
Załącznik nr  2 do zapytania ofertowego 

Wzór umowy

Umowa nr ……………………..

zawarta w dniu ………………2018 r. w Lubawce pomiędzy 
Gminą Lubawka–  Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubawce, ul. Dworcowa 
33, 58-420 Lubawka,
reprezentowanym przez ……………….. - P.O. Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Lubawce
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
a

……………......................  z  siedzibą  w  …………………..,  przy  ul.  …………........……….,  wpisaną/ym  do
…………………………………………………………..
Reprezentowaną/ym przez Pana/Panią …………................................……………. 
zwanym dalej „Wykonawcą”,

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie o wartości nieprzekraczającej kwoty 30

000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.

poz. 1579, ze zm.) oraz  Regulaminu  udzielania zamówień publicznych,  w tym fnansowanych ze środków

unijnych,  przeprowadzanych  w  Miejsko-Gminnym  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Lubawce  o  wartości

nieprzekraczającej 30 000 euro neto , zawarto umowę następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest zakup węgla kamiennego Orzech klasa I o następujących parametrach:

- wartość opałowa min. 24MJ/kg,

- popiół max 9%,

- siarka max 1%,

na potrzeby realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 2

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę za 1 tonę węgla w

wysokości:  neto  …..................  zł  (słownie:  ….......................................................  zł)  

bruto: …............. zł ( słownie: ….............................................................................. zł)

2. Wartość  przedmiotu  umowy  (wartość  zakupionego  węgla)  nie  może  przekroczyć  kwoty  bruto:

…..............................  zł  (słownie:  ….........................................................................................  zł),

stanowiącej iloczyn cen jednostkowych bruto określonych w ust. 1 oraz ilości ton węgla (max 50

ton).



3. Z  tytułu  wykonania  umowy  Wykonawcy  przysługiwało  będzie  wynagrodzenie  w  wysokości

stanowiącej iloczyn dostarczonych ton węgla i ceny jednej  tony węgla, określonej w ust. 1.

4. Przewidywana  ilość  klientów  –  odbiorców  Miejsko  –  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej

w Lubawce – około 135 gospodarstw na terenie miasta i gminy Lubawka. Zamawiający przewiduje

wielkość jednorazowej dostawy parti węgla kamiennego do jednego klienta Miejsko – Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce:

1. minimum  200 kg

2. maksimum 1000 kg

5. W ramach realizacji  przedmiotu umowy i w jej cenie, Wykonawca zapewnia pokrycie wszystkich

kosztów związanych z zakupem węgla, załadunkiem, transportem pod wskazany adres (obręb miasta

i gminy Lubawka), rozładunkiem, a także wszelkie inne koszty związane z wykonaniem umowy.

§ 3

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1  za każdą dostarczoną ilość jest stałe i nie

ulegnie zmianie do końca trwania umowy.

2. Podstawą  rozliczenia  Wykonawcy  z  Zamawiającym  będą  faktury  wraz  z  imiennym  wykazem

odbiorców węgla na których odbiorca  – klient MGOPS złożył podpis potwierdzający odbiór.

3. Rozliczenie  z  Zamawiającym  następować  będzie  przelewem  na  wskazane  na  fakturze  konto

bankowe po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę poprawnie

wystawionej faktury do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce.

4. Faktury  należy  wystawić  na:  Gmina  Lubawka  -  Miejsko  -  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej

w Lubawce Pl. Wolności 1, 58-420 Lubawka NIP: 614-100-19-09.      

§ 4

1. Ogólna ilość zakupionego węgla uzależniona będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego i nie

przekroczy 50 ton węgla.

2. Jeżeli w okresie trwania umowy Zamawiający zrealizuje mniejszą ilość zamówienia, niż określono

w  ust.  1,  Wykonawcy  nie  będą  przysługiwały  z  tego  tytułu  żadne  roszczenia  względem

Zamawiającego.

3. Niewykonanie umowy w takim przypadku nie będzie traktowane jako odstąpienie od umowy.

§ 5

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczać  węgiel  każdorazowo  po  otrzymaniu  od  Zamawiającego

wykazu  odbiorców węgla  –  klientów MGOPS,  zawierającego imię  i  nazwisko  świadczeniobiorcy,

adres dostawy oraz określenie ilości zamawianego węgla.

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia węgla do odbiorców w terminie do 5 dni  od daty

otrzymania wykazu. 

3. Wykonawca zobowiązuje się złożyć węgiel u odbiorcy – klienta MGOPS pod adresem wskazanym

przez Zamawiającego na liście. 



4. Wykonawca  po  dokonaniu  dostawy  zobowiązany  jest  uzyskać  od  odbiorcy  –  klienta  MGOPS

pokwitowanie odbioru węgla, potwierdzone jego podpisem. 

5. Wykonawca dostarcza węgiel do odbiorców w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od

7:30 do 15:30. 

6. W  przypadku  nieobecności  odbiorcy  –  klienta  MGOPS  w  miejscu  dostawy  węgla,  Wykonawca

zobowiązany  jest  na  własny  koszt  ponowić  próbę  dostarczenia  opału.  Po  drugiej  nieskutecznej

próbie  dostarczenia  zamówionej  dostawy  węgla,  Wykonawca  niezwłocznie  poinformuje

Zamawiającego na piśmie lub telefonicznie  o zaistniałych trudnościach.

§ 6

1. Przetwarzanie  danych  osobowych  niezbędne  dla  celów  realizacji  niniejszej  Umowy

odbywać się będzie zgodnie z przepisami: ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych oso-

bowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 992 ze zm.), ustawy  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych oso-

bowych (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 1000),  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr

2016/679 z 27 kwietnia 2016r.  w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem da -

nych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy

95/46/WE.

2. Zakres  przetwarzania  danych  osobowych  określi  odrębna  umowa  z  Wykonawcą  

o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności wyni-

kającej z zawodowego charakteru jego działalności.

2. Wykonawca gwarantuje terminowe wykonanie przedmiotu umowy i przyjmuje odpowiedzialność za

prawidłową ilość wydanego węgla.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utratę i ubytek węgla w trakcie jego przewozu aż do

wydania oraz odpowiada za opóźnienie w przewozie.

§ 8

1. Z tytułu niewykonania lub nie należytego wykonania umowy, w szczególności za uwagi na nienależy -

te wykonanie postanowień umowy zawartych w §5 ust. 2, §7 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest

zapłacić Zamawiającemu kary umowne za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji zamówionej

dostawy  w wysokości 1% wartości łącznego wynagrodzenia Wykonawcy z podatkiem VAT określo-

nego w §2 ust. 2.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

przez Wykonawce. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego

żadne roszczenia.

3. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wyso-

kości 10% wartości łącznego wynagrodzenia Wykonawcy z podatkiem VAT określonego w §2 ust. 2.



4. w przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za zrealizowa-

ną część umowy.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującej Wy-

konawcy należności, na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego.

6. Przewidywane w niniejszym paragrafe kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez

Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych,

do wysokości poniesionej szkody.

§ 9

1. Osobami upoważnionymi do ustaleń bieżących są: 

a. Ze strony Zamawiającego:

 ………………………………………….. tel…...……………..

b.  Ze strony Wykonawcy:  

 ………………………………………….. tel…...……………..  

2. Zmiany osób wymienionych w ust. 1 nie powodują konieczności sporządzania aneksu do umowy
i odbywać się będą w drodze wymiany pism pomiędzy stronami.

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony
i nie stanowi zmiany treści umowy.

4. Zmiany osób wymienionych w ust. 1 nie wymagają zmiany umowy i stają się skuteczne z chwilą za-
wiadomienia drugiej Strony o zmianie. 

§ 10

Przeniesienie jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej, w szcze-
gólności przelewu wierzytelności powstałych z tytułu realizacji  zamówienia wymaga zgody drugiej strony
wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 11

Umowa obowiązuje od dnia podpisania do 31 grudnia 2018r.

§ 12

1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Wszelkie spory trony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu miejscowo dla Zamawiające-

go.

§ 13

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze

stron.

Zamawiający Wykonawca


