
                                                                                                              Załącznik Nr 2 

Umowa Nr …/2016 
zawarta w dniu……………….. roku w Tomaszowie Lubelskim, pomiędzy Miastem Tomaszów 
Lubelski, ul. Lwowska 57; 22-600 Tomaszów Lubelski reprezentowanym przez: 
Wojciech Żukowski - Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski  
przy kontrasygnacie 
Grzegorz Leńczuk - Skarbnik Miasta 
zwanym dalej Zamawiającym, 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
a Wykonawcą,……………………………………………………………………………………....  
następującej treści: 
 

§ 1 
Umowa została zawarta w oparciu o zaproszenie do składania ofert ogłoszonego w dniu ………. 
 
 

§ 2 
Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego węgla „orzech” 
w ilości 150 ton dla potrzeb kotłowni przy Przychodni Zdrowia, przy ulicy Petera w Tomaszowie 
Lubelskim. 
 

§ 3 
Wykonawca – Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu węgiel w terminie sezonu 
grzewczego 2016 – 2017 r. zaś cena za dostarczony węgiel nie ulega zmianie do czasu realizacji 
zamówienia i wynosi: 
– węgiel gat. „orzech” –  ………………………………………………….. brutto za tonę 
(słownie:……………………………………………….) za jedną tonę z transportem 
i rozładunkiem na teren kotłowni.  

 
§ 4 

Rozliczenia za odbierany przez Zamawiającego węgiel będą się odbywały w następujący sposób: 
- Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności po każdej dostawie węgla 

w terminie 14 dni od daty jej złożenia, 
- płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na konto nr ……………………………… 

na podstawie potwierdzonej przez Zamawiającego faktury, 
- zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, 
- w przypadku nieterminowego uregulowania należności przez Zamawiającego, zostaną 

naliczone odsetki za zwłokę w wysokości określonej ustawowo. 
 

§ 5 
1. Obowiązującą formą odszkodowania uwzględnioną między stronami będą kary umowne. 
2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 
a) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,3% ceny brutto nie dostarczonej 
w uzgodnionym terminie dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, potrącając kwotę kar 
umownych bezpośrednio przy zapłacie faktur VAT dotyczących realizacji przedmiotu umowy, 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy 10% wynagrodzenia umownego, 
c) wysokość kary umownej, wynikającej ze zwłoki w realizacji dostawy może ulec zmianie, jeśli 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia ostatecznego zakończenia jej 
realizacji wiarygodny dokument iż zwłoka nastąpiła z przyczyn, za które Wykonawca nie 
ponosi odpowiedzialność.  

 
3. Zamawiający zapłaci kary umowne Dostawcy w następujących przypadkach: 
a) Za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Dostawcy 10% umownego 

wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, 



b) Za nieterminowy odbiór węgla niezależny od Dostawcy 0,3% umownego wynagrodzenia 
za każdy dzień zwłoki, 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej 
szkody. 

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach.  

 Wykonawca ma prawo jedynie żądać wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania 
części umowy. 
 

§6 
Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w granicach ustawy 
Prawo zamówień publicznych tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm /, wymagają formy pisemnej  
w postaci aneksów do umowy pod rygorem nieważności. 

 
§7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 
o ile ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej. 
 

§8 
Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy lub powstające w związku z nią strony 
postanawiają rozstrzygać w drodze mediacji, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia 
porozumienia przekazać je do rozstrzygnięcia przez Sąd Powszechny właściwości dla siedziby 
Zamawiającego. 
 

§9 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zamawiający: Dostawca: 
 


