
 Zapytanie ofertowe 22/2019             Załącznik nr 2 do WZ 

 

UMOWA NR ………….. 

 

zawarta w dniu ………………………………… pomiędzy Gminą Bądkowo, z siedzibą  

przy ul. Włocławskiej 82, 87-704 Bądkowo  

NIP: 891-16-22-058, 

reprezentowaną przez: 

Ryszarda Stępkowskiego – Wójta Gminy Bądkowo 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Aleksandry Hofman, 

zwaną dalej „Zamawiającym”,  

a 

………………………………………………………………………. 

z siedzibą …………………………………………………………………………………….…. 

NIP: …………………………………………………………………………………….………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

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

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

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału do budynku Urzędu Gminy w Bądkowie oraz 

budynków mienia komunalnego zlokalizowanych na terenie gminy Bądkowo. 

2.Zamówienie obejmuje dostawę  

- ekogroszku o kaloryczności 27-29 MJ/kg w łącznej ilości szacunkowej: 125 ton 

- węgła kamiennego ( kostka gruba) o kaloryczności nie mniejszej niż 28 MJ/kg w łącznej ilości 

  szacunkowej: 25 ton. 

- miału węglowego o kaloryczności nie mniejszej niż 25 MJ/kg o łącznej wartości szacunkowej  

  20 ton. 

Przedłożona przez Wykonawcę w ofercie cena za tonę opału ( ekogroszku/ miału węglowego/ węgła 

kamiennego) obowiązywać będzie przez cały okres realizacji dostawy. Wykonawca winien uwzględnić 

w zaoferowanej cenie przewidywaną w trakcie sezonu podwyżkę cen opału, koszty dostawy, jak i 

inne nieprzewidziane koszty. 

3.Dostawy opału odbywać się będą sukcesywnie wg każdorazowych zamówień: 

- w ilościach zgłaszanych pisemnie (e-mail) przez Zamawiającego 

- bezpośrednio do miejsc wskazanych przez Zamawiającego  

- opał dostarczany będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach do 07:30 do 15:00 

Zamawiający upoważni osobę w jego imieniu do odbioru dostawy. Dostarczenie opału potwierdza 

każdorazowo palacz na drukach WZ. 

Wykonawca zobowiązuje się dokonywać dostawy opału zgodnie ze składanymi przez Zamawiającego 

zamówieniami, pojazdem samowyładowczym , przy czym jednorazowa dostawa nie może być wyższa 

niż 5 ton. Do każdorazowej dostawy Wykonawca dostarczy kwit wagowy, dla każdej dostawy 



bezwzględnie należy dostarczyć dokument potwierdzający, że dostarczany opał posiada wymagane 

właściwości. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeważenia dostarczonego opału oraz do wysłania    

dostarczonego opału do ekspertyzy celem sprawdzenia parametrów jakościowych. 

W przypadku gdy jakość dostarczonego opału nie będzie odpowiadała normom jakościowym lub  

wymogom parametrów grzewczych Zamawiający obciąży kosztami ekspertyzy Dostawcę. W  takim 

wypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia dostawy, żądania wymiany  

towaru. 

Jeżeli jednak ekspertyza będzie odpowiadała normom jakościowym i wymogom parametrów    

 grzewczych to Zamawiający pokryje koszt ekspertyzy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia bądź zwiększenia zamówienia do 20%     

 wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

 

§2 

TERMIN REALIZACJI 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 30.04.2020 r. 

 

§3 

PŁATNOŚĆ 

1. Wykonawcy z tytułu wykonania umowy przysługuje wynagrodzenie w wysokości: 

Węgiel kamienny: 

Cena netto: ………………….zł za tonę 

VAT…..%.............................. 

Cena brutto:………………zł za tonę, 

Słownie brutto: ………………………………………………………………………….. 

 

Wartość brutto łącznie: ……………….zł/tona x 25 ton = ………………………zł 

Słownie brutto: …………………………………………………………………………….. 

 

Ekogroszek: 

Cena netto: ………………….zł za tonę 

VAT…..%.............................. 

Cena brutto:………………zł za tonę, 

Słownie brutto: ………………………………………………………………………….. 

 

Wartość brutto łącznie: ……………….zł/tona x 125 ton = ………………………zł 

Słownie brutto: …………………………………………………………………………….. 

 

Miał węglowy: 

Cena netto: ………………….zł za tonę 

VAT…..%.............................. 

Cena brutto:………………zł za tonę, 

Słownie brutto: ………………………………………………………………………….. 

 

Wartość brutto łącznie: ……………….zł/tona x 20 ton = ………………………zł 



Słownie brutto: …………………………………………………………………………….. 

 

Ogółem wartość umowy ( brutto): ……………………. zł 

Słownie: ……………………………………………………. 

 

2. Wskazane w ust. 1 oraz złożonej przez Wykonawcę ofercie ceny są niezmienne w okresie 

trwania umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również koszty transportu do miejsc 

wskazanych przez Zamawiającego, wymienionych w §1 ust. 2. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność 

Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia. Wykonawca winien uwzględnić przewidywaną w trakcie sezonu 

podwyżkę cen opału, koszty dostawy jaki i inne nieprzewidziane koszty. 

5. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem , po każdorazowej dostawie na wskazany przez 

Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 14 dni od daty dostarczenia do Urzędu Gminy w 

Bądkowie ( pokój nr 8) prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

6. Za podstawę fakturowania przyjmuj się cenę ustaloną w ofercie Dostawy- cena jednostkowa 

dostarczonego opału x ilość dostarczonych ton. 

7. Za datę zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się datę obciążenia konta Zamawiającego. 

 

§4 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zapewnić osobę upoważnioną do odbioru dostarczonego opału. 

2. Zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, zgodnie z §2 niniejszej umowy. 

 

§5 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Zapewnienie niezbędnych materiałów oraz sprzętu koniecznego do wykonania zamówienia. 

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz należyta staranność oferowanych dostaw. 

3. Wymiany towaru w przypadku gdy jakość dostarczonego opału nie będzie odpowiadała 

normom jakościowym lub wymogom parametrów grzewczych Zamawiającego. 

4. Realizować zamówienie złożone przez Zamawiającego pisemnie (e-mail) w ciągu ……………… 

godzin. 

 

§6 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku: 

1) trzykrotnego stwierdzenia dostarczenia opału niezgodnego z postanowieniami 

umowy – w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tej okoliczności, 

 

2) w przypadku stwierdzenia innych, rażących naruszeń postanowień umowy – w 

terminie 30 dni od dnia zaistnienia tej okoliczności. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn wymienionych w 

ust. 1 pkt 2-3, Dostawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 8 % ogólnej wartości brutto określonej w § 3  niniejszej umowy. 



§7 

KARY UMOWNE 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania za szkody związane z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy stanowią kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wysokościach: 

 

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 5%  

    wynagrodzenia należnego brutto, 

b) za niedotrzymanie terminu umownego realizacji zadania, o którym mowa w §2 ust. 1,  

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia należnego brutto - za każdy dzień zwłoki, 

d) za zwłokę w realizacji dostaw, zgłaszanych uprzednio telefonicznie bądź pisemnie przez 

Zamawiającego, w wysokości 3 % wartości brutto zgłoszonego zapotrzebowania (cena 

jednostkowa brutto zgodna z umową x ilość zamawianych ton), za każdy dzień zwłoki liczony 

od przekroczenia terminu złożonego zamówienia. 

3. Kary, o których mowa w ust. 2 Wykonawca zapłaci przelewem na wskazany przez 

Zamawiającego rachunek bankowy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania przez 

Zamawiającego. 

Kary nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyny wystąpienia  istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. 

 

§8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

3. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu 

prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i 

likwidacyjnego. 

4. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy, strony rozstrzygać 

będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez 

właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny. 

5.   Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla stron. 

 

 

DOSTAWCA:        ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

 


