
                                              Załącznik nr 2  

WZÓR  

UMOWA nr …../GZGKiM/2021 

          

zawarta w dniu ……………. w Wągrowcu, pomiędzy: 

 

Gminą Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec, NIP: 7661968498 - Gminny Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wągrowiec reprezentowaną przez 

Agnieszkę Ciemachowską – Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Wągrowcu, na podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy Wągrowiec nr 49/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r., 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

 

a 

 

……………………………… NIP ………………….., REGON ………………………, reprezentowanym przez: 

……………………………………………….,  

zwanym dalej „Dostawcą”,  

 

uprawnionym do wykonywania niniejszej umowy na podstawie zapytania ofertowego na ,,Dostawę opału”, o 

wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust.8 z zachowaniem zasad określonych 

Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.) oraz 

zgodnie z zarządzeniem nr 2/2021 Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Wągrowcu z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, o następującej 

treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy  

1.  Przedmiotem umowy jest dostawa opału: 

a)  Część I – węgla do siedziby zamawiającego jak również do miejscowości Oporzyn 16, Sienno 29A, 

Rąbczyn 68, Łekno ul. Pocztowa 11 oraz  Kaliszany 34. Dostawca dostarczy sukcesywnie w ilości 

/łącznie/: 

• węgiel kamienny – groszek (luz)  - o wartości opałowej minimum 27MJ/kg, zawartość popiołu nie 

więcej niż 10%, zawartości siarki nie więcej niż 0,8%,  zawartości wilgoci całkowitej maksymalnie 

17%Wt
r, w ilości ok. 10,0 Mg,  

• węgiel kamienny - groszek (worki po 25kg) - o wartości opałowej minimum 27MJ/kg, zawartość 

popiołu nie więcej niż 10%, zawartości siarki nie więcej niż 0,8%,  zawartości wilgoci całkowitej 

maksymalnie 17%Wt
r, w ilości ok. 3,0 Mg,  

• eko -miał (luz) - o wartości opałowej minimum 25MJ/kg, zawartości popiołu nie więcej niż 9%, 

zawartości siarki nie więcej niż 0,8%, zawartości wilgoci całkowitej maksymalnie 13%Wt
r, w ilości ok. 

7,0 Mg, 

• eko-groszek (luz) - o wartości opałowej minimum 28MJ/kg, zawartości popiołu nie więcej niż 9%, 

zawartości siarki nie więcej niż 0,8%, zawartości wilgoci całkowitej maksymalnie 13%Wt
r, w ilości ok. 

7,5 Mg, 

• eko-groszek (worki po 25kg) - o wartości opałowej minimum 28MJ/kg, zawartości popiołu nie więcej 

niż 9%, zawartości siarki nie więcej niż 0,8%, zawartości wilgoci całkowitej maksymalnie 13%Wt
r, w 

ilości ok. 12,0 Mg. 

• węgiel kamienny orzech (worki po 25kg) - o wartości opałowej minimum 28MJ/kg, zawartości popiołu 

nie więcej niż 10%, zawartości siarki nie więcej niż 0,8%, zawartości wilgoci całkowitej maksymalnie 

13%Wt
r, w ilości ok. 2,0 Mg. 

 

b) Część II –pelletu do miejscowości Żelice 55. Dostawca dostarczy sukcesywnie w ilości /łącznie/: 

• pellet – o wartości opałowej minimum 18MJ/kg, zawartości popiołu nie więcej niż 0,7%, zawartości 

wilgotności maksymalnie 10%Wt
r, w ilości ok. 2,5Mkg. 

2.   Powyższe ilości opału zostały określone szacunkowo i mogą ulec zmianie w poszczególnych 

 asortymentach, a łącznie wartość zamówienia może być zwiększona o max. 20% w stosunku do wartości 

oferty, w zależności od temperatur panujących w okresie grzewczym. 

3.    Termin realizacji umowy: od dnia podpisania do 31 grudnia 2021r. 

 

§ 2. 

Prawa i obowiązki 

1. Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego.  



2. Dostawy będą realizowane środkami transportu Dostawcy i na jego koszt. Zamawiający nie będzie udzielał 

zaliczek na realizację dostawy.  

3. Zgłaszanie potrzeb będzie odbywało się telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej  (e-mail) Termin 

realizacji każdego zamówienia od momentu zgłoszenia telefonicznego lub e-mailowego nie może być 

dłuższy niż 24h, a w przypadku dni wolnych ustawowo od pracy w kolejnym dniu roboczym.  

4. Dostawy odbywać się będą w dni robocze w godz. 7.00-15.00. 

5. Dostawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia, które wystąpiły podczas dostawy z jego winy.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia jakości i ilości /waga/ dostarczanego opału.  

7. W przypadku negatywnego wyniku sprawdzenia, wszelkie koszty ponosi Dostawca/ transportu, koszty 

badań laboratoryjnych/. 

8. W razie stwierdzenia wad dotyczących ilości lub jakości dostarczonego opału, Zamawiający niezwłocznie 

zgłosi Dostawcy pisemną reklamację. Dostawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki 

i zawiadomić pisemnie Zamawiającego o jej rozstrzygnięciu. Brak odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w 

ciągu 2 dni licząc od daty jej otrzymania przez Wykonawcę uważane będzie przez Zamawiającego za 

uznanie reklamacji.  

9. Uznanie reklamacji dotyczących jakości, o której mowa powyżej następować będzie na koszt własny 

Dostawcy poprzez usunięcie wadliwej dostawy i wymianę opału na wolny od wad  w terminie do 2 dni od 

daty uznania reklamacji.  

10. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi obwiązujących wymagań jakościowych, Polskich Norm. 

Dostawca do każdej dostawy dołączy certyfikat jakości węgla. 

11. Do odbioru opału upoważnieni będą pracownicy wytypowani przez Dyrektora GZGKiM w Wągrowcu. 

§ 3 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za realizację przedmiotu umowy Dostawcy przysługiwać będzie  wynagrodzenie brutto zgodne ze 

złożoną ofertą w wysokości: 

 

a) Część I:  

• węgiel kamienny – groszek (luz) – ………. brutto/Mg (słownie: ……zł…/100), w tym należny 

podatek VAT ……… zł, 

• węgiel kamienny – groszek (worki po 25kg) – ………. brutto/Mg (słownie: ……zł…/100), w tym 

należny podatek VAT ……… zł, 

• eko - miał (luz) - ……………..zł brutto/Mg (słownie: ……………. zł ../100), w tym należny podatek 

VAT ……….. zł, 

• eko-groszek (luz) - …………. zł brutto/Mg (słownie: ………………… zł …/100), w tym należny 

podatek VAT …………. zł, 

• eko-groszek (worki po25kg) - …………. zł brutto/Mg (słownie: ………………… zł …/100), w tym 

należny podatek VAT …………. zł, 

• węgiel kamienny orzech (worki po25kg) - …………. zł brutto/Mg (słownie: ………………… zł 

…/100), w tym należny podatek VAT …………. zł, 

• akcyza - …………….brutto/ 1 tona (słownie: …………………zł…./100) w tym należny podatek VAT 

……..zł 

 

b) Część II: 

• pellet - ……………..zł brutto/Mg (słownie: ……………. zł ../100), w tym należny podatek VAT 

……….. zł. 

 

Wartość umowy nie może przekroczyć kwoty…………… tj. wartości oferty z uwzględnieniem 15% 

zwiększenia kwoty zamówienia. 

Rozliczenie będzie następowało jeden raz w miesiącu, wg faktycznej ilości opału dostarczonego do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego, przy zastosowaniu ceny jednostkowej za 1Mg wskazanego opału. 

2. Wystawienie faktury musi być poprzedzone protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez osobę 

zgłaszającą zapotrzebowanie na opał. 

3. Zamawiający zobowiązuje się opłacić fakturę w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania. 

4. Wszystkie płatności wymienione w umowie, a wskazane jako kwota „netto” zostaną powiększone o należny 

podatek VAT jeżeli obowiązujące przepisy nie będą przewidywały zwolnienia. W przypadku wskazania 

jakiejkolwiek kwoty bez określenia „netto” lub „brutto” – do tej kwoty należy doliczyć obowiązujący w 

dniu płatności podatek od towarów i usług. 

5. Dla potrzeb wystawienia faktur VAT, ustala się dane identyfikacyjne w następujący sposób: 

 Nabywca:  

  Gmina Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec, NIP: 766-196-84-98 

 Płatnik: 



 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, ul.  Janowiecka 98A, 62-

100 Wągrowiec 

 

§ 4. 

Kary za niewykonanie umowy 

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu dostawy w wysokości: 

a) 1% wartości poszczególnej dostawy za każdą godzinę zwłoki, licząc od godziny następnej po 

upływie terminu wyznaczonego na wykonanie dostawy, 

b) 40 % wartości dostawy częściowej brutto określonej na podstawie §3 ust. 1 – za każdą dostawę 

częściowo niespełniającą wymagań; w przypadku dostarczenia towaru niespełniającego 

określonych w §1 wymagań jakościowych bądź ilościowych, 

c) 20 % wartości umowy brutto określonej w §3 ust. 1 tj……………..zł, w przypadku odstąpienia 

przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy. 

2. Zapłata kar umownych wymienionych w ust. 1 lit a i b nastąpi poprzez potrącenie kwoty kary z wartości 

faktury otrzymanej od Dostawcy, natomiast karę umowną z ust. 1 lit. c zostanie opłacone po pierwszym 

wezwaniu wystawionym przez Zamawiającego do Dostawcy. 

3. W przypadku, gdy szkody u Zamawiającego spowodowane działaniem lub zaniechaniem Dostawcy 

przekraczają wysokość kar umownych określonych w ust. 1, Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

na zasadach ogólnych niezależnie od kwot umownych. 

4. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z dostarczenia opału złej jakości. 

5. W przypadku nieuregulowania należności przez Zamawiającego za dostawę opału w terminie jak w § 3 ust. 

4 niniejszej umowy, Dostawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych. 

 

§ 5 

Rozwiązanie umowy 

1. W razie zaistnienia istotnej zamiany 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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Rozwiązanie umowy może nastąpić z miesięcznym okresem wypowiedzenia przez każdą ze stron lub 

niezwłocznie przez Zamawiającego w przypadku nie wywiązywania się przez Dostawcę z warunków 

umowy. 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Sprawy sporne mogące wystąpić na tle wykonywania umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu 

właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy ustawy - Kodeks Cywilny. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiącym egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

          ZAMAWIAJĄCY                                                                             DOSTAWCA 

 

 

_____________________________    _________________________________ 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy Wykonawcy, 

2. Świadectwa jakości węgla 
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