Znak: ZP.0272.3.2020
Załącznik nr 2
Umowa
zawarta w dniu …………… 2020 roku pomiędzy
Gminą Domanice z siedzibą w Domanicach 52, 08-113 Domanice NIP 8212551571,
REGON 711582121 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Jerzego Zabłockiego –
Wójta Gminy Domanice przy kontrasygnacie: Beaty Rombel - Skarbnika Gminy Domanice
a
…………………………………………………………………………………………………...
zwanym dalej Dostawcą, reprezentowanym przez:
.......................................................................
na podstawie postępowania o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, o następującej treści.
§ 1. Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest dostawa opału do Urzędu Gminy Domanice, do budynku należącego
do Gminy Domanice w Olszycu Szlacheckim – Wiejskiego Domu Kultury oraz do budynku
należącego do Gminy Domanice w Domanicach – Świetlicy Wiejskiej.
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§ 2. Termin i miejsce dostawy
Dostawa 3 ton węgla ekogroszku workowanego o kaloryczności minimum 28 Mj/kg
w terminie do 31.08.2020 roku do budynku należącego do Gminy Domanice - Wiejskiego
Domu Kultury w Olszycu Szlacheckim, Olszyc Szlachecki 17C, 08-113 Domanice.
Dostawa 15 ton węgla ekogroszku luzem o kaloryczności minimum 27 Mj/kg w dwóch
turach: 8 ton w terminie do 31.08.2020 roku oraz 7 ton w terminie od 16.11.2020 roku do
30.11.2020 roku do Urzędu Gminy Domanice, Domanice 52, 08-113 Domanice.
Dostawa 2 ton węgla ekogroszku workowanego o kaloryczności minimum 28 Mj/kg
w terminie do 31.08.2020 roku do budynku należącego do Gminy Domanice – Świetlicy
Wiejskiej w Domanicach, Domanice 36, 08-113 Domanice.
Zamawiający dopuszcza dostawę opału w ilości mniejszej lub większej, niż wskazana
w ust. 2, pod warunkiem, że różnica nie przekroczy 10% ilości wskazanej w ust. 2.
Za dotrzymanie terminu dostawy przyjmuje się dostarczenie jej w terminach określonych
w ust. 1 - 3. Strony dopuszczają przesunięcie terminu dostawy węgla, po wcześniejszym
ustaleniu nowego terminu w formie wiadomości e-mailowej.

§ 3. Parametry techniczne
1. Parametry techniczne węgla ekogroszku będą zgodne z minimalnymi wymaganiami
określonymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
2. Kaloryczność:
a) ekogroszku luzem wynosi 27 Mj/kg,
b) ekogroszku workowanego wynosi 28 Mj/kg.
3. Dostawca do każdej dostawy jest zobowiązany załączyć kopie odpowiednich certyfikatów
potwierdzających kaloryczność węgla.
§ 4. Ustalenie ilości dostawy
1. Zamawiający potwierdza odbiór węgla od przewoźnika zgodnie z kwitem Wz.
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2. W przypadku stwierdzenia mniejszej ilości węgla w dostawie niż wskazano w liście
przewozowym lub mniejszej jego kaloryczności niż wskazana w § 3 ust. 2 Zamawiający
niezwłocznie zawiadomi Dostawcę i rozpocznie postępowanie reklamacyjne.
§ 5. Postępowanie reklamacyjne
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia kontrolnego ważenia każdej dostawy węgla
oraz sprawdzenia kaloryczności przywiezionego węgla.
2. W przypadku, gdy po zważeniu okaże się, że ilość dostawy jest mniejsza niż wskazana
w liście przewozowym koszty kontrolnego ważenia ponosi Dostawca.
3. W przypadku, gdy po sprawdzeniu kaloryczność węgla ekogroszku będzie mniejsza niż
wskazana w umowie, koszty badania ponosi Dostawca.
4. Dostawca przyjmuje do wiadomości, że ze względów techniczno - ruchowych Zamawiający
nie ma możliwości zmagazynowania i zabezpieczenia oddzielnie całej reklamowanej partii
węgla do dyspozycji Dostawcy.
5. Opakowanie na próby kontrolne dostarcza Dostawca.
6. Zamawiający może przeprowadzić we własnym zakresie badania jakości dostarczonego
węgla.
7. Zamawiający, przy udziale przedstawiciela dostawcy lub przewoźnika może pobrać trzy
próby (o wadze po ok. 2 kg każda) bezpośrednio przy rozładunku każdej partii. Jedna
zostanie wówczas poddana analizie w laboratorium chemicznym, druga po oplombowaniu
przechowywana będzie w zabezpieczonym miejscu i traktowana, jako próba kontrolna
u Zamawiającego. Czas przechowywania próby kontrolnej wynosi 30 dni kalendarzowych.
Trzecią próbę wówczas zachowuje Dostawca.
8. Podstawą sporządzenia ewentualnej reklamacji jakościowej otrzymanej partii węgla będzie
wynik analizy wykonanej w laboratorium chemicznym.
9. W przypadku wystąpienia różnicy między parametrami zamówionymi, a jakościowymi
parametrami stwierdzonymi przez Laboratorium na wniosek Dostawcy, Zamawiający
wykona powtórną analizę węgla z danej dostawy. Koszty powtórnej analizy obciążają
Dostawcę, jeżeli potwierdzone zostaną dane zgłoszone w reklamacji.
10. Zamawiający traci uprawnienie z tytułu wad jakościowych i braków ilościowych, jeżeli o ich
stwierdzeniu nie zawiadomi Dostawcy w terminie 14 dni od otrzymania dostaw węgla.
11. Do zachowania terminu w postępowaniu reklamacyjnym wystarczy wysłanie informacji
reklamacyjnej emailem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wysłanie reklamacji
pocztą listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
12. Wyniki uzyskane z analiz chemicznych przez Zamawiającego stanowić będą podstawę do
naliczania kar umownych za dostawę węgla, którego parametry są gorsze niż gwarantowane
w umowie, na zasadach określonych w § 10 umowy.
13. Podstawą sporządzenia reklamacji ilościowej otrzymanej partii węgla będzie zważenie
sprawdzające w obecności kierowcy oraz osoby upoważnionej przez Zamawiającego.
14. Nieudzielenie pisemnej odpowiedzi przez dostawcę na reklamację w ciągu 3 dni
kalendarzowych od jej otrzymania uważa się za uznanie reklamacji.
15. Zgłoszenie reklamacji spowoduje przerwanie biegu terminu zapłaty za reklamowaną
dostawę do czasu rozstrzygnięcia reklamacji.
§ 6. Płatność za węgiel i transport:
1. Cena węgla jest stała przez cały okres obowiązywania umowy.
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2. Cena zawiera koszt dostawy węgla ekogroszku luzem do punktu zdawczo-odbiorczego – plac
opałowy przy kotłowni Urzędu Gminy w Domanicach, natomiast węgla ekogroszku
workowanego na plac przy budynku Gminy Domanice w Olszycu Szlacheckim – Wiejskiego
Domu Kultury lub na plac przy budynku Gminy Domanice w Domanicach 36 – Świetlicy
Wiejskiej w Domanicach.
3. Cena za dostawę obejmuje:
1) węgiel ekogroszek workowany - 5 ton
Cena netto za tonę … zł + podatek VAT 23% …. zł = cena brutto za tonę …. zł x 5 ton
= …. zł
Słownie: ……
2) węgiel ekogroszek luzem - 15 ton
Cena netto za tonę … zł + podatek VAT 23% …. zł = cena brutto za tonę … zł x 15 ton=
…. zł
Słownie: …...
Razem: ….. zł
Słownie: ……...
4. Ewentualna zmiana ceny brutto może nastąpić w przypadku: zmiany stawki podatku VAT
proporcjonalnie do tej zmiany. Wprowadzenie nowych cen brutto z uwagi na zaistnienie
niniejszej okoliczności wymaga niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego.
5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych faktur, w terminie
do 30 dni od daty wystawienia każdej z nich Zamawiającemu, przelewem na rachunek
bankowy Dostawcy wskazany w fakturze. Każda faktura będzie opiewała na kwotę
odpowiadającą części dostarczonego towaru. Dostawca wraz z fakturą dostarczy
Zamawiającemu kwit Wz, potwierdzający odebranie towaru, który jest objęty fakturą.
6. Fakturę w wersji papierowej należy przesłać na adres Zamawiającego wskazany w niniejszej
Umowie. Faktura, o której mowa wyżej winna być wystawiona następująco:
NABYWCA
ODBIORCA
Gmina Domanice
Urząd Gminy Domanice
Domanice 52
Domanice 52
08-113 Domanice
08-113 Domanice
NIP 821-255-15-71
7. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
8. Wynagrodzenie zawiera wszystkie niezbędnie koszty związane z realizacją przedmiotu
umowy wprost lub pośrednio określone niniejszą umową.
§ 7. Kary umowne
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary
umowne:
1) w wysokości 2% wartości opału niedostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki.
2) w przypadku dostarczenia węgla o niższej kaloryczności Zamawiający zastrzega sobie
prawo obniżenia jednostkowej ceny dostarczonego węgla o 10% za każde 0,25 Mj/kg.
2. Za rozwiązanie umowy z winy zależnej od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Dostawcy
karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy.
3. Za rozwiązanie umowy z winy zależnej od Dostawcy, Dostawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy.
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4. W przypadku dostarczenia węgla o gorszych parametrach niż określone w przepisach prawa
powszechnie obowiązującego, w wyniku czego Zamawiający zostanie obciążony karami za
przekroczenie emisji związków siarki lub azotu do atmosfery, Dostawca pokryje koszty
z tego faktu wynikające.
5. Naliczona przez Zamawiającego kara umowna będzie potrącona z najbliższej faktury, na co
Dostawca wyraża zgodę.
6. Strony mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne na zasadach
ogólnych.
§ 8. Zawieszenie wykonania oraz odstąpienie od umowy
1. Wszczęcie procedury reklamacyjnej lub niedotrzymanie terminów dostaw węgla
w terminach określonych w zleceniach dostaw może skutkować na wniosek Zamawiającego
zawieszeniem wykonywania umowy.
2. Zmiana warunków umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn wynikających z wad węgla lub
niedotrzymanie terminu dostawy nie daje Dostawcy prawa do dochodzenia jakiegokolwiek
odszkodowania.
3. W razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie
leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od uzyskania wiadomości
o powyższych okolicznościach.
§ 9. Kontakt
1. Osobą uprawnioną do kontaktu w imieniu Zamawiającego jest: Marcin Rombel,
tel.: 694 475 182, Jerzy Zabłocki tel.: 608 303 749.
2. Osobą uprawnioną do kontaktu w imieniu Dostawcy jest: ………….
3. Adresy e-mailowe do kontaktu:
Zamawiający: m.rombel@domanice.eu, ugdomanice@wp.pl.
Dostawca: ……………….
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§ 10. Postanowienia końcowe:
Dostawca nie może przenosić na osobę trzecią wierzytelności przysługującej z tytułu
wykonania umowy zawartej z Zamawiającym.
Każda zmiana niniejszej umowy dla swej ważności wymaga formy pisemnej.
Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Dostawcy,
dwa dla Zamawiającego.

Dostawca

Zamawiający

