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Umowa nr 1/2021 

 

zawarta w dniu ………………………….. 2021 roku  w Rybniku, pomiędzy: 

Miastem Rybnik – Szkoła Podstawowa nr 19 w Rybniku, ul. Włościańska 39e, 44-251 Rybnik, 

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora-Marię Stachowicz-Polak 

 

a 

…………………………………………………………......., reprezentowaną przez ……………………………………….,  

zwanym dalej Wykonawcą,  

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie postępowania o wartości 

nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro. 

 

§ 1. 

Integralną część umowy stanowi oferta cenowa Przyjmującego zamówienie. 

 

§ 2. 

Zamawiający zamawia, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do sprzedaży oraz 

dostarczenia do Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku, ul. Włościańska 39e, 44-251 Rybnik  

45 ton ekogroszku przy zachowaniu następujących parametrów: kaloryczność – nie mniejsza 

niż 26000 kJ/kg, zawartość popiołu nie więcej niż 8%, całkowita zawartość siarki do 0,8%. 

 

§ 3. 

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą. 

Przedmiot umowy będzie realizowany według potrzeb Zamawiającego, na zlecenie 

telefoniczne z 3 dniowym wyprzedzeniem. 

 

§ 4. 

1. Wartość przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty……………. 

 

§ 5 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za przedmiot umowy, po uprzednim 

potwierdzeniu faktu dostawy opału przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego,  

w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

2.    Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze. 

3. Przy wystawianiu faktury VAT w treści faktury należy opisać Zamawiającego  

w następujący sposób: 

Nabywca: 

Miasto Rybnik 

ul. Bolesława Chrobrego 2 

44-200 Rybnik 
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NIP: 642-001-07-58 

Odbiorca: 

Szkoła Podstawowa nr 19 w Rybniku 

ul. Włościańska 39e 

44-251 Rybnik 

 

 

§ 6 

1. Wykonawca wraz z dostawą dostarcza do Zamawiającego atest jakości kopalni 

(producenta) potwierdzający parametry węgla. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli ilościowej i jakościowej 
przedmiotu umowy w trakcie poszczególnych dostaw.  

3. Rzeczywiste ilości zamówienia przedmiotu umowy określonego w § 2 mogą różnić się od 
podanych w formularzu ofertowym i będą zależne od rzeczywistego zapotrzebowania 
Zamawiającego.   

4. W razie dostawy partii węgla w ilości niezgodnej z ilością wskazaną na fakturze lub 

parametrami określonymi w § 2, Zamawiający może zgłosić Wykonawcy reklamację w 

ciągu 2 dni, a Wykonawca jest zobowiązany w terminie 2 dni odpowiedzieć na 

reklamację. Po upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości 

zgodnie z żądaniem Zamawiającego. 

5. W przypadku uwzględnienia reklamacji lub przyjęcia jej za uznaną w przypadkach 

określonych w ust 3: 

1) W razie dostawy przez Wykonawcę węgla w ilości mniejszej od ilości wskazanej na 

fakturze, Wykonawca uzupełni dostawę na własny koszt,  

2) W razie dostawy węgla niezgodnej z parametrami określonymi w § 2 umowy nastąpi 

zwrot reklamowanej dostawy na koszt Wykonawcy bez uiszczenia zapłaty, 

6. W przypadku uznania reklamacji, koszty zważenia dostawy węgla lub koszty analizy próbki 

węgla ponosi Wykonawca. 

 

 

§ 7 

1. Podzlecenie wykonania części przedmiotu umowy, określonego w ofercie Wykonawcy 

podwykonawcom, nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za 

wykonanie tej części przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawców, jego przedstawicieli lub pracowników w tym samym stopniu jakby to 

były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników lub przedstawicieli. 

3. Posługiwanie się podwykonawcami przez Wykonawcę nie wpływa na zakres 

odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego, z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy. 

4. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy. 
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§ 8 

Zamawiający może odstąpić od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli 

Wykonawca zleci wykonanie przedmiotu umowy podwykonawcy bez pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

 

§ 9 

Termin realizacji przedmiotu umowy: od daty zawarcia umowy – 31.12.2021 r. 

 

§ 10 

  

Umowa może zostać rozwiązana za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem 

nieważności z zachowaniem trzydziestodniowego okresu rozwiązania.   

 

§ 11 

1. Osobą upoważnioną do sprawowania kontroli ze strony Zamawiającego jest Maria 

Stachowicz-Polak. 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest …………………… 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2. Zmiana ta 

wymaga pisemnego oświadczenia odpowiednio Zamawiającego lub Wykonawcy. 

 

§ 12 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości  

10 % kwoty opisanej w § 4, 

2) za opóźnienie realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia 

umownego określonego w § 4 za każdy dzień opóźnienia, 

3) za opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie rękojmi 

lub gwarancji w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego określonego w § 4 za każdy 

dzień opóźnienia, licząc od ustalonego terminu ich usunięcia, 

2. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia wyżej wskazanych 

kar umownych przez Zamawiającego. 

3. Naliczone przez Zamawiającego kary umowne zostaną potrącone z przysługującego 

Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

 

§ 13 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność 

wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć  
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w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zmiana umowy 

dokonana z naruszeniem powyższego warunku jest nieważna.  

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

 

 

 

§ 14 

1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

2. Sprawy sporne mogące wynikać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą 

przez Sąd właściwy ze względu  na siedzibę Zamawiającego. 

 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

 

           

  Zamawiający       Wykonawca   

 


