
 WZÓR                     Załącznik nr 2  
do zapytania ofertowego  

 
 

UMOWA Nr …. 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 

 
zawarta w dniu ... grudnia 2017 roku pomiędzy: 
Gminą Kępno z siedzibą przy ul. Ratuszowej 1, 63-600 Kępno, NIP: 619-194-53-05,                   
REGON: 250854731, reprezentowaną przez Marię Żurecką – Kierownika Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie z siedzibą przy ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 10, 63-600 
Kępno, działającą na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Kępno WOiSO: 
0113/17/2003 z dnia 30 września 2003 r. – zwaną dalszej treści umowy „Zamawiającym”, 

a 

.................................................................................................................................................................................. 
NIP: ….............................................., REGON: …........................................... z siedzibą przy ul. 
…..........................................................................................................................................................., 
reprezentowanym przez właściciela – ….................................................., zwanym w dalszej treści 
umowy „Wykonawcą”. 
  

§ 1 

Strony zawierają umowę po przeprowadzeniu postępowania w trybie zapytania ofertowego, 
zgodnie z § 7 ust. 1 regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 
kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.  

 
§ 2 

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.                 
z 2017 r. poz. 1769) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę węgla 
kamiennego w trybie i na zasadach określonych umową. 
 

§ 3 

1. Strony ustalają, że przedmiotem umowy jest dostawa od producenta krajowego czystego, 
przesianego węgla kamiennego, bez domieszki miału, mułu i flotu, sortyment – ORZECH 
II, typ 32.1. lub 32.2 (węgiel gazowo-płomienny) o parametrach jakościowych: 

1)  wartość opałowa – nie mniej niż 28.000 kJ/kg i nie więcej niż 30.000 kJ/kg, 
2)  zawartość popiołu – nie więcej niż 6%, 
3)  zawartość siarki – nie więcej niż 0,6%, 
4)  zawartość wilgoci – nie więcej niż 9 %, 

do miejsca zamieszkania odbiorców węgla, na terenie Miasta i Gminy Kępno.  

2. Odbiorcami węgla będą klienci Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie, 
którym zostanie przyznane świadczenie z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego              
z przeznaczeniem na zakup opału.  

3. Minimalna wysokość udzielanej pomocy klientowi, obejmować będzie szacunkowo 400 -
500 kg węgla.  

4. Sukcesywna realizacja dostaw węgla odbywać się będzie transportem samochodowym 
wykonawcy, obejmującym jego załadunek i rozładunek.  

5. Wykonawca dostarczać będzie węgiel niezwłocznie, nie późnej niż w ciągu 2 dni roboczych 
od dnia złożenia zlecenia przez pracowników socjalnych Zamawiającego.  



6. Wielkość, termin oraz miejsce każdorazowej dostawy partii węgla, wynikać będzie                        
z jednostronnych dziennych zleceń zamawiającego, wykonanych telefonicznie. 

7. Potwierdzeniem dostawy węgla będzie dokument dostawy wystawiony przez Wykonawcę  
i podpisany przez odbiorcę węgla – klienta Zamawiającego.  

8. Szacunkowa wielkość zamówienia wynosi 57 ton rocznie. Zamawiający zastrzega,                  
że przewidywane roczne zużycie węgla może ulec zmianie w zależności                               
od zapotrzebowania oraz panujących warunków atmosferycznych.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej 
staranności oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
§ 4 

1. Wykonawca gwarantuje dostarczenie węgla kamiennego o parametrach określonych               
w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Na żądanie Zamawiającego, w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany będzie 
do przedłożenia, aktualnego certyfikatu jakościowego do danej partii dostarczonego węgla. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo, komisyjnego pobrania próbek węgla, celem ich 
zbadania przez laboratorium posiadające odpowiednie akredytacje na badanie paliw stałych.  

4. Przy czynnościach poboru próbki ma prawo uczestniczyć przedstawiciel Wykonawcy. 
Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy traktowana będzie jako akceptacja sposobu 
pobrania próbek. 

5. Badanie laboratoryjne zostanie wykonane w zakresie oznaczenia: 

1) wartości opałowej, 
2) zawartości popiołu, 
3) zawartości siarki, 
4) zawartości wilgoci. 

6.    Strony   umowy   ustalają   wielkość  dopuszczalnych  odchyleń  parametrów  jakościowych 
   węgla, o których mowa w § 3 ust. 1 umowy: 

1)  wartość opałowa + 1.000 kJ/kg, 
2)  zawartość popiołu +/– 3%, 
3)  zawartość siarki +/– 0,2%, 
4)  zawartość wilgoci +/– 3%. 

7. W przypadku wyniku badania laboratoryjnego, potwierdzającego zaniżone parametry 
dostarczonego węgla przez Wykonawcę, w stosunku do parametrów węgla wymaganych             
w § 3 ust. 1 umowy, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń, o których mowa w ust. 6: 

1) Wykonawca zostanie obciążony kosztem przeprowadzonych badań, na podstawie 
noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego,  

2) Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania wymiany węgla na własny koszt,                  
na spełniający parametry, o których mowa w § 3 ust. 1 umowy, w ciągu 2 dni 
roboczych, od daty złożenia przez Zamawiającego pisemnej reklamacji, 

3) Zamawiającemu przysługuje prawo nałożenia kary umownej, o której mowa w § 8 
ust. 2 pkt 1 i 2 umowy. 

 
 
 
 
 
 



§ 5 

1. Wykonawca gwarantuje dostarczenie węgla kamiennego w ilości określonej                                
w każdorazowym zleceniu, o którym mowa w  § 3 ust. 6 umowy.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo, skierowania najpierw załadowanego, a po wykonaniu 
dostawy rozładowanego samochodu na legalizowaną wagę samochodową, celem 
sprawdzenia ilości kilogramów danej dostawy. 

3. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych węgla: 

1) Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia braków dostarczonej partii,                        
w terminie 2 dni roboczych, od daty złożenia przez Zamawiającego pisemnej 
reklamacji, 

2) Zamawiającemu przysługuje prawo nałożenia kary umownej, o której mowa w § 8 
ust. 2 pkt 1 i 2 umowy.  

 
§ 6 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.  
z  możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu  
wypowiedzenia, z podaniem przyczyn. 
 

§ 7 
1. Strony umowy ustalają: 

1) cenę jednostkową za 1 tonę węgla kamiennego, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy             
w wysokości …............................................................. zł. brutto za tonę (słownie: 
…........................................................................................................................................),  

2) wartość przedmiotu umowy na kwotę …............................................ zł. brutto (słownie: 
…........................................................................................................................................), 

z zastrzeżeniem ust. 2-4.  

2. W trakcie obowiązywania umowy cena, o której mowa w ust. 1 pkt 1 nie podlega zmianie. 

3. Wartość przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 zawiera wszystkie koszty 
niezbędne do wykonania umowy oraz wszelkie koszty towarzyszące konieczne                            
do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu realizacji umowy (w tym podatek VAT, koszty 
transportu, załadunku, rozładunku i inne opłaty) oraz uwzględnia wszystkie czynności 
związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu umowy. 

4. Należność Wykonawcy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 przysługuje za wykonany przedmiot 
umowy, tj. faktycznie dostarczoną wielkość węgla. Zamawiający zastrzega, że wartość 
zamówienia może ulec zmianie w zależności od zapotrzebowania. Wykonawcy nie 
przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu realizacji dostaw 
węgla na mniejszą wartość niż oszacowano. 

5. Uregulowanie należności z tytułu realizacji umowy płatne, będzie przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy, w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego, 
prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentem dostawy, po każdorazowo 
zrealizowanej dostawie partii węgla. 

6. Zamawiający zastrzega, by na fakturze wskazano, iż: 

1) nabywcą jest Gmina Kępno 
 ul. Ratuszowa 1 
 63-600 Kępno 
 NIP: 619-194-53-05 

2) odbiorcą jest klient Miejsko-Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie 



3) płatnikiem jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie 
 ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 10 
 63-600 Kępno  
 

§ 8 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność odszkodowawczą za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie przedmiotu umowy przez zapłatę kary umownej, w wypadkach i wysokości 
określonej poniżej. 

2. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

1) dostawy węgla o parametrach niższych niż określone w § 3 ust. 1 umowy,                         
z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń, o których mowa w § 4 ust. 6                
lub w ilości niższej niż wskazane w zleceniu, o którym mowa w § 3 ust. 6 umowy - 
w wysokości 60% ceny brutto dostawy niespełniającej parametrów jakościowych lub 
dostawy wybrakowanej,  

2) niedokonania wymiany węgla o niewłaściwych parametrach, na spełniający normy 
jakościowe wynikające z § 3 ust. 1 umowy oraz nieusunięcia braków ilościowych 
dostarczonej partii węgla, w terminie 2 dni od daty złożenia pisemnej reklamacji 
przez Zamawiającego - w wysokości 60% ceny brutto dostawy niespełniającej 
parametrów jakościowych lub dostawy wybrakowanej, za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, 

3) niedotrzymania terminu realizacji dostawy, wynikającego z dyspozycji 
Zamawiającego złożonej stosownie do § 3 ust. 6 umowy - w wysokości 20% ceny 
brutto niezrealizowanej terminowo dostawy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

4) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 
5% ceny brutto całego przedmiotu umowy. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i pkt 3 umowy, kara 
będzie naliczana za okres od dnia następującego po przewidzianym terminie dostawy,            
do dnia wykonania dostawy w całości. 

4. Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego w wyniku nienależytego 
wykonania zamówienia przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może żądać 
odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 
§ 9 

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

1) co najmniej jedna partia dostarczonego węgla, nie będzie spełniała warunków 
jakościowych lub ilościowych, co zostanie potwierdzone w sposób określony w § 4   
lub § 5 umowy, 

2) Wykonawca dwukrotnie przekroczy z własnej winy, termin realizacji (dostawy) 
przedmiotu umowy, określony w § 3 ust. 5 umowy. 

2. Zamawiający może skorzystać z umownego prawa odstąpienia od umowy, w terminie               
14 dni od powzięcia wiadomości, o przypadkach wskazanych w ust. 1. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca nie może żądać wynagrodzenia 
określonego w § 7 ust. 1 pkt 2 umowy, a jedynie wynagrodzenia za zrealizowaną część 
umowy.  

 

§ 10 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy, strony będą wprowadzać                  
w formie aneksu do umowy, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.  



 
§ 11 

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 12 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których Zamawiający 
otrzymuje trzy, a Wykonawca jeden egzemplarz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ......................................................   ................................................... 

             (Zamawiający)                               (Wykonawca) 
 

 


