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            Załącznik nr 9 

 
UMOWA NR ……………… 

  

Zawartej w dniu ……………...  w Olecku , pomiędzy: 

Zespołem Szkół Technicznych   

Adres: Plac Zamkowy 2  19-400 Olecko, 

  który reprezentuje: Dyrektor ZST- Andrzej Gorlo 

 

zwanym dalej Zamawiającym przy kontrasygnacie głównego księgowego Andrzeja Zubryckiego 

 

a wyłonionym w przetargu nieograniczonym z dnia ……………..  nr sprawy ZP/7/2020 na podstawie 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759). 
…………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą, którego reprezentują:  

………………………………………………. 

§ 1 

Wykonawca zobowiązuje się do sprzedania i dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu niniejszej 

umowy w postaci: 

Węgla EKO GROSZEK o następujących  parametrach : 

a) granulacja 5 do 32mm 

b) Wartość opałowa w stanie roboczym -  minimum-  24 500 kJ/kg 

c) Maksymalna  zawartość siarki w stanie roboczym – 0,8 % 

d) Maksymalna  zawartość popiołu w stanie roboczym – 10,0 % 

e) Maksymalna  wilgotność całkowita  – 11%  

w ilości nie mniejszej niż 400 ton i nie większej niż 600 ton. 

 

§ 2 

1.  Strony  ustalają następujące ceny za przedmiot umowy określony w § 1: 

cena netto jednej tony węgla  wynosi …… zł,  

 słownie: …………………. zł,  plus podatek VAT 23%  

cena brutto jednej tony węgla  wynosi …………zł,   

  słownie : ………………………….. zł. 

czas dostawy 72 godzin 

Sprzedawca zobowiązany jest do dołączania aktualnego certyfikatu dostarczonego towaru przy 

każdej dostawie. 

 

§ 3 

1. Dostawa będzie następować partiami. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do sprzedaży i dostarczenia towaru w ilości określonej 

każdorazowo przez Zamawiającego, nie później niż 3 dni po jego pisemnym, telefonicznym lub 

przesłanego za pośrednictwem faksu zamówieniu. 

3. Towar zostanie dostarczony transportem Wykonawcy w miejsce i w ilościach wskazanych 

każdorazowo przez Zamawiającego. 

4. Koszt transportu we wskazane miejsce pokrywa Wykonawca. 

5. Komórką organizacyjną Zespołu Szkół Technicznych upoważnioną  
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 w imieniu Zamawiającego do telefonicznego lub przesłanego za pośrednictwem faksu zamówienia 

kolejnej partii towaru jest sekretariat     szkoły. 

6. Dostarczony opał ma być suchy bez miału i żadnych innych domieszek. W sytuacji 

wystąpienia opadów podczas transportu, opał powinien być zabezpieczony przed jego 

zamoczeniem.  

7. Każdorazowo Wykonawca powinien przekazać Odbiorcy informacje o parametrach 

dostarczonego opału (certyfikat) oraz kartę przewozową z informacją o rodzaju i ilości 

przewożonego opału.  

8. Opał będzie podlegał wcześniejszemu zważeniu w terminie i miejscu ustalonym z 

Zamawiającym. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostawy w przypadku 

stwierdzenia braków ilościowych bądź jakościowych. 

10. Zamawiający po dostarczeniu opału przez Wykonawcę dokona w jego obecności wstępnej  

jakościowej oceny organoleptycznej ekogroszku. 

11. W przypadku przywozu przez Wykonawcę opału złej jakości, nieodpowiadającemu 

wymaganym przez Zamawiającego i oferowanym przez Wykonawcę parametrom, 

Wykonawca ponosi koszty wywozu opału złej jakości i ponownego dostarczenia opału o 

takich parametrach, jakie zaoferował w swojej ofercie.  

12. Dostawa poszczególnych partii towaru, stanowiącego przedmiot umowy następować będzie w dni 

robocze, w godzinach pracy , tj. od 7.00 do 15.00. W przypadku ilości mniejszej jak ilość 

zamówiona  faksem lub telefonicznie przez dyrekcję niniejsza umowa na dostawę zostanie 

rozwiązana, a Wykonawca może zostać obciążony karą umowną w wysokości 10% wartości 

umownej zamówienia (10% x ….....ton x cena jednostkowa brutto ………………………..) 

13.   Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości dowiezionego towaru w punkcie wskazanym 

przez Zamawiającego (w przypadku jakości zgodnej lub lepszej z zamówieniem na koszt 

Zamawiającego, w przypadku jakości gorszej od jakości określonej zamówieniem na koszt 

Wykonawcy). W przypadku jakości gorszej od jakości określonej w zamówieniu niniejsza umowa 

na dostawę może zostać rozwiązana, a Wykonawca może zostać obciążony karą umowną  10% wartości 

umownej zamówienia (10% x ….. ton x cena jednostkowa brutto).  

14. Zamawiający powinien zbadać towar w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia jego wydania 

i odebrać towar.  

15. W razie stwierdzenia wad lub braków Zamawiający w ciągu siedmiu dni roboczych od zbadania 

towaru złoży Wykonawcy pisemną reklamację i odmówi dokonania odbioru towaru. Jeżeli 

w powyższym terminie Zamawiający nie złoży reklamacji w przedmiocie odbioru towaru uważa 

się, że towar odebrał. 

16.  Wykonawca jest obowiązany w terminie do 7 dni reklamację rozpatrzyć i udzielić odpowiedzi na 

piśmie, czy reklamację uznaje, a w razie uznania, podać sposób jej załatwienia. 

17. W sytuacji powtarzania się dostaw opału o złych parametrach, Zamawiający przewiduje 

możliwość odstąpienia od umowy  z winy Wykonawcy  i naliczenia kar umownych o których 

mowa w pkt. 13. 

18.  Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru w skutek okoliczności, za które ani Zamawiający, ani 

Wykonawca zgodnie z Umową odpowiedzialności nie ponosi, przechodzi na Zamawiającego z 

chwilą wydania towaru przez Wykonawcę. 

19.  

§ 4. 

Realizację przedmiotu  zamówienia nadzoruje ze strony Zamawiającego ……………………….. 

 

§ 5 

1. Zapłata należności następować będzie każdorazowo po potwierdzeniu dostawy kolejnej partii 

towaru, na podstawie faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę, przelewem w ciągu  
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 30 dni od daty otrzymania faktury VAT. 

2. Dane Zamawiającego niezbędne do wystawienia faktury VAT:   

Nabywca: Powiat Olecki, Kolejowa 32, 19-400 Olecko NIP 8471515765 

Płatnik i Odbiorca: 
Zespół Szkół Technicznych ul. Plac Zamkowy 2, 19-400 Olecko 

3. Podstawą wystawienia faktury  będzie podpisanie przez Zamawiającego dowodu dostawy. 

 

§ 6 

1. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od dnia podpisania umowy przez okres od  

 04 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.   

2. Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku braku realizacji 

przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy lub nienależytego wykonywania umowy. 

3. Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy, jeśli dostarczony eko groszek będzie powodował blokowanie 

urządzeń podających do kotłów będących w użytkowaniu Zamawiającego. Wykonawcy w takim przypadku 

nie będą przysługiwały żadne kary umowne bądź inne roszczenia od Zamawiającego. 
4. Wypowiedzenia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy Zamawiający  

może zastosować wobec Wykonawcy następujące kary umowne: 

 

a.  15% wartości całego zamówienia brutto za przedmiot umowy określonej  w § 2,  

w przypadku gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego; 

b.  15% wartości całego zamówienia  brutto za przedmiot umowy określonej  w § 2,   

w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca; 

c. 0,1% wartości całego zamówienia brutto za przedmiot umowy określonej  w § 2, 

za każdy dzień zwłoki w dostawie  poszczególnych partii towaru w miejsce i w ilości 

wskazanej każdorazowo przez Zamawiającego, z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego wysokość kar umownych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo pomniejszenia wysokości wynagrodzenia o uprzednio 

naliczone kary umowne określone w ust. 1. 

4. Zakazuje się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie przez 

Wykonawcę, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 

§ 8 

Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego  

z zastrzeżeniem przepisów art. 139-146 prawo zamówień publicznych oraz ustalenia zawarte  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

 

§ 10 

Spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy miejscowo  

dla siedziby Zamawiającego. 
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 § 11 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. 

 

 

 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
 

 

 


