
Załącznik nr 4
do Zapytania Ofertowego WR.26.8.2021

Wzór Umowy

zawarta w dniu ………….. w Dąbrowie Tarnowskiej

pomiędzy:
nabywcą: Gmina Dąbrowa Tarnowska , ul Rynek 34, 33 - 200 Dąbrowa Tarnowska, NIP: 871 17 71 
055, oraz odbiorcą: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie 
Tarnowskiej (MOPSiWR) ul. Kościuszki 15a, reprezentowanym przez Panią Katarzynę Hałun – 
Dyrektor MOPSiWR przy kontrasygnacie Pani Jolanty Gnutek – Gł Księgowej MOPSiWR. Zwanym 
dalej Zleceniodawcą

        a,  
………………………………………………………………………………………………………..  zwanym  w  dalszej

części  Zleceniobiorcą

w wyniku przeprowadzenia postępowania o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych 
realizowane bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych.
zawarto umowę o następującej treści

§ 1
1. Przedmiotem umowy jest zakup węgla kamiennego ………………….. wraz z dowozem: do 

maksymalnie 40 odbiorców - klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia 
Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, zwanego dalej „MOPSiWR” na terenie miasta i gminy 
Dąbrowa Tarnowska, zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym WR.26.8.2021 
oraz Ofertą Zleceniobiorcy.

2. Zleceniobiorca gwarantuje Zleceniodawcy dostawy węgla kamiennego ………………. 
o następujących parametrach: ……....…………………………………………………………...

§ 2
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić cenę za zakup wraz z

dostawą 1 t tony węgla w wysokości: netto ......... zł (słownie:..........................................) 
brutto ......... zł (słownie:.........................................)

2. Wartość przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty brutto: ........................... zł  
(słownie: ................................................................................................), stanowiącej iloczyn cen
jednostkowych brutto określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu za ilość ton węgla 
kamiennego określoną przez Zleceniodawcę tj. za całość zamówienia 20 ton węgla kamiennego.

3. Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości wynikającej z przemnożenia ilości 
dostarczonych do odbiorców węgla przez cenę jednej tony, określoną w ust.1.



4. Cena określona w ust.1 obejmuje koszty zakupu, transportu, załadunku, rozładunku, a także 
wszelkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

5. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy, o którym mowa w ust.1 za każdą dostarczoną tonę jest stałe 
i nie ulegnie zmianie do końca trwania umowy za wyjątkiem ust. 8.

6. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy, o którym mowa w ust.1 przysługuje tylko za zrealizowaną część 
umowy.

7. W przypadku ilości mniejszej niż 1 tona, Zleceniodawca zapłaci wynagrodzenie proporcjonalne 
do ilości dostarczonego opału.

8. Dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 umowy w przypadku 
ustawowej zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie zmiany tej 
stawki i nie wcześniej niż od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku VAT.

9. Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić należność za każdą wykonaną dostawę jednostkową 
dla odbiorcy, przelewem na konto Zleceniobiorcy wskazane na fakturze w terminie 14 dni od 
daty wpływu prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury VAT wraz z potwierdzeniem 
odbioru węgla przez odbiorcę.

10. Faktura za zrealizowanie przedmiotu umowy powinna być wystawiona według wzoru:
NABYWCA: Gmina Dąbrowa Tarnowska, Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, NIP: 871-177-
10-55
ODBIORCA: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, 
ul. Kościuszki 15A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.
W treści faktury Zleceniobiorca zamieści informację zawierającą imię i nazwisko klienta 
MOPSiWR.

11. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.

§ 3
1. Ogólna ilość zakupionego węgla uzależniona będzie od rzeczywistych potrzeb Zleceniodawcy 

i nie przekroczy 20 ton węgla.
2. Ilość węgla w dostawach jednorazowych może się wahać od 500 do 1000 kg.
3. Zleceniobiorca będzie dostarczał węgiel każdorazowo po otrzymaniu od Zleceniodawcy 

zgłoszenia odbiorców węgla - klientów MOPSiWR, zawierającego imię i nazwisko 
świadczeniobiorcy, jego numer telefonu kontaktowego, adres i termin dostawy oraz określenie 
ilości zamawianego węgla.

4. Jeżeli w okresie trwania umowy Zleceniodawca zrealizuje mniejszą ilość zamówienia, niż 
określono w ust.1, Zleceniobiorcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia 
względem Zleceniodawcy.

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

§ 4
1. Zleceniobiorca będzie dostarczał węgiel każdorazowo po otrzymaniu od Zleceniodawcy 

zgłoszenia odbiorców węgla - klientów Zleceniodawcy, zawierającego imię i nazwisko 
świadczeniobiorcy, jego numer telefonu kontaktowego, adres i termin dostawy oraz określenie 
ilości zamawianego węgla.



2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do dostarczania węgla do odbiorców zgodnie ze zgłoszeniem 
Zleceniodawcy, o którym mowa w ust.1.

3. Zleceniobiorca, po dokonaniu dostawy zobowiązany jest uzyskać od odbiorcy - klienta 
Zleceniodawcy pokwitowanie odbioru węgla, potwierdzone jego podpisem.

4. W przypadku nieobecności odbiorcy w miejscu dostawy węgla, Zleceniobiorca niezwłocznie 
poinformuje Zleceniodawcę na piśmie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej o tym fakcie.

5. Zleceniobiorca zobowiązany jest na własny koszt ponowić próbę dostarczenia opału po 
ponownym zgłoszeniu ze wskazaniem nowego terminu przez Zleceniodawcę.

6. O każdej zaistniałej trudności w realizacji dostawy węgla, Zleceniobiorca niezwłocznie 
informuje Zleceniodawcę na piśmie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 5
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem należytej 

staranności.
2. Zleceniobiorca gwarantuje terminowe wykonanie przedmiotu umowy i przyjmuje 

odpowiedzialność za prawidłową ilość wydawanego węgla.
3. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za utratę i ubytek węgla w trakcie jego 

przewozu aż do wydania oraz odpowiada za opóźnienie w przewozie.
4. Zleceniobiorca ma obowiązek umożliwić Zleceniodawcy dokonywanie wyrywkowych kontroli 

parametrów węgla określonych w § 1 pkt 2 oraz ilości dostarczanego opału w stosunku do 
złożonego zamówienia.

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresach wymienionych w ust.4, 
Zleceniodawca uprawniony będzie do złożenia reklamacji, którą Zleceniobiorca zobowiązany 
będzie rozpatrzyć w ciągu jednego dnia roboczego. W szczególności Zleceniodawca 
upoważniony jest do pobrania próbki węgla celem zbadania jego jakości w stosunku do opisu 
zawartego w § 1 pkt 2.

6. Zleceniobiorca zobowiązuje się przy realizacji dostawy do zapewnienia dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6
ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 
w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej.

7. W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności na warunkach określonych w art. 6 
ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 
Zleceniobiorca jest zobowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.

§ 6
COVID-19

1. Zleceniodawca jak i Zleceniobiorca niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie 
okoliczności związanych z występowaniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki 
wpływ wystąpił.

2. Zleceniodawca może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte 
wykonanie umowy.



3. Zleceniobiorca ponosi całkowitą odpowiedzialność za nadzór nad osobami wykonującymi 
przedmiot umowy oraz zobowiązany jest do zwracania szczególnej uwagi na konieczność 
stosowania przez nich środków ochrony osobistej oraz mycia i dezynfekcji rąk.

4. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-
19 realizacja dostaw węgla kamiennego może podlegać dodatkowym obostrzeniom w zakresie 
zapobiegania oraz zwalczania zakażenia lub choroby zakaźnej SARS-CoV-2.

5. Po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć lub 
wpływają na należyte wykonanie umowy, możliwe jest w uzgodnieniu ze Zleceniobiorcą, dokonanie
zmiany umowy, w szczególności przez: zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub 
czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części; zmianę sposobu wykonywania usług, 
zmianę zakresu świadczeń i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy – o ile wzrost 
wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej 
Umowy.

§ 7
1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zleceniobiorca zobowiązany jest 

zapłacić Zleceniodawcy następujące kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez Zleceniobiorcę lub Zleceniodawcę 

z przyczyn zależnych od Zleceniobiorcy, w wysokości 10 % wartości brutto umowy;
b) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 1% wartości 

brutto umowy.
2. Zleceniobiorca upoważnia Zleceniodawcę do potrącenia nałożonych kar umownych 

z przedłożonej do zapłaty faktury. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych 
w kwotach pozostałych do zapłaty, Zleceniobiorca zobowiązany jest do uregulowania kary 
umownej lub jej nie potrąconej części w terminie 14 dni od dnia nałożenia.

3. O naliczeniu kar umownych Zleceniodawca poinformuje Zleceniobiorcę faksem lub pocztą 
elektroniczną i potwierdzi pisemnie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

4. Przewidziane w niniejszym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia 
przez Zleceniodawcę odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach 
ogólnych, do wysokości poniesionej szkody.

§ 8
Przeniesienie jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej, 
w szczególności przelewu wierzytelności powstałych z tytułu realizacji zamówienia, wymaga zgody 
drugiej strony wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 9
Umowa obowiązuje od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 10
1. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.
2. Zleceniodawca ma prawo rozwiązać umowę z 2 tygodniowym okresem wypowiedzenia.



3. Zleceniodawca ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku nienależytego 
wykonania postanowień umowy.

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia u mowy, 
Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
o powyższych okolicznościach.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

§ 12
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13
Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych w związku 
z wykonaniem niniejszej umowy, jednak w przypadku gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór
będzie poddany rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla Zleceniodawcy.

§ 14
Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden otrzymuje 
Zleceniobiorca, zaś dwa Zleceniodawca.

Zleceniodawca  Zleceniobiorca


