

1.2. za opóźnienie w terminie dostawy miału opałowego w wysokości 5% wartości partii dostawy 

miału wg zlecenia za każdy kalendarzowy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

1.3. w przypadku dostawy przedmiotu umowy o gorszych parametrach technicznych  

w wyniku przeprowadzonego badania laboratoryjnego zleconego przez Zamawiającego 

niż określone w §1 ust. 3: 

1.3.1. w przypadku dostarczenia miału węglowego o wartości opałowej niższej niż 25 000 

kJ/kg Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 50,00 zł/Mg 

(słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za każde rozpoczęte 1000 kJ/kg obniżenia 

wartości opałowej; 

1.3.2. w przypadku dostarczenia miału węglowego o zawartości wilgoci całkowitej  

w stanie roboczym wyższej niż 12% Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 

8,00 zł/Mg (słownie: osiem złotych 00/100), za każdy rozpoczęty 1% podwyższenia 

wartości wilgoci całkowitej za każdy Mg dostawy; 

1.3.3. w przypadku dostarczenia miału węglowego o zawartości siarki całkowitej wyższej 

niż 0,70% Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 16,00 zł/Mg 

(słownie: szesnaście złotych 00/100), za każde rozpoczęte 0,1% podwyższenia 

zawartości siarki, za każdy Mg dostawy,   

1.3.4. za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia w zachowaniu ważności ciągłości 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 

00/100), 

1.3.5. za wprowadzenie podwykonawcy, w celu wykonania zakresu przedmiotu umowy, który 

nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z zapisami niniejszej umowy 

w § 10 w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każde 

zdarzenie, 

1.3.6. w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom w wysokości 2.000,00  zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) 

za każde zdarzenie, 

1.3.7. w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania umowy lub jej projektu 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy zgodnie z zapisami 

§ 10 w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każde zdarzenie, 

1.3.8. w przypadku nieprzedłożenia umowy z podwykonawcą o treści zgodnej 

z zaakceptowanym projektem w terminie 5 dni od daty jej zawarcia w wysokości 
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2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każde zdarzenie 

w tym w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 

zapłaty w wysokości 2.000,00zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) za każde 

zdarzenie, 

1.3.9. w przypadku zaniżenia kilku parametrów o których mowa w §7 kary będą sumowane.  

1.4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

1.4.1. za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia 

brutto za niezrealizowany przedmiot umowy. 

2. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy o gorszych parametrach niż określone w §1 ust. 3,  

w wyniku, czego Zamawiający zostanie obciążony karami za przekroczenie emisji związków 

siarki lub azotu do atmosfery, oprócz kary umownej określonej w § 7 ust. 1 pkt. 1.3. Wykonawca 

zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu wszelkie powstałe z tego tytułu koszty.  

3. Naliczona przez Zamawiającego kara umowna będzie potrącona z najbliższej faktury VAT 

złożonej przez Wykonawcę a Wykonawca wyraża na to zgodę.  

4. Kary umowne naliczane przez Zamawiającego za każdy przejaw niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy podlegają sumowaniu. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody obejmującej również 

utracone korzyści. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych również w przypadku braku 

winy dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania objętego umową oraz  

w przypadku nie wystąpienia u Zamawiającego szkody.  

7. Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary 

umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar 

umownych. 

 

§ 8 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Dla zapewnienia wykonania dostaw w sposób i w terminach zgodnych z umową Wykonawca 

wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie przewidzianej art. 148 ust.  

1 ustawy, w wysokości 7% ceny całkowitej oferty Zamawiającego, tj. ……..……. zł (słownie: 

………………………………..……………………………………………………………………). 

2. 100% powyższej kwoty tj. ……………. zł (słownie: …………………….) wniesione zostanie 

do dnia zawarcia Umowy, lecz przed jej podpisaniem.  

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy, 

wskazany przez Zamawiającego. Zamawiający zwraca zabezpieczenie pomniejszone o koszt 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

4. Zabezpieczenie wniesione w formie innej niż w pieniądzu winno być bezwarunkowe, 

nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zamawiający wymaga, 

aby zabezpieczenie w swojej treści zawierało pokrycie wszelkich roszczeń Zamawiającego 

w tym m. in.: kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 

umowy lub jego części. 

5. Kwota zabezpieczenia podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy 100% w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznaniu przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

6. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się możliwość zmiany zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na jedną lub kilka form bezwarunkowych, płatnych na każde żądanie 

Zamawiającego, o których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy. 
7. Za termin zakończenia przedmiotu umowy zamówienia uważa się termin dostarczenia 

wraz z rozładunkiem, ostatniej partii miału węglowego. 

8. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy wniesione 

zabezpieczenie przechodzi na rachunek Zamawiającego i stanowi jego własność i będzie 

wykorzystane do zgodnego z umową wykonania dostaw i pokrycia roszczeń. 

9. Wykonawcy realizujący wspólnie zamówienie (konsorcjanci) ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia jej należytego 

wykonania. 
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10. W przypadku przedłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania 

zamówienia lub wskutek innych okoliczności nieokreślonych niniejszą umową Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego (jednak nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania 

poprzedniego zabezpieczenia należytego wykonania umowy) przedłużenia terminu ważności 

zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż pieniężna zachowując jego ciągłość 

lub wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej. 

11. Wykonawca oświadcza, że wniósł przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w formie ……………………………. z dnia ………………..

         

§ 9 

ODSTAPIENIA OD UMOWY 

 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1.1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1.1.1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy 

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

umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, bez obowiązku zapłaty kar 

umownych; 

1.1.2. Zostanie zgłoszony wniosek o wszczęcie postępowania układowego lub naprawczego, 

wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidację firmy Wykonawcy; 

1.1.3. Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

1.1.4. W razie zmiany formy organizacyjno – prawnej Wykonawcy; 

1.1.5. Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z umową lub nie dotrzymuje 

swoich obowiązków wynikających z umowy; 

1.1.6. Wykonawca opóźnia się z wykonaniem partii dostawy przekraczając termin określony  

w zleceniu dostawy ponad 10 dni kalendarzowych; 

1.1.7. W przypadku, gdy dostawa węgla nie spełniała warunków określonych w §1 ust.  

3 umowy, co do jakości Zamawiający odstępuje od umowy w zakresie 

niezrealizowanych dostaw za pisemnym powiadomieniem złożonym Wykonawcy. 

1.1.8. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca narusza warunki umowy 

inne niż określone powyżej. 

1.2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1.2.1. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty prawidłowo wystawionych faktur 

mimo dodatkowego wezwania w terminie 2 miesięcy od upływu terminu za zapłatę 

faktur określonego w niniejszej umowie, 

1.2.2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 

wobec Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. Odstąpienie od umowy nie uchybia prawa Zamawiającego do żądania kar umownych  

i odszkodowania za poniesione szkody  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat i utraconych 

korzyści w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, bez skutków finansowych i prawnych dla 

Zamawiającego obejmujących w szczególności wszystkie roszczenia odszkodowawcze 

Wykonawcy wobec Zamawiającego w przypadku: 

5.1. Zmian danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy w szczególności zmiana numeru 

rachunku bankowego, NIP, REGON. W razie zaniedbania przez Wykonawcę obowiązku 

złożenia informacji o zmianie siedziby, doręczenie wszelkiej korespondencji pod znanym 

Zamawiającemu adresem, ma skutek prawny. 

5.2. Wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzenia oferty, 

a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, np. zmiany 

obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści 
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umowy do aktualnego stanu prawnego. 

5.3. Wystąpienia siły wyższej, w szczególności: katastrofy, awarie, akty wandalizmu. Siła wyższa 

stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, lub też takie, którego 

skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy  

w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani 

przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. W przypadku wystąpienia siły wyższej 

Strona dotknięta jej działaniem niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą stronę o jej 

zaistnieniu oraz, o ile będzie to możliwe, przedstawi niebudzące wątpliwości dokumenty 

potwierdzające jej wystąpienie. Obie Strony niezwłocznie od dnia otrzymania powyższej 

informacji uzgodnią tryb dalszego postępowania. Strony nie ponoszą odpowiedzialności 

za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy będące bezpośrednio 

następstwem okoliczności, które stanowią skutek działania siły wyższej. 

5.4. Wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

wykonanie zamówienia w terminie umownym 

5.5. W przypadku braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców 

na etapie składania ofert Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia umowy o podwykonawstwo 

na etapie realizacji umowy zgodnie z zapisami § 10 bez konieczności sporządzania aneksu. 

6. Termin realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do pkt 5 ppkt. 5.2. do 5.4., może ulec 

skróceniu lub przedłużeniu jedynie o czas trwania powyższych okoliczności. 

 

§ 10 

PODWYKONAWSTWO 

 

Jeżeli Wykonawca przy realizacji zamówienia będzie współpracować z podwykonawcami, będą miały 

zastosowanie niżej wymienione zapisy. 

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając  

z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie nie może zlecić wykonania całości 

lub części przedmiotu umowy objętego umową innemu podwykonawcy pod rygorem 

nieopłacenia wynagrodzenia, wykonanego przez podwykonawcę przedmiotu umowy. 

3. Brak zgody lub wiedzy Zamawiającego na podwykonawcę będzie skutkować brakiem solidarnej 

odpowiedzialności Zamawiającego, natomiast umowa z podwykonawcą będzie wiążąca dla stron, 

które ją zawarły, tj. Wykonawcy i podwykonawcy. 

4. Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest każdorazowo pisemna 

zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 (czternastu) dni od przedstawienia 

mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji 

dotyczącą wykonania przedmiotu umowy określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi 

na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

Termin 14 dni liczy się od dnia przedstawienia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą 

lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania przedmiotu umowy.                                                            

W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego projektu umowy, Wykonawca zobowiązany 

jest do przesłania umowy z podwykonawcą o treści zgodnej z zaakceptowanym projektem 

w terminie 5 dni od daty jej zawarcia. 

5. Umowa na dostawy z podwykonawcą musi zawierać w szczególności: 

5.1. zakres dostaw powierzony podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 

wykonania przedmiotu umowy; 

5.2. kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu 

przedmiotu umowy wynikająca z oferty Wykonawcy; 

5.3. termin wykonania dostaw objętych umową; 

5.4. termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie  

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 

przez podwykonawcę faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy dostawy; 

5.5. w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę dostaw obejmujących przedmiot zamówienia 

podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonany 

przedmiot umowy przez podwykonawcę powinien być ustalony w taki sposób, 
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aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

przez Zamawiającego (za okres zlecony Podwykonawcy); 

6. Każda zmiana w zakresie podwykonawstwa dopuszczalna jest za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego. 

7. Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmianę podwykonawcy 

albo rezygnacje z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. 

8. Zmiana albo rezygnacja, o której mowa w pkt 7 może nastąpić: 

8.1. po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy, o tym że: rezygnuje 

on z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia, został zaspokojony finansowo oraz nie ma 

roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu realizacji dostawy oraz 

8.2. jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je  w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

9. Zapisy umów z podwykonawcami nie mogą stać w sprzeczności z przedmiotowo istotnymi 

postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

10. Niezależnie od postanowień §10 ust. 1 niniejszej umowy, zamiar wprowadzenia podwykonawcy, 

w celu wykonania zakresu przedmiotu zamówienia określonego w ofercie, Wykonawca powinien 

zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem. Bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić podwykonawcy wejścia na teren dostaw 

będących przedmiotem umowy, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie 

Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy. 

11. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić na piśmie, nie później 

niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia żądania, wszelkich informacji dotyczących 

podwykonawców, w szczególności wykazu swoich zobowiązań wraz z terminami płatności 

względem podwykonawców wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz płatności z tytułu 

realizacji dostaw objętych umową. W razie nie przedstawienia przez Wykonawcę w/w wykazu, 

Zamawiający ma prawo wstrzymać płatności faktur Wykonawcy do czasu jego złożenia. 

12. Przed dokonaniem zapłaty faktury na rzecz Wykonawcy, Wykonawca do składanej faktury 

zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o wyłącznym wykonywaniu przedmiotu umowy siłami 

własnymi lub informację o podwykonawcach, których dostawy będące przedmiotem umowy 

zostały objęte składaną fakturą, wraz z ich wartością. Przy składaniu faktury Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu: 

12.1. pisemne oświadczenia podwykonawców o całkowitym wykonaniu wszelkich zobowiązań 

oraz płatności, wynikających z wykonanych dostaw dla niniejszego przedmiotu umowy 

a także o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń podwykonawców w stosunku 

do Zamawiającego. 

13. Zamawiający ma prawo zatrzymać płatności faktury Wykonawcy, do czasu złożenia 

w/w oświadczenia podwykonawców wskazanych w pkt 12 niniejszego ustępu. Wykonawca 

ponosi skutki ewentualnego zatrzymania płatności przez Zamawiającego z powodu nie dołączenia 

do faktury w/w oświadczenia podwykonawców. 

14. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Zamawiający dokonuje 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który 

zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy. 

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

18. Zlecenie wykonania dostaw przez podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 
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uchybienia i zaniedbania podwykonawców, jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to 

były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

19. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek szkód wyrządzonych 

przez swoich podwykonawców Zamawiającemu lub osobom trzecim. 

20. Przeniesienie przez którąkolwiek ze stron niniejszej umowy jej praw i obowiązków wynikających  

z postanowień tej umowy na osobę trzecią wymaga dla swej ważności pisemnej zgody drugiej 

strony. 

21. Przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie dla swej ważności 

jest możliwe tylko po wyrażeniu takiej zgody przez Zamawiającego w formie pisemnej. 

 

§ 11 

SPORY 

POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE 

 

 

1. Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy strony 

zobowiązują się rozwiązywać polubownie. 

2. W przypadku kiedy okaże się to niemożliwe, spory te będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 12 

POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE 
 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą 

być zatwierdzone przez obie strony. 

2. Wykonawca nie może przekazać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób 

trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

4. Każda ze Stron oświadcza, że przeczytała osobiście niniejszą umowę, w pełni ją rozumie  

i akceptuje, na dowód, czego składa poniżej własnoręczne swoje podpisy i pieczęcie.  

5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem 2 egzemplarze 

dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

6. Umiejscowienie egzemplarzy Zamawiającego: 1 egzemplarz w dokumentacji zamówień 

publicznych, 1 egzemplarz na stanowisku pracownika merytorycznego. 

7. Wszystkie załączniki do umowy stanowią integralna część.  

 

 

PODPISY 
 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA  
 

 

     

 

 

 

 

 

Sprawdził 

pod względem merytorycznym …................................................................................... 
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Załącznik nr 3  do Umowy nr   …./2019 z dnia …….............. 
 

 

Zasady badania jakości miału węglowego i prowadzenia  

postępowania reklamacyjnego 

 

Zgodnie z §4 umowy dostawy Strony ustalają następujące zasady badania jakości miału węglowego  

i prowadzenia postępowania reklamacyjnego.  

Zamawiający stwierdza, że ze względów techniczno-ruchowych nie ma możliwości 

zmagazynowania i zabezpieczenia oddzielnie całej reklamowanej partii miału węglowego 

do dyspozycji Wykonawcy. W związku z tym, Strony uzgadniają następujące zasady kontroli 

parametrów jakościowych miału węglowego oraz reklamacji jakościowych: 

1. Podstawą do rozliczenia danej partii miału węglowego są jego parametry handlowe określone 

przez Wykonawcę na fakturze i sprawdzone u Zamawiającego poprzez wykonanie analiz 

sprawdzających, zgodnie z obowiązującymi normami. 

2. Zamawiający przeprowadza we własnym zakresie badania jakości dostarczonego miału 

węglowego, bezpośrednio przy rozładunku każdej partii. 

3. Zamawiający pobiera trzy próby (o wadze po ok. 2 kg każda). Jedna poddana zostaje analizie  

w laboratorium chemicznym (np. najbliższego MEC-u), dwie pozostałe po oplombowaniu 

przechowywana będą w zabezpieczonym miejscu i traktowane jako próbki kontrolne. 

Czas przechowywania próby kontrolnej wynosi 30 dni kalendarzowych po zbadaniu kontrolnym. 

Wykonawca może żądać w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego 

udostępnienia mu zabezpieczonej próbki z reklamowanej dostawy. Nie zgłoszenie 

przez Wykonawcę w/w terminie żądania udostępnienia próbki jest równoznaczne z uznaniem 

wyników pomiarów przedstawionych w zgłoszeniu reklamacyjnym Zamawiającego. 

W razie rozbieżności parametrów jakościowych uzyskanych w laboratoriach stron umowy 

zaplombowaną próbkę rozjemczą należy przekazać do ustalonego wspólnie niezależnego 

laboratorium, celem badania rozjemczego. Wynik badania rozjemczego jest ostateczny i wiążący 

Strony. 

4. O każdej niezgodności parametrów miału węglowego, Zamawiający informuje Wykonawcę 

pisemnie: 

a) niezwłocznie, jeśli będą to wady widoczne - wymiar ziarna, zawartość kamienia, duża 

zawartość wilgoci, 

b) w terminie do 10 dni roboczych od chwili rozładowania całej dostawy i otrzymaniu 

sprawozdań z badań laboratoryjnych, jeśli będą to wady ukryte (zaniżone wartości 

parametrów technicznych każdej dostawy zawarte w § 1 ust. 3 umowy). 

5. Podstawą sporządzenia ewentualnej reklamacji jakościowej otrzymanej partii węgla będzie wynik 

analizy wykonanej w autoryzowanym Laboratorium Chemicznym (np. najbliższego MEC-u). 

Za datę zgłoszenia przyjmuje się datę wysłania faktury.  

6. W przypadku wystąpienia różnicy między parametrami zamówionymi (§ 1 ust. 3  umowy)  

a jakościowymi parametrami stwierdzonymi przez Laboratorium Chemiczne, na wniosek 

Wykonawcy, Zamawiający wykona powtórną analizę miału węglowego z drugiej pobranej próby 

z danej partii dostawy. 

7. Koszt powtórnej analizy obciążają Wykonawcę, jeżeli potwierdzone zostaną wyniki ewentualnej 

reklamacji. 

8. Wyniki uzyskane z analiz chemicznych przez Zamawiającego stanowić będą podstawę 

do naliczania kar umownych za dostawę węgla, której parametry są gorsze niż gwarantowane 

w umowie, na zasadach określonych w § 7 umowy. 

9. Decyzja o sposobie postępowania reklamacyjnego Wykonawca musi podjąć w terminie 2 dni 

roboczych, licząc od daty wpływu zgłoszenia reklamacyjnego. Odpowiedź na reklamację musi 

mieć formę pisemną. Jako datę odpowiedzi przyjmować się będzie datę wysłania pisma faksem. 

Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego wysłania oryginału pisma do Zamawiającego. 

Nie udzielenie odpowiedzi przez Wykonawcę na zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 3 dni 

roboczych od dnia jej otrzymania jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.  



  

 

„Sukcesywna dostawa wraz z transportem miału węglowego w ilości do 550 ton na sezon grzewczy  

2019/2020 roku dla Zakładu Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach” 

 

 

 

10. W przypadku potwierdzenia zasadności zgłoszonej reklamacji, Strony zgodnie ustalają, 

iż Zamawiającemu ma prawo do obniżenia ceny według następujących wskazań: 
a) w przypadku dostarczenia miału węglowego o wartości opałowej niższej niż 25 000 kJ/kg 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 50,00 zł/Mg za każde rozpoczęte 1000 kJ/kg 

obniżenia wartości opałowej, 

b) w przypadku dostarczenia miału węglowego o zawartości wilgoci całkowitej w stanie 

roboczym wyższej niż 12% Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 8,00 zł/Mg, 

za każdy rozpoczęty 1% podwyższenia wartości wilgoci całkowitej za każdy Mg dostawy.  

c) w przypadku dostarczenia miału węglowego o zawartości siarki całkowitej wyższej niż 0,70% 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 16,00 zł/Mg, za każde rozpoczęte 0,1% 

podwyższenia zawartości siarki, za każdy Mg dostawy.   

11. W przypadku gdy reklamowana dostawa partii miału jest oddzielnie składowana. Zamawiający 

może żądać zabrania całej dostawy przez Wykonawcę. 

12. Złożenie reklamacji jakościowej upoważnia Zamawiającego do niedotrzymania ustalonych 

w umowie terminów płatności do czasu rozpatrzenia reklamacji bez obowiązku naliczania przez 

Wykonawcę odsetek ustawowych. 
 

PODPISY 
 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA  
 

 

     

 

 

 

 

 

Sprawdził 

pod względem merytorycznym …................................................................................... 

 

 
 

 

 


