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UMOWA nr …………/ZUK/2014 
 

W dniu ……………………… r. w Mosinie, pomiędzy: 
„ZAKŁADEM USŁUG KOMUNALNYCH” SP. Z O.O. W MOSINIE, MAJĄCĄ SWĄ SIEDZUBĘ W 62-050 MOSINA, UL. SOWINIECKA 6 G,  

NIP 777-32-02-086, REGON 301702806, WPISANĄ DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NR 0000381930 

zwaną dalej w tekście „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

mgr inz. Andrzeja Strażyńskiego  -   Prezesa Zarządu 

, zwaną dalej w tekście „Zamawiającym” 

a  ……………………………………………………………………………………... mającą swą siedzibę w ……………………………... 

/NIP: …–…–..-.. REGON: ………………../, wpisanym do ewidencji: Krajowego Rejestru Sądowego w ……………. pod nr 
………………. w dniu …………………..., zwanym dalej w tekście “Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

    ………………………. -  ……………………………………. 

Łącznie Zamawiający i Wykonawca zwani są w dalszej części Umowy „Stronami”. 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o 
następującej treści: 

§ 1 
1.  Wykonawca zobowiązuje się świadczyć sukcesywne dostawy węgla kamiennego  do kotłowni zlokalizowanych na terenie 
gminy Mosina, w obiektach administrowanych przez Zamawiającego, wg aktualnych potrzeb Zamawiającego, od  dnia 
zawarcia umowy do dnia 31/12/2014r., dostawami częściowymi po 3-5 ton, zgodnie z poniżej przedstawionymi 
sortymentami: 

a) KOSTKA , ziarno 200-63 mm, o wartości opałowej nie mniejszej niż 28 MJ/kg, , łącznie  
do ~ 60 ton 
b) ORZECH I , ziarno 80-40 mm o wartości opałowej nie niższej niż 28 MJ/kg, łącznie do ~ 30 ton, 
b). miał węglowy, Klasa 25 o zawartości siarki do 0,60%, łącznie do ~50 ton. 

2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, wielkości i zakresu zamówienia określa  Załącznik nr 1 do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), który wraz z siwz i ofertą Wykonawcy stanowi integralną część 
umowy 

§ 2 
1. Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie poprzez sukcesywne dostawy częściowe (po min. 3 tony), wg aktualnych 

potrzeb Zamawiającego w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31/12/2014r., na podstawie zamówień składanych przez 
Zamawiającego w dowolnej formie (telefonicznie, faksem, e-mailem lub pisemnie), realizowane w terminie do 48 godzin od 
złożenia zamówienia świadczenia częściowego. 

 

§ 3 
1.   Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty 

Wykonawcy do łącznej kwoty brutto (z VAT) ……………………………… zł, 
słownie zł:…………………………………………………………. 00/100, w tym podatek VAT …………% 

2.  Wysokość podatku VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia umowy – w przypadku ich zmiany wartość umowna 
zostanie skorygowana stosownym aneksem. 

3.   Zapłata za dostawy częściowe nastąpi zgodnie z ofertą Wykonawcy wg cen jednostkowych netto: 
a) węgiel kostka   …………………………. zł/ tona 
b) węgiel orzech  …………………………. zł/ tona 
c) miał   …………………………. zł/ tona 

§ 4 
1. Za uzgodnione w § 3 wynagrodzenie Wykonawca zobowiązuje się wykonać kompleksowo przedmiot umowy współpracując z 

Zamawiającym przy realizacji zamówienia na zasadach etyki i rzetelności zawodowej, w szczególności dostarczyć i rozładować 
każdą dostawę do obiektów wskazanych w siwz. 

§ 5 
1. Strony postanawiają, że za wykonanie dostaw wymienionych w § 1, Wykonawca może wystawiać faktury częściowe, a rozliczenie 

odbywać się będzie powykonawczo na podstawie faktycznie wykonanych dostaw częściowych. 
2. Zamawiający nie gwarantuje, że w okresie umownym łączna ilość dostaw częściowych będzie równa ilości wynikającej z opisu 

przedmiotu zamówienia w § 1 niniejszej umowy – Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu zamówienia przez 
Zamawiającego mniejszej ilości dostaw, niż te które zostały określone w przedmiocie zamówienia. 

3. Rozliczanie dostaw częściowych zostanie dokonane na podstawie cen jednostkowych wyliczonych w sposób określony w ofercie 
Wykonawcy. 

4. Zapłata nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej  faktury VAT 
wraz z dokumentami rozliczeniowymi (potwierdzenie z ważenia pojazdów zgodnie z § 6, ust. 3 ), na rachunek bankowy wskazany 
w fakturze Wykonawcy. 
Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu wynagrodzenia na 
konto Wykonawcy, o ile na koncie znajdują się niezbędne środki na pokrycie polecenia. 
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§ 6 
1. Wykonawca oświadcza, że w umownym zakresie realizacji posiada należytą wiedzę oraz odpowiednie środki i potencjał kadrowy i 

zobowiązuje się świadczyć dostawy objęte umową z należytą starannością, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem, 
przestrzegając powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

2. Wykonawca oświadcza, że ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące normalnym 
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający przez cały czas trwania umowy posiada prawo do pełnej kontroli dostaw w zakresie ilości i gwarantowanej  jakości.  
Dostawy częściowe podlegają kontroli Zamawiającego w ten sposób, że każdorazowo Wykonawca jest zobowiązany dokonać 
zważenia pojazdu wraz z zamówionym towarem oraz po rozładunku , we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie 
Mosiny, przy czym ważenie będzie się odbywać w obecności pracownika Zamawiającego. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy , gwarantuje jakość dostarczonego węgla 
zgodnie z dokumentacją przetargową 

5. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek, niezwłocznie /max 3 dni/ po dniu otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia 
/w sposób określony w SIWZ punkt 7/ o ich ujawnieniu, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości wg § 7 pkt 2.A1. 

§ 7 

1.   Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

A) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za zwłokę w wykonaniu określonych w umowie dostaw w wysokości 0,2 % łącznej kwoty wskazanej w § 3, ust.1 za każdy 

dzień zwłoki. 
2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% łącznej kwoty 

wskazanej w § 3, ust.1. 
B) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

1) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego  z przyczyn zależnych od niego - w wysokości 10 % łącznej kwoty 
wskazanej w § 3, ust.1, za wyjątkiem odstąpienia zgodnie z art. 145 Ustawy pzp 

3.   Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 

4.   Strony ustalają, że w razie naliczenia kary umownej zgodnie z § 7 pkt. 2 p.pkt A1, Zamawiający potrąci je z wystawionych przez 
Wykonawcę faktur. 

§ 8 

 
1. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych Wykonawcy, Wykonawca wyznacza:  
 

……………………………………. tel. …………………… 
2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych Zamawiającego, Zamawiający wyznacza:  

Beata Nowak tel. 697-888-422. 

§ 9 
1.   Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2.   Przeniesienie przez którąkolwiek ze Stron praw i obowiązków, wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią, wymaga dla swej 

ważności pisemnej zgody drugiej Strony. 
3.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks 

cywilny /Dz.U. Nr 16, poz.93, z późn. zmianami/, jeżeli przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 
2010 r., nr 113, poz 759 ),, nie stanowią inaczej. 

4.  W przypadku powstania sporu na tle niniejszej umowy organem rozstrzygającym będzie Sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 10 

Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po 1 egz. dla Zamawiającego i Wykonawcy. 

§ 11 

Wykaz załączników do umowy, które stanowią jej integralną całość: 

1.  Kserokopia formularza ofertowego (oferty z formularzem cenowym) Wykonawcy. 
2.  SIWZ z załącznikami. 
 

ZAMAWIAJĄCY                              WYKONAWCA 

 


