
Wzór umowy nr ……………………….2014 

zawarta w dniu …………………. w Warszawie,  

w wyniku postępowania ofertowego ATT_15/2014/EL/9010 na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013  poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy:  

Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w Warszawie z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61 

w Warszawie (kod pocztowy: 02-091 Warszawa), posiadającym REGON: 000288917 

oraz NIP: 525-00-05-828, zwanym dalej w umowie „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym 

przez: 

1 ......................................... – ...........................................................................................; 

2 ......................................... – ..........................................................................................., 

a  

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

....................... posiadającą REGON: ............................... oraz NIP: ..................................., zwaną 

dalej w umowie „WYKONAWCĄ” reprezentowaną przez: 

1 ............................................................................................................................................ 

2 ............................................................................................................................................ 

o następującej treści: 

 

§ 1.  
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa 100 ton koksu przemysłowego przez 
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w okresie od 1 października 2014 r. do 30 kwietnia 
2015 r.  

2. Dostarczany koks musi posiadać następujące parametry: 

a) Koks gruby, przemysłowy, 

b) gatunek II, 

c) granulacja powyżej 40 mm, 
d) woda, wr max 7,0%, 

e) części lotne, Vdaf maks. 1,2%, 

f) popiół, AD maks. 10,5%, 

g) siarka, SD maks.0,60%, 

h) fosfor, Pd maks. 0,06%, 

i) wartość opałowa, Q Ia min. 28.000KJ/kg, 

j) wartość opałowa, Q tr min. 27100kJ/kg, 

k) wytrzymałość M40 min. 50,  

l) ścieralność M10 maks. 8%, 

m) podziarno maks. 10%. 
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3. Przedmiot umowy jest zgodny z ofertą z dnia .................. 2014 r. która stanowi załącznik 
nr 1 do umowy.  

§ 2.  
Wynagrodzenie 

1. Wartość przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę ....................... zł brutto (słownie: 
................................................), w tym podatek VAT ....... % w kwocie ................. zł. 

2. Cena, o której mowa powyżej, zawiera w szczególności:  

1) wartość netto usługi powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT). 

2) wartość przedmiotu umowy, koszt załadunku, transportu, ważenia i rozładunku w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Cena została ustalona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o 
informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U., poz. 915 ze zm.). 

4. Ceny jednostkowe brutto wymienione w załączniku nr 1 pozostają niezmienne przez cały 
okres obowiązywania umowy. 

§ 3.  
Sposób realizacji dostawy 

1. Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie, w zależności od bieżących 
potrzeb Zamawiającego, na podstawie zamówień złożonych w okresie od dnia 01.10.2014 r. 
do dnia 30.04.2015 r. lub do wyczerpania limitu kwoty, o której mowa § 2 ust. 1. 

2. Adres dostawy: Kotłownia w budynku ZIAM Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
przy ul. Żwirki i Wigury 81 w Warszawie. 

3. Dostawa zgodnie z potrzebami Zamawiającego min. dwa razy w tygodniu, nie więcej niż 5 
ton jednorazowo, wraz z załadunkiem, transportem, ważeniem i wyładunkiem do miejsca 
składowania. 

4. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do odbioru jest Kierownik Biura Eksploatacji 
WUM (tel: 022 572-06-22, ul. Żwirki i Wigury 81) lub osoba przez niego pisemnie 
upoważniona.  

5. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym jest:  ….............… 
tel.: ..................................., fax: .............................., e-mail: ………………….…………… 

6. Każdorazowo termin i wielkość dostawy zostanie określona przez Zamawiającego. 

7. Dostawy koksu będą realizowane z zastrzeżeniem ust. 1 w sposób uzgodniony przez 
Wykonawcę z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego. 

§ 4.  
Płatności 

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za przedmiot umowy w cyklu 
miesięcznym, w terminie do 30 dni od daty złożenia w Kancelarii Zamawiającego, 
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, pokój 009, następujących dokumentów: 

1) egzemplarz faktury VAT prawidłowo wystawionej po zakończeniu każdego miesiąca 
kalendarzowego, zgodnie z ceną jednostkową określoną w załączniku nr 1 do umowy 
„formularz ofertowy”, oraz ilością dostarczonego koksu. 

2) protokołów odbioru koksu (załącznik 2 do umowy) sporządzanych przy każdej dostawie 
podpisanych przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, 
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3. Zapłata nastąpi przelewem bankowym na konto Wykonawcy nr 
…………………………………Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktur VAT w terminie nie później  niż do 15. 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano dostawę, zgodnie §3 ust.3, 
potwierdzoną sporządzonym protokołem. Faktura VAT z naniesionym numerem umowy wraz 
protokołem potwierdzającym wykonanie usługi winna zostać niezwłocznie złożona w 
Kancelarii Zamawiającego. 

5. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek w 
wysokości odsetek za zwłokę określonej w art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 
ordynacja podatkowa. 

6. Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania przedmiotu umowy w zakresie 
ilościowym i wartościowym, na co Wykonawca wyraża zgodę. Ostateczna wartość 
przedmiotu umowy zostanie określona wynikowo iloczynem cen jednostkowych zgodnych z 
załącznikiem 1 do umowy „formularz ofertowy” oraz faktycznej ilości dostarczonego koksu. 
Wykonawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwać jakiekolwiek roszczenie z tytułu 
niewykorzystania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie 
ilościowym lub wartościowym. 

§ 5.  
Kary umowne 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje 
się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

1) za nieterminową dostawę koksu w wysokości 2% wartości brutto faktury miesięcznej 
za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 3 ust. 5; 

2) w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 
w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy; 

3) w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 
w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej bezpośrednio przy zapłacie 
faktury VAT dotyczącej realizacji przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń 
jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody 

4. 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 tych 
okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

5. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca 
są: 
1) stwierdzenie przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu  umowy, 
2) opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczające 5 dni, 
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3) niedostarczenia przedmiotu umowy w żądanej ilości, pełnowartościowego lub 
spełniającego wymagania Zamawiającego. 

Odstąpienie od umowy, w przypadku o którym mowa w pkt 2) lub 3), może nastąpić po 
bezskutecznym upływie dodatkowego 5 dniowego terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego na dostarczenie przedmiotu zamówienia, usunięcie wady lub uzupełnienie 
przedmiotu zamówienia. 

6. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 5, przysługuje Zamawiającemu  
w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do 
odstąpienia od umowy. 

§ 6.  
Postanowienia końcowe 

1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez 
Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego 

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

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, 
w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów ustawy - Prawo 
zamówień publicznych. 

4. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się 
rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać  
w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby 
Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla 
WYKONAWCY i trzy dla ZAMAWIAJĄCEGO 

 

 
 

WYKONAWCA     ZAMAWIAJ ĄCY 
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Załącznik nr 1 do umowy  

nr …………..……..2014 

FORMULARZ OFERTOWY  
w postępowaniu ofertowym  na sukcesywne dostawy koksu w sezonie grzewczym 2014/2015, 
znak sprawy ATT_15/2014/EL/9010 

1. Nazwa i adres Wykonawcy 

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

NIP.................................................................. REGON.........................................................  

Nr rachunku bankowego ....................................................................................................... 

Tel....................................................... Fax:............................................................................ 

e-mail:..................................................................................................................................... 

2. Składając ofertę w postępowaniu ofertowym  pn. sukcesywne dostawy koksu w sezonie 

grzewczym 2014/2015, znak sprawy: ATT_15/2014/EL/9010 , oferujemy dostawę  

100 000 kg koksu wykonywaną sukcesywnie. 

za cenę:   

1) jednostkową netto: ……………….. zł/kg 

2) łączną netto zł: ..................  

3) podatek VAT - .........%. w kwocie .................... zł, 

4) łączną brutto zł  ..................(słownie zł: ............................................................................) 

3. Niniejszym zobowiązujemy się wykonać sukcesywne dostawy przedmiotu zamówienia  
okresie od dnia pierwszego października 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r.  

4. Akceptujemy warunki wykonywania dostaw określone we wzorze umowy. 

5. Akceptujemy 30 dniowy  termin związania ofertą.  

6. Akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy. 

7. Uważamy się związani naszą ofertą w ciągu okresu jej ważności. 

8. Ponadto oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i przyjmujemy ją bez 
zastrzeżeń. 

9. Dane zawarte w przedstawionych zaświadczeniach i wyciągu z rejestru stwierdzają stan 
prawny firmy, są aktualne na dzień składania ofert. 

10. Razem z ofertą składamy następujące dokumenty: 

1) ………………………………………………………….str………….. 

2) ………………………………………………………….str………….. 

3) ………………………………………………………….str…………..
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Załącznik nr 2 do umowy  
nr ………………….2014 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

Numer umowy: …………………………2014 

Symbol jednostki docelowej (nazwa i adres): ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa 

 

Przedmiot odbioru: Koks 

 

Dostarczona ilość: ………………………...kg 

 

Odebrana ilość ……………………………kg 

I*) Przyjęto z zastrzeżeniami i stwierdzono następujące wady w dniu …………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Termin na ich usunięcie do dnia: …………………………………………… 

Pieczęć jednostki Przyjmującej  

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

Podpis i pieczątka osoby upoważnionej  

 

 

Podpis Wykonawcy 

 

II**) Przyj ęto bez zastrzeżeń w dniu ………………………………………….. 

 

Pieczęć jednostki Przyjmującej  

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

Podpis i pieczątka osoby upoważnionej  

 

 

Podpis Wykonawcy 

UWAGA: Powyższy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT. 

 


