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U M O W A  Nr …………………. 
 
 

zawarta dnia …………………. 2013 roku w Łubnianach pomiędzy Gminą Łubniany reprezentowaną przez 
Wójta Gminy - Pana Krystiana Baldego z/s. 46-024 Łubniany ul. Opolska 104 zwaną dalej 
ZAMAWIAJĄCYM,  
przy udziale - Pani Brygidy Cebula - Skarbnika Gminy 
z jednej strony, 
a ………………………………………………………………………………………………………………………. 
zwanym dalej DOSTAWCĄ, reprezentowanym przez: 
- ……………………………………………………………………………………………………………………….,  
 
została zawarta umowa o następującej treści: 
  

§ 1 
 
W rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje 
do wykonania zamówienie publiczne pn.: 

"Sukcesywne dostawy opału do obiektów komunalnych na terenie Gminy Łubniany " 
1. Zamawiający zamawia a Dostawca zobowiązuje się dostarczyć opał do obiektów komunalnych                     
podległych Zamawiającemu w ilości zależnej od potrzeb. 
2. Rozliczenie finansowe będzie następowało za rzeczywiście zakupiony przez Zamawiającego opał.     
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odebrania mniejszej ilości ton, aniżeli określona.   
Dostawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.  
 

§ 2 
 
1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy w terminach określonych przez  
    poszczególnych odbiorców 
2. Zamawiający zobowiązuje się złożyć zamówienie telefoniczne w terminie 2 dni przed datą dostawy. 
3. Do każdej dostarczanej partii opału Dostawca winien dołączyć świadectwo jakości producenta wraz                              
z dokumentami WZ. 
 

§ 3 
 
1. Zgodnie ze złożoną ofertą maksymalne wynagrodzenie Dostawcy za przedmiot zamówienia w okresie  
    trwania umowy wynosi:………………………. zł, słownie: …………………………………………………… 
1.1.  Zamawiający zapłaci Dostawcy za: 
   a) 1 tonę węgla kamiennego (orzech gatunek I) – ………………… zł, 
       słownie: …………………………………………………………………, 
   b) 1 tonę koksu opałowego (orzech gatunek I) – ………………..zł,  
       słownie: ……………………………………………………………………, 
   c) 1 tonę koksu opałowego (gruby gatunek I) – …………………zł, 
       słownie: ……………………………………………………………………, 
2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do cen określonych w § 3 pkt. 1.1. a), b) i c) zostanie   
    naliczony podatek od towarów i usług VAT - w należnej wysokości. 
3. Cena obowiązuje na czas zawartej umowy, a jej zmiana w formie aneksu może nastąpić jedynie            
     z przyczyn niezależnych od Dostawcy /co winien odpowiednio udokumentować/. 
4. W przypadku gdy analiza cen na rynku wykaże, że ceny proponowane przez Dostawcę przestają być  
    konkurencyjne, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w ciągu jednego miesiąca. 
5. Rozliczenie nastąpi fakturą na podstawie potwierdzonego dokumentu wydania.  
6. Faktury za dostawę opału należy wystawić na: Gmina Łubniany, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104, 
NIP: 9910344913. 
7. Dostawca wystawiać będzie faktury VAT na każdą część zrealizowanego zamówienia (na podstawie 
potwierdzonego dokumentu wydania) i doręczać je w terminie 7 dni od dnia dostarczenia danej partii 
opału. 
8. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić na rzecz Dostawcy należność za sprzedaną i dostarczoną do 
wskazanego miejsca ilość opału w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT, poleceniem przelewu 
na konto bankowe Dostawcy. Strony zgodnie ustalają, iż za datę zapłaty przyjmują datę obciążenia 
rachunku bankowego Zamawiającego. 
9. Forma zapłaty faktury - przelew na konto Dostawcy wskazane na fakturze. 
10. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności przez Zamawiającego - Dostawcy przysługują 
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     ustawowe odsetki za zwłokę. 
 

§ 4 
 
1. Dostawca każdorazowo na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się przekazać wraz z fakturą aktualny     
    certyfikat jakości na dostarczony opał. 
2. W razie stwierdzenia wad lub niezgodności ilościowych, Zamawiający złoży stosowną reklamację  
    Dostawcy, który udzieli odpowiedzi na nią w ciągu 7 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu  
    reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.  
 

§ 5 
 

Dostawca zobowiązuje się w ramach ustalonej ceny dostarczyć opał własnym transportem do obiektów 
komunalnych na terenie gm. Łubniany.   
    

§ 6 
 
1. Termin realizacji dostaw: od dnia  ……………. do dnia 30 kwietnia 2015r., z zastrzeżeniem ust. 2.     
2. Niniejsza umowa wygasa z chwilą wyczerpania się kwoty, o której mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy.       
3. Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy przez dokonanie wypowiedzenia 
    z zachowaniem 3 - miesięcznego terminu 
 

§ 7 
 
       Strony uzgadniają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne: 
1. W razie zwłoki w terminowym dostarczeniu opału Dostawca zobowiązuje się do zapłaty  
    Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% od wartości nie dostarczonego opału za każdy dzień  
    zwłoki.   
2. Za odstąpienie od umowy przez Dostawcę lub z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność w  
    wysokości 10% wartości całkowitej zamówienia wyrażonej w ofercie. 
3. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od 
    Dostawcy w wysokości 10% wartości całkowitej zamówienia wyrażonej w ofercie. 
 4. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia stron możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach 
    prawa cywilnego, jeżeli wartość kar nie pokryje powstałej szkody.  
 

§ 8 
 

Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu opału może wyznaczyć dodatkowy termin 
dostarczenia opału, nie rezygnując z kary umownej. Zamawiający może również zakupić nie dostarczoną 
ilość opału u innego Dostawcy. 

 
§ 9 

 
1. Do bieżącego nadzorowania nad prawidłowym przebiegiem usług oraz ich potwierdzaniem 
Zamawiający wyznacza: 
- Inspektor ds. Budownictwa – Pan Joachim Świerc, 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych                  
w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz 
następstwa nieszczęśliwych wypadków dot. pracowników i osób trzecich – powstałe w związku                     
z realizacją przedmiotowego zamówienia. 
 

§ 10 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem § 11. 

 
§ 11 

Strony dopuszczają dokonywanie zmian treści umowy, w następujących okolicznościach: 
1) W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą 
Zamawiającego. 2) Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez 
Wykonawcę. 3) Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane                                              
z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego,                          
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że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 
zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  4) Zmiany, o których mowa mogą dotyczyć:             
a) wystąpienie wyjątkowych okoliczności, niezależnych od Stron umowy, których nie mogły one 
przewidzieć w chwili zawierania umowy wpływających na jej realizację, b) zmiany podwykonawców, 
których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający, c) Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany podatku VAT w wyniku zmiany przepisów prawa, w takiej sytuacji do rozliczenia 
przyjęta zostanie kwota netto i naliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów. W przypadku 
zmiany stawki podatku VAT w trakcie wykonywania umowy, zmianą zostanie objęta wyłącznie część 
umowy wykonywana po wejściu w życie nowej stawki podatku. Powyższa zmiana następuje z mocy 
prawa, od dnia wejścia w życie nowej stawki podatku VAT, d) Z uwagi na niestabilność cen                             
w kopalniach dopuszcza się w czasie trwania umowy zmiany cen opału, w przypadku udokumentowania 
przez Wykonawcę znaczącego wzrostu cen jednostkowych - powyżej 15 % w stosunku do cen zakupu 
obowiązujących aktualnie. Wzrost cen opału z powyższego tytułu zostanie ustalony w drodze negocjacji 
przez strony i wprowadzony aneksem do umowy, e)  Strony dopuszczają możliwość zmiany przedmiotu 
umowy w ten sposób, że Zamawiający zrezygnuje z zamówienia części opału z przyczyn obiektywnych,  
a więc w szczególności w razie braku konieczności stosowania części opału z uwagi na warunki 
pogodowe lub zmianę formy ogrzewania obiektów. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy 
ulegnie stosunkowemu pomniejszeniu i nie będą Wykonawcy przysługiwać z powyższego tytułu żadne 
roszczenia, w tym odszkodowawcze, f) dopuszcza się możliwość zmiany załączników do umowy – 
zmiana obiektów, usunięcie  lub dodanie nowych obiektów, zmiana osób uprawnionych do potwierdzania 
dostawy, a także ich danych kontaktowych. 
5) Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 4) jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę 
inicjującą zmianę zawierającego: a) opis propozycji zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) obliczenie 
kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na 
wynagrodzenie wykonawcy, d) opis wpływu zmiany na terminy wykonania usługi. 6) Zmiany, o których 
mowa w ust. 4) mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem, któreś z niżej 
wymienionych okoliczności: a) obniżenie kosztu wykonania usługi (wynagrodzenia Wykonawcy),                  
b) zmiana obowiązujących przepisów, c) siła wyższa (w tym znaczny wzrost cen w kopalniach).                     
7) Dokonanie zmian, wymaga podpisania aneksu do umowy. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu 
art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - 
organizacyjną umowy, b) zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących strony lub oznaczenia 
stron umowy – wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego.  

 
§ 12 

 
1. Zamawiający i Dostawca będą  mogli wypowiedzieć zawartą umowę, a następnie odstąpić od jej  
    realizacji, jeżeli druga strona w sposób podstawowy narusza postanowienia niniejszej umowy, 
    powodując tym samym utratę zasadniczych korzyści jakie mogą być osiągnięte w wyniku jej realizacji. 
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
    oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
 

§ 13 
 
1. Kara pieniężna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy w terminie 
    14 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem zapłaty. 
2. Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z dowolnej należności  
    Wykonawcy. 
3. Wykonawca w przypadku zwłoki Zamawiającego może dochodzić zapłaty kary na zasadach ogólnych. 
 

§ 14 
 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy 
prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny oraz Prawo zamówień 
publicznych. 
2. Spory, które mogą wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy po wyczerpaniu postępowania 
pojednawczego będzie rozstrzygał właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny. 
3. Umowa została sporządzona w czterech jednakowo brzmiących egzemplarzach: jednym dla 
Wykonawcy i trzech dla Zamawiającego. 
 

                   Dostawca:     Zamawiający: 
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ZP.271.12.2013   Załącznik Nr 1 do umowy 

 

 

PŁATNIK:   GMINA ŁUBNIANY 

                     46-024 Łubniany  

                     ul. Opolska 104 

                     NIP: 9910344913 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT 

 
 

OSOBA UPRAWNIONA DO 

POTWIERDZENIA DOSTAWY 

 
 
LUBOSZYCE 
 

 
1. OSP ul. Piaskowa 
2. Budynek komunalny  
    ul. Opolska 32 

 
 
1.Janusz Górka 
2.Cimoszczyk Danuta, Joachim Świerc 

RAZEM: -2-  

 
ŁUBNIANY 
 

 
Urząd Gminy 
 

 
Joachim Świerc 

RAZEM: -1-  

BRYNICA 

 

 
 
 OSP ul. Powstańców Śl. 

 
 
Janusz Górka 

RAZEM: -1-  

 
 
JEŁOWA 
 
 

 
1. Mieszkanie ul. Opolska 4 
2. Budynek komunalny  
   ul. Wolności 18 
3. OSP ul. Wolności 

 
1. Milczarek Tadeusz, Joachim Świerc 
2. Ewa Dorosz, Joachim Świerc 
 
3. Janusz Górka 
 

RAZEM: -3-  

Kolanowice Świetlica 
 
Sołtys wsi, Joachim Świerc 
 

Razem -1-  
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Załącznik Nr 2 do umowy 

ZP.271.12.2013             

 
 

 

TELEFONY KONTAKTOWE OBIEKTÓW KOMUNALNYCH: 
 
                 
 

 

 

MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT NUMER KONTAKTOWY 
 

OSOBA UPRAWNIONA DO 
POTWIERDZENIA DOSTAWY 

 
 
LUBOSZYCE 
 

 
1. OSP ul. Piaskowa 
 
2. Budynek komunalny  
    ul. Opolska 32 

 
77 42 70 588,      
513 507 166, 77 42 15 711.  
     
2. 77 42 70 593, 77 42 15 937. 

 
1.Janusz Górka, Ryszard Trocha, Jan 
Długosz 
 
2. Joachim Świerc, Cimoszczyk Danuta  

 
ŁUBNIANY 
 

 
Urząd Gminy 
 

 
77 42 70 593 

 
Joachim Świerc, Tomasz Jonek 

 

BRYNICA 

 

 
 
OSP ul. Powstańców Śl. 

 
 
 77 42 70 588, 514 636 961. 

 
 
 Janusz Górka, Michał Woźnica 
 

 
 
JEŁOWA 
 
 

 
1. Mieszkanie ul. Opolska 4 
2. Budynek komunalny  
   ul. Wolności 18 
3. OSP ul. Wolności 

 
1. 77 42 70 593, 77 42 11 133. 
2. 77 42 70 593, 77 4260 005. 
 
3. 77 42 70 588, 502 089 074, 
     

 
1.  Joachim Świerc, Milczarek Tadeusz 
2.  Joachim Świerc,  Ewa Dorosz  
 
3. Janusz Górka, Stanisław Szala 
 

Kolanowice Świetlica 

 
77 42 12 653,  
77 42 70 593  

 
Krystyna Piwowarczyk - sołtys,  
Joachim Świerc 
 


