
Załącznik Nr 2 
 

Umowa Nr ZGKiM 400/01/03/2016 
 
 
Zawarta w dniu …………… w Lubrzy pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Lubrzy reprezentowanym przez: 
Dyrektor – Arkadiusz Winnik 
NIP: 755-10-49-632 
REGON: 530991090 
zwanym dalej Zamawiającym a 
nazwa: ……………………………………………………………. 
NIP: ………………………………………………………………. 
REGON: ………………………………………………………….. 
zwanym dalej Wykonawcą wybranym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienie, którego 
wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro. 
 

 
§1 

 
1. Przedmiotem umowy jest „Dostawa opału do placówek ZGKiM w Lubrzy w sezonie 

grzewczym 2015/2016”  
2. Realizację przedmiotu umowy Wykonawca rozpocznie bezpośrednio po podpisaniu umowy. 
3. Dostawy poszczególnych asortymentów opału następować będą do miejsca wskazanego przez  

Zamawiającego telefonicznie. 
4. Dostarczony opał musi odpowiadać następującym parametrom jakościowym: 
 
Węgiel orzech    (wart. opałowa min. 28000 KJ/kg, zawartość siarki do 0,6%, zawartość popiołu do 6%) 

Węgiel groszek  (wart. opałowa min. 28000 KJ/kg, zawartość siarki do 0,6%, zawartość popiołu do 6%) 

Flotokoncentrat (wart. opałowa min. 21000 KJ/kg, zawartość siarki do 0,6%, zawartość popiołu do 7%) 

Miał w ęglowy (wart. opałowa min. 22000 KJ/kg, zawartość siarki do 1,2%, zawartość popiołu do 11%) 

 
5.  Zamawiających zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zakupionego opału. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania dostawy własnymi środkami transportu wg 
potrzeb. 
 

      §2 
 

1. Rozliczenie  należności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, dokonania będzie fakturą za 
każdą dostawą na podstawie dokumentu dostawy stanowiącego załącznik do faktury. 

2. Ceny jednostkowe zawarte w ofercie, będą obowiązywały przez cały okres obowiązywania 
umowy i nie będą przedmiotem negocjacji. 

3. Zapłata następować będzie na podstawie faktur częściowych za realizację poszczególnych   
zamówień. 

4. Faktura Vat będzie wystawiana nie później niż w 7 dniu, licząc od dnia prawidłowego 
wykonania dostawy. 

5. Należność za wykonanie dostawy regulowane będą przez Zamawiającego  na konto Wykonawcy 
Nr……………………………………………………… w terminie 14 dni od otrzymywania faktury. 
6. W przypadku zwłoki w zapłacie należności Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości 
ustawowej oraz wstrzymać realizację dostaw. 



 
 
 
     §5 

 
1. W wypadku uchybienia przez Wykonawcę obowiązków, a w szczególności niewykonanie usługi 

we wskazanym terminie i we wskazanej ilości Zamawiający może zlecić wykonanie zastępczej 
osobie trzeciej, a ewentualna różnica kosztów obciąży Wykonawcę. 

2. W przypadku przywozu przez Wykonawcę opału złej jakości, nie odpowiadającym wymaganiom  
przez Zamawiającego parametrom, Wykonawca ponosi koszty wywozu opału złej jakości i 
ponownego dostarczenia opału o takich parametrach, jakich Zamawiający wymagał w 
zaproszeniu do złożenia oferty cenowej. 

 
 

     §6 
 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy. 
b) W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub jej części Wykonawca 
zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5% wartości 
zamówionej partii opału za każdy dzień zwłoki. 
c) za zwłokę w usunięciu wadliwej dostawy w wysokości 0,5% wynagrodzenia zamówionej partii 
opału za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie dostawy. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z 
przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 5% wynagrodzenia 
umownego. 
 

§7 
 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony – od 15.10.2016 r. do 30.04.2016 r. 
2. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 
3. Strony ustalają możliwość rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku 
naruszenia jej istotnych postanowień. 
4. W dniu rozwiązania umowy, strony zobowiązują się do całkowitego dokonania wzajemnych 
rozliczeń. 
 

§8 
 

W sprawach nieuregulowanych w umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§9 
 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony. 
 
 
…...............................................     …............................................. 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


