
Załącznik Nr 4 do SIWZ 
UMOWA Nr …………….............................. 

Zawarta w dniu ……………………..………. 2012 r. w Pilchowicach, pomiędzy: 
Gminą Pilchowice, zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 
Joannę Kołoczek -Wybierek – Wójta Gminy Pilchowice
z siedzibą w Urzędzie Gminy w Pilchowicach ul. Damrota 6, NIP 631-10-21-651, Regon: 276257831, 
 
a …...............................................................................................
z  siedzibą
….............................................................................................NIP.............................REGON..........
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” działającą w oparciu o …….. prowadzonego w ………., pod
nr ……................. reprezentowaną przez 
…………………………………………………………………………………………………………………
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na zakup i dostawę 125 ton węgla kamiennego sortymentu
orzech, orzech I lub orzech II  typ 31.2, 32.1, 32.2 w 2012r.,  w trybie przetargu nieograniczonego, na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści: 

Ustalenia wstępne

§ 1 

Wykonawca oświadcza, Ŝe:
1. Znane mu są warunki techniczne i lokalizacyjne wykonywania usługi będącej przedmiotem zamówienia.
2. Posiada niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy środki,

a w szczególności wyposaŜenie techniczne.
3.Dysponuje odpowiednią liczbą osób niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu  

umowy.                                                   
4.W  przypadku  podzlecenia  przez  Wykonawcę  zamówienia  uprawnionej  osobie  trzeciej  Wykonawca

odpowiada za jej działania i zaniechania, jak za swoje działania i zaniechania.

Przedmiot umowy

§ 2

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się  do:  Zakupu i  dostawy 125 ton węgla kamiennego
sortymentu orzech, orzech I lub orzech II typ 31.2, 32.1, 32.2 w 2012 r.
Wykonawca wykonywać będzie przedmiot umowy własnym sprzętem.

Zakres prac objętych przedmiotem umowy

§ 3

Zakres niniejszej umowy obejmuje sukcesywne dostawy węgla kamiennego sortymentu orzech, orzech I lub
orzech II typ 31.2, 32.1, 32.2 o parametrach nie gorszych niŜ:

- kaloryczność (wartość opałowa) min.  26 000 kJ/kg 
- zawartość popiołu max. - 9% 
- zawartość siarki – max. 0,8% 
- wilgotność – max 10%
do budynków:
- Urzędu Gminy Pilchowice ul. Damrota 6
- po byłym Domu Kultury Wilcza ul. Karola Miarki 123
- Ochotniczych StraŜy PoŜarnych Pilchowice ul. StraŜaków 3

Wilcza ul. Karola Miarki
 śernica ul. Szafranka 7



Obowiązki i zobowiązania wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu umowy

§ 4

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji przedmiotu
umowy oraz zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 5 (pięciu) dni od powstania zniszczenia na
własny koszt. 

2.  Wykonawca ma  obowiązek przestrzegać  przepisy  wewnętrzne  wydane  przez  administrację  budynku,
wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poŜ oraz ponosi pełną odpowiedzialność
za pracowników w przypadku szkody powstałej w wyniku realizacji przedmiotu umowy. 

3. Przedmiot umowy dostarczony będzie do miejsca jego przeznaczenia (wraz z wyładunkiem ) na wskazane
przez Zamawiającego miejsce siłami Wykonawcy. 

4. Wszelkie koszty dostarczenia przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 
5. Potwierdzeniem dostawy przedmiotu umowy jest dokument dostawy podpisany  przez osobę odbierającą 

dostawę w poszczególnych jednostkach.
6. W przypadku niemoŜności wykonania przedmiotu umowy, a uznanych na piśmie przez Zamawiającego,

termin  zakończenia  realizacji  umowy  moŜe  zostać  zmieniony  przez  Strony  z  uwzględnieniem czasu
trwania opóźnienia realizacji umowy. 

7. Ilość sortymentu naleŜy traktować jako szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia
szacowanej ilości. Wykonawcy z tytułu zmniejszenia ilości zamówionego węgla nie przysługują Ŝadne
roszczenia.

 8. Dostawy będą następowały sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy po zgłoszeniu
 zapotrzebowania przez Zamawiającego. 

9.  Wykonawca  zrealizuje  dostawę  w  nieprzekraczalnym  terminie  5  dni  roboczych  od  dnia  złoŜenia  
zamówienia wysłanego faksem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

10.  Węgiel  zostanie  dostarczony  do  poszczególnych  kotłowni  na  terenie  gminy  na  koszt  Wykonawcy.
Ze względów technicznych (dojazdu do zsypu) do budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w śernicy przy 
ul. Szafranka 7 moŜe wjechać samochód z jednorazową dostawą max. 3 ton.

11.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  komisyjnego  pobierania  prób  dostarczonego  opału  celem  
wykonywania analiz laboratoryjnych.

12. W przypadku nieprawidłowych wyników analiz laboratoryjnych, niezgodnych z wymogami określonymi 
w § 2 umowy,  Zamawiający moŜe Ŝądać  wymiany dostarczonej  partii  opału na wolny od  wad lub  
proporcjonalnie do wyników analiz laboratoryjnych obniŜy wynagrodzenie Wykonawcy. Wymiany opału
na zgodny z wymogami określonymi w § 2 umowy Wykonawca dokona w ciągu 5 dni od zgłoszenia  
niezgodności.

13. W przypadku nieprawidłowych wyników analiz laboratoryjnych niezgodnych z PN-82/G-97001(węgiel  
kamienny, sortymenty) oraz § 2 umowy koszty analiz ponosi Wykonawca. Koszty analiz będą potrącane
z  wystawianych  faktur.                                                   

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji jakości dostarczonego węgla w terminie 60 dni od daty 
dostawy. Reklamacja jakościowa  dotyczyć  moŜe  w  szczególności  ziarnistości  (granulacji),wartości  
opałowej oraz zawartości w nim popiołu, siarki i wilgoci

15.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  prac  z  zachowaniem  naleŜytej  staranności,  zasad  
bezpieczeństwa,  dobrej  jakości,  właściwej  organizacji  pracy,  obowiązujących  Polskich  norm,  oraz  
przepisów prawa, na warunkach ustalonych w umowie. 

Termin realizacji umowy 

§ 5 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2012r. 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

§ 6 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonywania niniejszej umowy wynosi: 
węgiel orzech II typ 32.2, 32.1/t : ...............................zł + ............................................

= .................................................. 
(netto) (podatek VAT) (brutto) 
za kaŜdą dostarczoną tonę zgodną z § 2.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi 



Wykonawca, w tym między innymi: koszty zakupu, koszty transportu oraz wszelkie koszty załadunku, 
rozładunku, a takŜe inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, koszty dojazdów do 
miejsca wykonywania dostawy oraz wszelkie koszty utrudnień związanych z realizacją umowy, wszelkie 
inne  opłaty,  które  mogą  wystąpić  przy  realizacji  przedmiotu  zamówienia,  w  tym  ubezpieczenia,  
wymagane uzgodnienia, wszelkie podatki, w tym naleŜny podatek VAT, zysk, narzuty, ewentualne opusty, 
oraz pozostałe składniki cenotwórcze. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy za kaŜdą dostarczoną tonę, o którym mowa w ust. 1 jest stałe i nie ulegnie 
zmianie do końca trwania umowy. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 przysługuje tylko za zrealizowaną część umowy.

Warunki płatno ści 

§ 7 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości  określonej  w § 6 ust. 1
umowy, płatne będzie przelewem w terminie do 21 dni  od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

2. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie dokument kaŜdorazowej dostawy, podpisany bez zastrzeŜeń  
 przez osobę odbierającą dostawę.

3.  W  przypadku  rozbieŜności  pomiędzy  terminem  płatności  wskazanym  w  dokumentach  księgowych
(np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych) a wskazanym w niniejszej umowie, przyjmuje się, Ŝe 
prawidłowo podano termin określony w umowie. 

4.  Faktura VAT wystawiana będzie na Urząd Gminy w Pilchowicach 44-145 Pilchowice ul.  Damrota 6
NIP 631-10-21-651. 

5.  Za  zwłokę  w  płatnościach  z  przyczyn  leŜących  po  stronie  Zamawiającego,  za  wyjątkiem zwłoki  
zawinionej przez Wykonawcę, Wykonawca moŜe naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

Odpowiedzialność Wykonawcy i warunki gwarancji 

§ 8 

1.  Wykonawca będzie świadczył  usługę  z  naleŜytą  starannością,  zgodnie  z  obowiązującymi  normami,  
przepisami, w granicach wyznaczonych przez Kodeks cywilny. 

2. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie swoje działania i zaniechania. 
3. W  przypadku  niestarannego  lub  wadliwego  wykonania dostawy  albo  niewykonania  obowiązków

wynikających  z  niniejszej  umowy,  Wykonawca  zobowiązany  jest  na  wezwanie  Zamawiającego  do
niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień, braków lub niedokładności w zakresie wykonanej
usługi, w czasie nie dłuŜszym niŜ 5 dni robocze od zgłoszenia reklamacji. 

4.Skutki finansowe wynikłe z wadliwego lub nieterminowego wykonania usługi ponosić będzie Wykonawca.
5. Wszelkie uszkodzenia elewacji oraz urządzeń zainstalowanych w pobliŜu wykonywanej usługi, powstałe 

przy realizacji niniejszej usługi spowodowane działaniem Wykonawcy, ujawnione w okresie 12 miesięcy 
od dnia ostatniej dostawy , zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraŜa zgodę. 

6.Wszystkie  reklamacje  dotyczące  wad,  bądź  nieterminowego  lub  niepełnego  wykonania  usługi  
Zamawiający przekaŜe niezwłocznie Wykonawcy pod numer telefonu …………..…… oraz pisemnie na

 nr faksu …………..………

Nadzór prawidłowego wykonania przedmiotu umowy 

§ 9 

1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację umowy są: 
1) po stronie Zamawiającego: 
Pan Marek Zawadzki tel. 32 235-65-69
Pani Gabriela Kaleta  tel. 32  235-65-69

2) po stronie Wykonawcy: 
 Pan/i/………………………………………………., tel.…………………………………….…………… 
Pan/i/ ………………………………………………., tel.………………………………………………… 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób nadzorujących wykonywanie prac objętych niniejszą  
umową. Zmiana tych osób nie będzie stanowiła zmiany warunków umowy i nie wymaga formy pisemnej.



Odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne 

§ 10 

1. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn 
leŜących po drugiej Stronie, ta ostatnia zapłaci karę umowną w wysokości 3 % łącznego wynagrodzenia 
Wykonawcy z podatkiem VAT, określonego w ofercie przetargowej (sumaryczna cena brutto całej oferty). 

2.  W  przypadku  niedotrzymania  terminu  realizacji  umowy  w  szczególności  terminu  dostawy  
(5 dni roboczych od dnia zamówienia) Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary  w wysokości  
0,1 % łącznego wynagrodzenia Wykonawcy z podatkiem VAT określonego w ofercie przetargowej 
(sumaryczna cena brutto całej oferty). za kaŜdy dzień opóźnienia.

3. JeŜeli opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu umowy przekroczy 5 dni roboczych, Zamawiający ma  
prawo w terminie 30 dni od wystąpienia opóźnienia, odstąpić w trybie natychmiastowym od zawartej  
umowy. Umowne prawo odstąpienia moŜe być zrealizowane do dnia 31.12.2012r.                                     

4.W przypadku dostarczenia węgla nie spełniającego wymagań określonych w § 2 umowy Zamawiający jest 
uprawniony  do  naliczenia  kary  umownej  w  wysokości  20%  dostawy.  Kara  określona  w  zdaniu  
poprzedzającym nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego.

5.  Przewidziane  w  niniejszym paragrafie  kary  umowne nie  wyłączają  moŜliwości  dochodzenia  przez  
Zamawiającego odszkodowania przewyŜszającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych, do  
wysokości poniesionej szkody. 

6. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie straty poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie 
powstałe z jego winy w czasie wykonywania umowy. 

7.  Wykonawca  wyraŜa  zgodę  na  potrącenie  przez  Zamawiającego  kar  umownych  z  przysługującej  
Wykonawcy naleŜności, na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. 

8.  W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  Wykonawca  nie  moŜe  Ŝądać  wynagrodzenia  określonego
w § 6 ust.1 niniejszej umowy, a jedynie wynagrodzenia za zrealizowaną część umowy.

Odstąpienie i rozwiązanie umowy 

§ 11 

1.  Zamawiający  moŜe rozwiązać  umowę  w  trybie  natychmiastowym z  powodu  niedotrzymania  przez  
Wykonawcę  istotnych  warunków  umowy  lub  od  umowy  odstąpić  w  przypadkach  przewidzianych  
w Kodeksie cywilnym w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o niedotrzymaniu przez drugą  
stronę istotnych warunków umowy.

2. Odstąpienie od wykonania umowy lub rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej. 
3. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy, w następujących przypadkach: 
     1) złoŜenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub wszczęcia postępowania naprawczego albo 

wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru – w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o tej  
okoliczności, 
2) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w

     interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - w terminie 30 dni    
     od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.                                                                                     
4. W przypadku opisanym w ust. 3 pkt 2  Wykonawcy przysługiwało będzie jedynie wynagrodzenie za  

zrealizowaną część umowy.
5. Umowa moŜe zostać rozwiązana w kaŜdym czasie za zgodnym porozumieniem Stron bez zachowania 

okresów wypowiedzenia i naliczania kar umownych.

Postanowienia końcowe 

§ 12 

1. Wykonawca nie moŜe przenosić wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej. 
2. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w ust. 1, Zamawiający moŜe niezwłocznie

rozwiązać  umowę.                                                        
3. Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
4. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje moŜliwość dokonania zmian

postanowień zawartej umowy:



4.1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia z powodu:
a) działania siły wyŜszej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności,
b) wystąpienia zdarzeń mających wpływ na realizację przedmiotu umowy zaleŜnych od

zamawiającego,
4.2. Zmiany osób zdolnych do wykonania zamówienia przedstawionych w ofercie, gdzie

wykonawca proponuje zmianę osób w przypadkach:
- gdy osoby te nie będą wywiązywały się z obowiązków wynikających z umowy,
- choroby lub innych zdarzeń losowych,
- jeŜeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleŜnych od wykonawcy

np.: rezygnacji.              
Zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawcy zmiany osób zdolnych do wykonania zamówienia
wymienionych w ofercie, jeŜeli uzna, Ŝe nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z
umowy. W przypadku przedmiotowej zmiany, nowe osoby muszą spełniać wymagania określone
dla danego specjalisty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4.3. Zmiany osób sprawujących nadzór nad realizacją umowy - § 9 niniejszej umowy.
 5.  Zmiana  i  uzupełnienie  umowy  moŜe  nastąpić  jedynie  na  piśmie  w  formie  aneksu  pod  rygorem  

niewaŜności.
 6. Strony zobowiązują się do wzajemnego stosowania zasad poufności dokumentów, umowy, informacji  

uzyskanych od  Zamawiającego lub  jednostki  organizacyjnej,  na terenie  której  realizowany będzie  
przedmiot umowy lub w związku z wykonywanym przedmiotem umowy. Wszelkie dokumenty będą  
ujawniane jedynie w zakresie niezbędnym, związanym z realizacją przedmiotu umowy, po wyraŜeniu 
zgody przez Zamawiającego. 

 7.  Strony  będą  dąŜyły  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 właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

 8.  Umowę  sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego jeden dla  
Wykonawcy.

 ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 



Zmiany umowy


