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UMOWA 
 

zawarta w dniu .............................. w Kamieńsku 
pomiędzy: 

Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki  
z siedzibą  w Kamieńsku , ul.Szkolna 4, NIP 772-12-89-690, Regon 590295509 
zwanym dalej „Zamawiającym”,reprezentowanym przez: 
1. Dyrektora ZSP – Panią mgr Teresę Stanisz 
a 
...................................................................................................................................................... 
(nazwa firmy, imiona i nazwiska) 

...................................................................................................................................................... 
(siedziba firmy) 
NIP.............................................................. Regon..........................................zwaną dalej  „Wykonawcą” 
reprezentowaną przez: 
1. .................................................................................................................................................. 
 
2. .................................................................................................................................................. 
została zawarta umowa na ,,Dostawę węgla oraz miału węglowego”. 
Niniejsza umowa jest wynikiem postępowania zamówienia publicznego realizowanego na 
podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. oraz następstwem 
wyboru przez Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym. 

§ 1. 
 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy węgla kamiennego kostki oraz miału 
węglowego do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.Tadeusza Kościuszki  w Kamieńsku,ul.Szkolna 4 
na warunkach przewidzianych w niniejszej umowie. Podstawą zawartej umowy jest oferta Wykonawcy 
stanowiąca załącznik Nr 1do umowy, zwana dalej ofertą. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia węgla kamiennego kostki oraz miału węglowego 
objętego niniejszą umową o jakości odpowiadającej warunkom zamówienia oraz zapewnieniom 
wynikającym z oferty będącej integralną częścią umowy. Wykonawca zobowiązuje się 
do dostarczenia węgla kamiennego kostki oraz miału węglowego objętego niniejszą umową z 
należytą starannością zgodnie z przedmiotem zamówienia.  
3.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia węgla kamiennego kostki oraz miału węglowego 
objętego niniejszą umową własnym staraniem i na własny koszt. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za działanie przewoźnika, któremu powierzył dostarczenie węgla oraz miału 
węglowego do miejsca wskazanego w §1 ust. 1 niniejszej umowy. 
4. Określa się następujące numery telefonów i faxu wykorzystywanych do kontaktu przy 
realizacji niniejszej Umowy: 
a. Wykonawca: nr telefonu .........................................................., fax ............................................. . 
b. Zamawiający:  tel/fax: 044 6817526 

§ 2 
Przedmiotem zamówienia jest : 
1. dostawa węgla kamiennego kostka: w ilości 110 ton o następujących parametrach: 
 - kaloryczność - wartość opałowa minimum 28 000 kJ/kg 
2. dostawa miału węglowego w ilości 50 ton kl.24. 

§ 3. 
 

Strony zgodnie ustalają, że dla dostaw węgla kamiennego kostki  oraz miału węglowego 
określonych w § 2 niniejszej umowy ilościach i parametrach obowiązuje następująca cena: 
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1. cena netto za 1 tonę węgla w sortymencie kostka - ………………….................................... zł. 
   podatek VAT ………. % tj. …………………............................................................................. zł. 
   cenna brutto za 1 tonę węgla w sortymencie kostka - ……………….. …..................................zł. 
2. cena netto za 1 tonę miału węglowego -……………………………........................................zł. 
   podatek VAT ………. % tj. …………………..............................................................................zł 
  cenna brutto za 1 tonę miału węglowego- ………………........................................................... zł. 
3. Strony zgodnie ustalają, że za dostarczony w ilościach i o parametrach określonych w § 2 
niniejszej umowy węgiel kamienny  oraz miał węglowy wynagrodzenie brutto Wykonawcy 
wyniesie zgodnie z ofertą Wykonawcy przyjętą przez Zamawiającego: …………………...... zł  
(słownie złotych: 
………………………………………………………………………………………………..... 
…................................................................................................................................................. ) 
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 obejmuje wszystkie koszty związane z 
realizacją przedmiotu Zamówienia, w tym także: 
a) koszty transportu do miejsca wskazanego w § 1 ust. 1. 

§ 4. 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1. Przyjęcie na plac przed kotłownią szkolną węgla kamiennego oraz miału węglowego 
dostarczonego zgodnie z umową. 
 Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1. Dostawa węgla kamiennego oraz miału węglowego zgodnie z ofertą, wraz z odpowiednią, 
wymaganą niniejszą umową dokumentacją. 

§ 5. 
Termin oraz warunki dostaw i odbioru towaru: 
1. Ustala się następujące terminy  dostaw: 
 
l.p. Termin dostawy                     Węgiel                  Miał 
1.        Marzec                       40                  30  
2.        Kwiecień 40 20  
3.        Maj 30 0  
4.        Razem: 110 t 50 t  
 
2. Dostawy będą realizowane sukcesywnie zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego w terminie 5 
dni od daty otrzymania przez Wykonawcę zamówienia ,w którym Zamawiający określa: sortyment, 
ilość w tonach, oczekiwaną datę dostawy. 
3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie zamówioną i dostarczoną ilość węgla oraz 
miału węglowego 
4. Dostarczony węgiel kamienny oraz miał węglowy powinien być zaopatrzony w dokumenty 
potwierdzające jego masę, pochodzenie oraz parametry jakościowe: 
a) potwierdzona waga brutto i tara, 
b) potwierdzona  klasa, typ oraz sortyment (atest kopalniany, badania wykonane przez 
   akredytowane laboratorium). 
5. Warunki dostawy: 
a) węgiel kamienny oraz miał węglowy należy dostarczyć samochodami samowyładowczymi do 
miejsca wskazanego  w  § 1 ust. 1 niniejszej umowy, 
b) dostawy muszą być realizowane w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 800-1400.  
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolnego ważenia w miejscu przez siebie wskazanym, 
losowo wybranych samochodów. i do rozliczeń przyjęta będzie łączna waga, a koszty tego ważenia 
pokryje Wykonawca. 
7. Rozładunek towaru: 
 
                                                                                                                                                         - 2 - 
 



Nasz znak: ZSP 25/1/2014 
a)odbywać się będzie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (plac przed kotłownią) 
b) Zamawiający może odmówić przyjęcia węgla kamiennego oraz miału węglowego w przypadku 
braku wymaganych dokumentów 

§ 6. 
1. Wykonawca dostarczy węgiel kamienny kostkę oraz miał węglowy zgodnie z deklarowanymi 
parametrami jakościowymi. Wykonawca wykona badania laboratoryjne węgla kamiennego oraz 
miału węglowego przeznaczonego do sprzedaży. W razie wątpliwości Zamawiającego co do jakości 
dostarczonego węgla oraz miału z deklarowanymi parametrami Zamawiający zleci badania węgla 
lub miału węglowego zewnętrznemu laboratorium. 
2. Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o uzyskanych wynikach badań 
laboratoryjnych za pomocą faxu, a Wykonawca ustosunkuje się do nich. Brak odpowiedzi 
ze strony Wykonawcy, w ciągu 3 dni roboczych, jest równoznaczne ze zgodą na przyjęcie 
uzyskanych parametrów do rozliczeń. 

§ 7. 
1.Reklamacja w odniesieniu do zamówionego opału będzie zgłaszana w przypadku, gdy: 
 a) wartość opałowa dostarczonego węgla kamiennego kostka będzie niższa od 28 000 kJ/kg 
 b)wartość opałowa miału węglowego, będzie niższa od 24 000 kJ/kg  
2. W przypadku stwierdzenia zaniżenia parametrów jakościowych węgla kamiennego oraz miału 
węglowego, Zamawiający zgłasza pisemną reklamację. Wykonawca w ciągu 3dni roboczych od 
otrzymania pisemnego powiadomienia ustosunkuje się do reklamacji i zaproponuje odpowiedni tryb 
dalszego postępowania.  
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw, wstrzymania płatności bądź 
odstąpienia od umowy w przypadku znacznego przekroczenia lub trzykrotnego niedotrzymania 
parametrów jakościowych dostarczonego węgla bądź miału węglowego. 

§ 8. 
 
1.Płatność za przedmiot Zamówienia będzie realizowana na podstawie faktur częściowych, za 
dostarczone partie węgla kamiennego kostki oraz miału węglowego. 
2.Płatność faktur, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu realizowana będzie na 
rachunek bankowy Wykonawcy o numerze wskazanym każdorazowo na fakturze VAT w 
terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

§ 9. 
1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej oraz wyraźnej woli 
obydwu Stron pod rygorem nieważności. 
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zmian, o których mowa w ust. 3 i 4. 
3. Ewentualne zmiany umowy dotyczyć mogą: 
a) zmiany terminu wykonania i terminu płatności - w przypadku gdy o zmianę taką wystąpi 
Zamawiający, lub zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można 
było przewidzieć w chwili składania oferty lub wystąpią istotne zmiany zakresu rzeczowego usług, 
a zmianę zaakceptuje Zamawiający, 
b) zmiany osób lub podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie zadania ze strony Wykonawcy 
lub Zamawiającego - jeżeli zmiana taka nie wpłynie na pozostałe warunki realizacji umowy, 
c) zmiany zakresu usług - jeżeli z wnioskiem takim wystąpi Zamawiający lub zmiana taka stanie się 
konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, 
d) zmiany wynagrodzenia - jeżeli nastąpi zmiana zakresu usług lub urzędowa zmiana wysokości 
stawki podatku VAT, 
e) zmian przewidzianych zapisami niniejszej umowy lub SIWZ, 
4. Zamawiający dopuszcza także możliwość zmian umowy w następujących przypadkach: 
a)gdy zaistnieją okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy, pod warunkiem, że zmiana ta sprzyjać będzie optymalnemu wykonaniu   
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zamówienia, jak również oszczędnemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu środków 
finansowych,    
b) gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiającego, 
c) gdy wystąpią zdarzenia losowe, 

§ 10. 
 
Strony uzgadniają stosowanie następujących kar umownych: 
1.W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 10 % całkowitej wartości przedmiotu umowy brutto określonej w § 3 ust.3. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia w 
wykonaniu zamówienia w wysokości 0,5% wartości brutto zamówionej partii węgla za każdy dzień 
opóźnienia. 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na ogólnych zasadach, 
jeżeli poniesione szkody przekroczą wartość zastrzeżonych kar umownych. 
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 

§ 11 
 
1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej. 
2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej 
zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i 
ustaniu. 
3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią. 

§ 12. 
 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) oraz 
Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią 
inaczej. 
2. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone 
(z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem 
przez drugą Stronę odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod adresem jednostki 
Zamawiającego. Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej 
zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie 
dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne. 
3. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się: 
  a)załącznik Nr 1 -formularz ofertowy. 
4. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji 
lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego 
rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą 
do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia 
rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla: 
Zamawiającego  i  dla Wykonawcy. 
 
 
 
ZAMAWIAJ ĄCY                                                                                              WYKONAWCA  
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych                                             Nasz znak: ZSP 25/1/ /2014 
im. Tadeusza Kościuszki 
97-360 Kamieńsk 
ul. Szkolna 4 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie odbiorcy o przeznaczeniu węgla i miału węglowego na potrzebę 
naliczenia podatku akcyzowego do umowy 

 
 
        Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku, ul. Szkolna 4 jako 
odbiorca opału oświadcza, że podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego na wyroby węglowe 
zgodnie z art.31a,ust2,pkt.3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2011r, 
nr 108, poz 626). 
Szkoła jest podmiotem systemu oświaty, o którym mowa w art.2 ustawy  o systemie oświaty z dnia 
07 września 1991r. . Węgiel w całości zostanie przeznaczony na cele opałowe. 

                                                                                                                                   


