
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 3/2020 

 

PROJEKT UMOWY  

 

 

zawarta w dniu ……………………… roku  w Rybniku, pomiędzy: 

Miastem Rybnik – Zespołem Szkolno- Przedszkolnym nr 4 z siedzibą przy ul. Komisji 

Edukacji Narodowej 29, 44-207 Rybnik , zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym 

przez:  

Dyrektora- Bożenę Szymura 

 

a  

…………………, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

…………………, NIP/PESEL: …………………. 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie postępowania o wartości nieprzekraczającej 

równowartości 30000 euro. 

 

o następującej treści :     

 

§1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu towaru w postaci Eko 

groszku o następujących o parametrach : 

- granulacja 5÷20 mm, przy mniejszej niż 10 poniżej 5 mm 

- granulacja do 31 mm w kotłach do 75 kW 

- niskie pęcznienie(węgiel nie zlepia się w czasie spalania) 

- średnie do wysokiej zawartości części lotnych 28% ÷ 40% 

- wilgotność mniejsza niż 15% 

- zawartość popiołu większa niż 4% mniejsza niż 15% 

- temperatura topnienia popiołu powyżej 1150 ° C 

- zawartość miału do 10% (granulacja ziarna powyżej 4 mm) 

 

2. Wykonawca oświadcza że: wykona całość zamówienia swoimi siłami i staraniem. 

 

§2 

 

1. Dostawy opału odbywać się będą transportem samochodowym na koszt i ryzyko 

Wykonawcy i ich wydanie następować będzie partiami stosownie do potrzeb 

Zamawiającego, do dnia 31.12.2020 roku do siedziby zamawiającego. 

2. Wielkość i termin wydawania każdej partii towaru wynikać będzie z jednostronnych 

dyspozycji  Zamawiającego telefonicznie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć opał do lokalizacji wskazanych przez 

Zamawiającego najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od złożenia dyspozycji przez 

Zamawiającego.  

4. Dostawy samochodowe opału przed ich przyjęciem mogą być ważone wagą 

samochodową na koszt Zamawiającego. 



5. Odbiór dostaw odbywać się będzie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego 

w dni robocze w godzinach 7.00-15.00. 

 

§3 

 

1. Wykonawca gwarantuje dostarczenie opału o parametrach określonych w §1 ust. 1 

2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia atestu 

jakościowego do danej partii dostarczonego opału wskazującego parametry opału żądane 

w niniejszej umowie. 

3. W razie wątpliwości co do parametrów opału, zostaną one zbadane na zlecenie 

Zamawiającego przez laboratorium posiadające odpowiednie akredytacje na badanie 

paliw stałych. W przypadku wyniku badań laboratoryjnych potwierdzającego zaniżone 

parametry dostarczonego opału przez Wykonawcę w stosunku do parametrów opału 

żądanych w niniejszej umowie koszty przeprowadzenia badań laboratoryjnych obciążają 

Wykonawcę. 

4. Próbka zostanie pobrana w obecności kierowcy lub innego przedstawiciela Wykonawcy, 

w momencie dostawy. 

5. Przy czynnościach poboru próbki ma prawo uczestniczyć przedstawiciel Wykonawcy. 

Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy traktowana będzie jako akceptacja sposobu 

pobrania próbek. 

 

 

§4 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

brutto: …………………… zł (słownie: ……………………), w tym należny podatek 

VAT, w oparciu  

o prawidłowo wystawioną fakturę. 

2. Wynagrodzenie nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji umowy. 

 

§ 5. 

1. Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury, po podpisaniu 

protokołu odbioru przedmiotu umowy przez przedstawicieli Zamawiającego  

i Wykonawcy. 

2. Termin płatności ustala się na ……. dzień od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury.  

3. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

4. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze. 

5. Przy wystawianiu faktury VAT w treści faktury należy opisać Zamawiającego  

w następujący sposób: 

Nabywca: 

Miasto Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik 

NIP: 6420010758  

Odbiorca:  

Zespól Szkolno- Przedszkolny nr 4, ul. Komisji Edukacji Narodowej 29, 44-207 Rybnik 



  6. Wykonawca oświadcza, że upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu 

wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Zamawiającego na podstawie niniejszej 

umowy oraz kosztów badań laboratoryjnych w sytuacji przewidzianej w § 3 ust. 3 umowy. 

 

§6 

 

1. W przypadku dostawy opału o parametrach niższych niż określone w §1 ust. 1 

Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne w wysokości różnicy ceny wskazanej w 

umowie, a ceny potwierdzonej przez akredytowane laboratorium wartością opałową w 

warunkach roboczych. 

2. Cenę opału ustala się wówczas według niższej klasy, traktując cenę wskazaną w umowie i 

ofertową klasę opałową jako podstawę do ustalenia cennika liniowego opału w zł/GJ i 

ustalenia w ten sposób niższej ceny opału: opał o wartości opałowej w przedziale 21 000 – 

21999 kJ/kg stanowi klasę „21”, a cena stanowi 21/22 ceny ustalonej w §4 ust.1 niniejszej 

umowy 

 

3. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji dostawy wynikającego z dyspozycji 

Zamawiającego złożonej stosownie do § 2 ust. 2 i 3, Zamawiający ma prawo naliczyć 

karę umowną w wysokości 1,5 % ceny brutto niezrealizowanej terminowo dostawy, za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Kara będzie naliczana za okres od dnia następującego 

po przewidzianym w dyspozycji terminie dostawy, do dnia wykonania dostawy w całości. 

 

4. W przypadku nie usunięcia braków ilościowych dostarczonej partii opału oraz nie 

dokonania wymiany opału o niewłaściwej jakości na spełniający normy jakościowe 

wynikające z niniejszej umowy w terminie 3 dni od daty pisemnego złożenia reklamacji 

przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2% ceny brutto 

dostawy wybrakowanej lub niespełniającej parametrów jakościowych za każdy dzień 

opóźnienia. 

 

5. Przekroczenie terminów, o których mowa w ust. 3 i 4 o więcej niż 7 dni, niezależnie od 

możliwości naliczenia kar umownych, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od 

umowy z winy Wykonawcy bez ponoszenia kar i innych opłat. 

 

 

§7 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach gdy: 

a) Ogłoszono upadłość lub likwidację Wykonawcy, 

b) Wykonawca nie rozpoczął dostaw, przerwał ich wykonywanie, opóźnia się z 

wykonaniem którejkolwiek dostawy zamówionej zgodnie z § 2 ust. 2 i 3, 

c) Choć jedna partia dostarczonego opału nie będzie spełniała warunków jakościowych, 

co zostanie potwierdzone wynikiem badania laboratoryjnego, o którym  mowa w § 3. 

2. Zamawiający może skorzystać z umownego prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 

w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o przypadkach wskazanych w ust. 1. 

 

§8 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości brutto 

przedmiotu zamówienia, w przypadku, gdy do odstąpienia od umowy doszło z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 



2. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości poniesionej szkody. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

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

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

 

§9 

 

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Ewentualne kwestie sporne Strony będą rozwiązywać polubownie, a w przypadku braku 

porozumienia właściwy do ich rozstrzygnięcia będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                WYKONAWCA:

        


