
Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

UMOWA (wzór) 
 
 
W dniu …………. r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o art. 39 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) została zawarta umowa, 
pomiędzy: 
Domem Pomocy Społecznej w Śremie 
reprezentowanym przez : 
dyrektora – Bożenę Majorczyk 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a 
……………………………………………………….. 
z siedzibą: …………………………………………. 
wpisanym do: ………………………………………. 
REGON: …………………………….. NIP: …………………………… 
reprezentowanym przez : 
1. ……………………………………………….. 
2. ………………………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” o następującej treści: 
 
 

Przedmiot umowy  
 

§ 1 
 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa węgla eko – groszek 13 ton, węgiel orzech 52 tony oraz 
węgiel miał 50 ton, zwanego dalej „przedmiotem umowy” określonego w załączniku nr 2 do 
SIWZ dla Domu Pomocy Społecznej w Śremie wg częściowych zamówień przedstawionych 
każdorazowo przez Zamawiającego. 
2. Wielkość dostawy częściowej wynosi 10 - 25 ton. 
3. Termin realizacji umowy: 20.01.2011 r. - 31.12.2011 r. 
 

Warunki dostawy 
 

§ 2 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać częściowo zamówiony przedmiot umowy do 
Domu Pomocy Społecznej w Śremie do 5 dni roboczych od momentu złożenia 
potwierdzonego zwrotnie mailowego lub faksem na adres ul. Farna 16. 
2. Miejscem odbioru przedmiotu umowy jest plac składowy opału znajdujący się na terenie 
siedziby Zamawiającego. 
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego złej jakości dostarczonego przedmiotu 
umowy, Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na własny koszt i ryzyko w terminie 
do 3 dni od dnia pisemnego zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego. 
4. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy Zamawiającemu po uprzednim telefonicznym 
uzgodnieniu terminu dostawy częściowej w sposób i w warunkach wymaganych dla danego 



rodzaju towaru na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego, dodatkowo Wykonawca 
podgarnie węgiel do boksu wskazanego przez Zamawiającego. 
 

Wartość umowy 
 

§ 3 
 
1. Wartość umowy wynosi 
netto:…………….…............... zł. + VAT: ……………..........…zł = 
brutto:………………..................zł 
Słownie…………………………………………………………………......................................
........….zł 
2. W kwocie brutto wymienionej w § 3 ust. 1 zawierają się wszystkie koszty (tzn. transportu, 
załadunku i rozładunku, czynności związanych z przygotowaniem dostawy, opłat wynikające 
z polskiego prawa celnego i podatkowego itp.) związane z dostawą przedmiotu umowy do 
siedziby Zamawiającego. 
 

Warunki i terminy płatności 
 

§ 4 
 
1. Zapłata za wykonanie dostawy przedmiotu umowy przez Zamawiającego nastąpi w formie 
polecenia przelewu na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia częściowej dostawy 
przedmiotu umowy i dostarczenia faktury VAT. 
2. Dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego uznaje się za dzień zapłaty na rzecz 
Wykonawcy. 
 

Kary umowne i odszkodowania 
 

§ 5 
 
1. W przypadku opóźnienia terminu określonego w § 2 ust. 1 i 5 z przyczyn powstałych po 
stronie Wykonawcy naliczone zostaną kary umowne w wysokości 1% wartości brutto tej 
dostawy za każdy dzień opóźnienia. 
2. Za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną                        
w wysokości 10 % wartości brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 
3. Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych na podstawie księgowych not 
obciążeniowych płatnych do 7 dni od daty ich otrzymania przez Wykonawcę. 
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie za 
dostarczony zgodnie z umową przedmiot umowy. 
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 
 

Inne postanowienia 
 

§ 6 
 
1. Wykonawca nie może bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego przelać 
jakichkolwiek praw majątkowych wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 



2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                        
o powyższych okolicznościach. Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonanej części umowy (art. 145 ust. 1 i 2 ustawy Pzp). 
3. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca nie wykona w określonym 
terminie lub naruszy inne istotne postanowienia umowy, w szczególności, jeśli parametry 
techniczne dostarczonego przedmiotu umowy będą odbiegać od wymaganych przez 
Zamawiającego w niniejszej umowie i SIWZ. Zdanie poprzedzające nie narusza uprawnień 
Zamawiającego do odstąpienia od umowy wynikających z przepisów o rękojmi za wady 
rzeczy. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do zakresu 
i ilości dostaw częściowych oraz odstąpienia od części zamówienia objętego umową,                        
w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawierania umowy. 
5. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści wybranej 
oferty. 
6. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 
7. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 
8. W przypadku zaistnienia sporu będzie on rozstrzygany przez Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 
10. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 
Wykonawcy dwa dla Zamawiającego. 
 
 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ, 
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 
 
 
              Zamawiający                                                                      Wykonawca 


