
projekt 

UMOWA Nr ………….. 

 

zawarta w dniu …………….. w Woskowicach Małych pomiędzy: 

 

Ośrodkiem Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe,                    

ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów, NIP 752-12-95-792, REGON 000290890, wpisanym 

do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz 

Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 

0000008951, reprezentowanym przez - ……………………….. 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym" 

 

a 

 

…………………………………………… reprezentowanym przez - ……………………… 

zwanym w dalszej treści umowy „Dostawcą" 

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) oraz w oparciu o ogłoszenie z dnia ……………… 

strony zawierają umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający, zgodnie z ceną i na warunkach podanych w ofercie nabywa, a Dostawca 

zobowiązuje do dostarczenia ekomiału węglowego w ilości 140 ton (± 15 %) o 

parametrach: 

      wartość opałowa – min. 25000 kJ/kG 

zawartość popiołu – do 10%  

zawartość siarki – poniżej 1 %  

ziarnistość – 3-31,5  mm 

wilgotność – do 15,5 % 

2. Towar musi być wolny od zanieczyszczeń w postaci kamienia oraz domieszek mułu i 

innych zanieczyszczeń obcych 

3.  Oferta Dostawcy stanowi integralną część umowy. 

4.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wielkości   

zamówienia (± 20 %). 

§ 2 

1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia ekomiału węglowego, który odpowiada 

jakości zgodnie z Polskimi Normami i parametrach określonych w § 1 ust. 1.  

2. Do dostarczonego ekomiału Dostawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany 

będzie dołączyć certyfikat (atest) POCHODZENIA opału, potwierdzający zgodność    

parametrów dostarczonego przedmiotu  zamówienia z parametrami wymaganymi przez  

      Zamawiającego. 

3. W przypadku reklamacji Zamawiającego co do jakości lub ilości dostarczonego towaru, 



Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia brakującego towaru lub 

wymiany towaru na wolny od wad. Koszty wymiany towaru obciążą Dostawcę. 

4. Za prawidłową realizację umowy ze strony Zamawiającego odpowiedzialny jest 

…………….., a ze strony Dostawcy ………………………... 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ważenia dostarczonego ekomiału oraz do 

sprawdzenia jego parametrów określonych w § 1, bez protestu ze strony Dostawcy. 

Pomiar ilościowy oraz jakościowy dokonany przez Zamawiającego, będzie podstawą do 

ostatecznego potwierdzenia ilości i jakości dostarczonego ekomiału oraz wystawienia 

faktury VAT. W przypadku, gdy dokonana kontrola jakości i ilości dostarczonego 

materiału wykaże nieprawidłowości, Dostawca będzie zobowiązany pokryć koszty 

dokonanej kontroli, w przypadku niewykrycia nieprawidłowości, koszty kontroli 

pokryje Zamawiający.     

6. Dostawca każdorazowo przed dostarczeniem dostawy powiadomi przedstawiciela 

Zamawiającego o dacie i godzinie ważenia dostarczonego transportu ekomiału. Gdy 

Przedstawiciel Zamawiającego uczestniczy w ważeniu, potwierdza swoim podpisem 

ilość na dokumencie dostawy. Dostawca powinien posiadać potwierdzenie odbioru 

ekomiału według ilości wynikającej z dokumentu przewozowego oraz jakości, 

podpisane przez przedstawiciela Zamawiającego lub inną osobę upoważnioną przez 

Zamawiającego. 

7. Towar wymieniony w § 1 będzie dostarczany Zamawiającemu sukcesywnie na postawie 

pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego, przesłanego faksem lub mailem                           

w asortymentach i ilościach zabezpieczających bieżące potrzeby Zamawiającego                    

z wyprzedzeniem co najmniej 48 godzin przed wymaganą dostawą. 

8. Termin realizacji dostawy: 48 godziny od każdorazowego złożenia zamówienia przez 

Zamawiającego. 

9. Miejscem dostarczenia towaru jest siedziba Zamawiającego. 

10. Dostawca będzie dostarczał towar własnym środkiem transportu. Koszty transportu 

ponosi Dostawca. 

11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający przeprowadzi postępowanie reklamacyjne. 

Wymiana zareklamowanego towaru nastąpi w ciągu 24 godzin od zgłoszenia pisemnego 

przesłanego faksem lub mailem. W takiej sytuacji termin zapłaty za dostarczony towar 

zostaje wydłużony o okres postępowania reklamacyjnego. 

 

§ 3 

1. Za dostarczony przedmiot umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy 

cenę umowną brutto ustaloną zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem wynoszącą 

………. zł (słownie: …………….. złotych) brutto za 1 tonę miału. 

2. Cena jednostkowa określona w ust. 1 nie ulegnie zmianie w okresie trwania umowy. 

3. Kwota wymieniona w ust. l zawiera wszystkie koszty związane z realizacją dostawy,                

w tym w szczególności: 

1) wartość towaru określoną w przedmiocie zamówienia, 

2) podatek VAT, 

3) wszystkie podatki i opłaty, 



4) załadunek, 

5) koszty transportu do siedziby Zamawiającego, 

6) rozładunek, 

7) inne nie wymienione koszty wpływające na ostateczną cenę. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy 

zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 niniejszego paragrafu nie może być podstawą 

do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1. 

§ 4 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie  

faktury za każdorazową dostawę zgodnie ze złożonym przez Zamawiającego 

zamówieniem. 

2. Dostawca zobowiązuje się do wystawienia faktury w terminie do 10 dni od daty odbioru 

dostarczonej do Zamawiającego partii towaru. 

3. Zamawiający dokona zapłaty za fakturę w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania 

przez Zamawiającego  

4. Za datę zapłaty za fakturę uznaje się dzień obciążenia konta bankowego 

Zamawiającego. 

5. Wszelkie należności wynikające z niniejszej umowy (należność główna, odszkodowania 

i inne) objęte są zakazem cesji i jako takie nie mogą być przelane na rzecz osób trzecich 

bez zgody Zamawiającego - zakaz ten obowiązuje także po wygaśnięciu lub 

rozwiązaniu niniejszej umowy. 

§ 5 

Zamówienie wynikające z niniejszej umowy realizowane będzie w okresie od ………….. 

do …………………….. 

§ 6 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy (danej dostawy) w wysokości 0,5 % 

wartości dostawy brutto za każdy dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w usunięciu stwierdzonych przy odbiorze braków ilościowych lub 

jakościowych w wysokości 0,5 % wartości dostawy brutto za każdy dzień zwłoki 

liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

3) z tytułu odstąpienia od wykonania umowy przez którąkolwiek ze stron z winy 

Dostawcy - w wysokości 10 % wartości całego przedmiotu umowy brutto. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wartość wyżej wymienionych kar umownych, gdy kary umowne nie pokryją 

wyrządzonej szkody. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

przysługującego Dostawcy. Potrącenie nastąpi po uprzednim wezwaniu Dostawcy do 

zapłaty naliczonej kary umownej w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania.  

 

§ 7 

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego Zamawiającemu 



przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 

miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 

2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Dostawcy; odstąpienie od umowy 

w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości                    

o powyższych okolicznościach; 

3) gdy Dostawca nie rozpoczął dostaw bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje 

ich pomimo wezwania Zamawiającego; odstąpienie od umowy w tym wypadku może 

nastąpić w terminie miesiąca od wezwania Zamawiającego; 

4) w przypadku dwukrotnej dostawy miału o parametrach jakościowych niezgodnych             

z umową; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca 

od daty stwierdzenia okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym; 

5) w przypadku nie dokonania przez  Dostawcę  wymiany wadliwej partii miału, 

zgodnie z § 2 ust. 9; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w 

terminie miesiąca od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym. 

2. Odstąpienie od umowy określone w ust. l pkt 2 - 5 nastąpi z winy Dostawcy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku rażącego naruszania postanowień umowy Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. 

 

§ 8 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na 

piśmie w drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

3. Spory  wynikające  z  niniejszej   umowy rozstrzygać  będzie  sąd  właściwy  dla  

siedziby Zamawiającego. 

 

§ 9 

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 

 

 

 

Dostawca       Zamawiający 

 

……………………………….    

 ………………………… 


