
 

1 
 

załącznik nr 2 
nr sprawy: 629/2021 

Umowa dostawy (projekt) 
 
zawarta w dniu ................................. w Węgorzewie pomiędzy: 
 

Zakładem Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Węgorzewie 11-600, ul. Sienkiewicza 24 zarejestrowa-
nym w KRS Olsztyn pod numerem 0000048733 o kapitale zakładowym w wysokości 15409000 zł posiadający NIP 845-
17-78-823 REGON 511340789 który reprezentują: 
 
1. Arkadiusz Faj  - Prezes Zarządu 
 
zwanym dalej Zamawiającym, 
 
a 
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
...........................................które reprezentuje: 

 
1. ............................................................ 
2. ............................................................ 
 
 zwanym dalej Wykonawcą. 
 
  

§ 1 

 W oparciu o rozstrzygnięte postępowanie przeprowadzone w trybie zapytanie ofertowego, o szacunkowej wartości 
nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł, (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (DZ. U z 2019 poz. 2019, z późn. zm.), Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać do-
stawy węgla w asortymencie „orzech” w ilości ok. 80 ton w terminach określonych w załączniku do umowy (har-
monogram dostaw). 

 Miejsce dostawy: 11-600 Węgorzewo, ul. Sienkiewicza 24 

 Dostawy odbywać się będą sukcesywnie na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego. 

 Wykonawca gwarantuje ciągłość dostaw oraz niezmienność ceny w okresie obowiązywania umowy. 

 Strony dopuszczają w uzasadnionym przypadku zmniejszenie lub zwiększenie przez Zamawiającego ilości dostaw 
bez konieczności zmiany niniejszej umowy.  

 
§ 2 

1. Wykonawca zapewnia, że produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają obowiązującym polskim normom 
jakościowym, oraz posiadają parametry zadeklarowane w ofercie. 

2. W przypadku, gdy Zamawiający poniesie straty z tytułu niedotrzymania terminów dostawy lub gwarancji jakościo-
wej, o której mowa w pkt.1 Wykonawca zapewni ich pokrycie w całości.  

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

• nieterminową dostawę w wysokości 0,2 % wartości zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia 

• odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wy-
sokości 5% wartości zamówienia brutto. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy w wysokości 5% wartości 
zamówienia brutto. 

5. Zamawiający ma prawo naliczoną karę potrącić z faktury. 
 

§ 3 
Strony zgodnie oświadczają, iż w przypadku wątpliwości Zamawiającego co do rzeczywistych właściwości węgla ba-
danie jego parametrów dokonywane będzie przez laboratorium wskazane przez Zamawiającego. Strony nie dopusz-
czają gorszych parametrów oferowanego węgla od deklarowanych w ofercie, tj: 



 

2 
 

• minimalna wartość opałowa:   26,0 MJ/kg 

• maksymalna zawartość siarki:     0,6% 

• maksymalna zawartość popiołu:    6,0% 

• wymiar ziarna 25-80mm 
Gorsze parametry zbadanego węgla skutkować będą odstąpieniem Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stro-
nie Wykonawcy i naliczeniem kary umownej. 
 

§ 4 
Termin realizacji dostawy w zakresie, o którym mowa w § 1 ustala się na okres od  listopada 2021 do 30 

kwietnia 2022. 
 

§ 5 
Cena 1 tony węgla netto z dostawą do Zamawiającego zgodnie z ofertą ..................................................................... zł 

(słownie: 

.............................................................................................................................................................................................

...........................................................................................) 

Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi: 80 ton węgla x ............................. zł x 1,23 = …………………................. zł 

Łączna wartość brutto zamówienia: …………………………......................................................... zł 

Słownie: 

.............................................................................................................................................................................................

................................................................................................. 

 
§ 6 

Zapłata następować będzie przelewem na rachunek bankowy Dostawcy w banku 

.................................................................na numer konta 

....................................................................................................w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zama-

wiającego. 

§ 7 
Strony zgodnie postanawiają, że w sprawach wzajemnego współdziałania przy realizacji umowy Wykonawcę 

reprezentował będzie................................................................................., a Zamawiającego: Adam Idzikowski. 
 

§ 8 
Zmiany niniejszej umowy możliwe są jedynie w przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług, lub 

podatku akcyzowego i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

§ 9 
W przypadku sporu lub jakichkolwiek różnic wynikłych pomiędzy Stronami w odniesieniu do niniejszej umowy 

po jej podpisaniu, Strony dołożą wszelkich starań dla rozwiązania kwestii spornych na drodze polubownej. W przypad-
ku braku porozumienia, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne według miejsca siedziby Zama-
wiającego. 
 

§ 10 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 

 
§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

§ 12 
 Integralną częścią niniejszej umowy jest Harmonogram dostaw oraz Formularz ofertowy 
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Wykonawcy. 
 

  Wykonawca:       Zamawiający: 
 
 
 

 
Załączniki: 

1. Harmonogram dostaw  
2. Oferta Wykonawcy 

Załącznik do umowy 
nr sprawy 629/2021 

 
 

H A R M O N O G R A M  D O S T A W  
 

Miesiąc 
rok 

Asortyment dostaw j.m. Ilość *) 

1 2 3 4 

,11.2021 Węgiel „orzech” tony 20 

,12.2021 Węgiel „orzech” tony 10 

,01.2022 
 

Węgiel „orzech” 
 

 
tony 

 

 
20 

 
,02.2022 Węgiel „orzech” tony 10 

,03.2022 Węgiel „orzech” tony 10 

,04.2022 Węgiel „orzech” tony 10 

 
Łącznie     80 ton 

 
 *) – prognozowana wielkość zakupu 
 

 
 

  Dostawca          Zamawiający 

 


