
Załącznik nr2 

 

UMOWA (wzór) 

zawarta w dniu …. …….. w Sztutowie 

pomiędzy  

Muzeum Stutthof w Sztutowie.  

Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945).  

ul. Muzealna 6, 82-110 Sztutowo, NIP: 5781036000,  

reprezentowanym przez ……………………..  

zwanym dalej „Zamawiającym” 
a   

………………………………. 

 

zwanym dalej „Wykonawcą”  
 

Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 zł zawarto umowę o 

następującej treści: 

 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z ofertą z dnia …………  r. dostarczyć 

Zamawiającemu ekomiał w ilości około 50 ton, o następujących parametrach: 

 - Rodzaj:                węgiel kamienny do celów energetycznych 

 - Sortyment                 ekomiał  

 - Wartość opałowa Qr min 24 MJ/kg  

 - Zawartość popiołu Ar  do 12% 

 - Zawartość siarki Sr              do 1,20% 

 - Zawartość wilgoci Wr              do 20% 

               - Zdolność spiekania RI                    do 25,00 

                  - Wymiar ziarna mm                         3,00-31,50 

2.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami prawa oraz 

swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem. Dokumentacja dotycząca wyboru Wykonawcy i oferta 

Wykonawcy stanowią integralną część Umowy. 

 

§ 2. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca dzień przed dostawą zobowiązuje się poinformować telefonicznie Zamawiającego o 

planowanej dostawie i jego rozładunku. Dostawę należy zrealizować w dzień roboczy, w godz. 

7:00 – 15:00. 

2. Wykonawca w dniu dostawy przekaże Zamawiającemu świadectwo jakości paliw stałych. 

3. Ilość dostarczonego opału transportem samochodowym będzie potwierdzona kwitem wagowym 

wystawionym przez Wykonawcę. 

 

 

§ 3. TERMIN WYKONANIA  

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 31.08.2022 r. 

2. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie prac przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu 

umowy będzie protokół zdawczo-odbiorczy.   

 

§ 4. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy będzie wyliczony jako iloczyn ilość dostarczonych ton i ceny 

za 1 tonę podaną w ofercie, nie więcej jednak  niż 130 000 zł netto. 

 



2. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi  po wykonaniu całości dostawy na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie do 14 dni od jej otrzymania na konto w niej 

wskazane, 

3. Zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczenie w formie elektronicznej, w formacie PDF: 

faktur, faktury korygujących oraz duplikatów faktur zgodnie z art.106 n ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm).  

4. Faktury elektroniczne będą Zamawiającemu wysyłane na adres efaktura@stutthof.org lub poprzez 

Platformę elektronicznego fakturowania (PEF) na skrzynkę PEPPOL o numerze 5781036000. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie ww. 

adresu mailowego. 

6. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie e-faktur ze strony Zamawiającego jest 

…………………………………………………………. , tel. ……………… wew. ……...  

 

§ 5. KARY UMOWNE 

1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu umowy Zamawiający może naliczyć kary umowne                    

w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Zamawiający może 

naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa                              

w § 4 ust. 1. 

3. W przypadku zwłoki w uregulowaniu faktury, Wykonawca może żądać odsetek ustawowych za każdy 

dzień zwłoki. 

4. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć kwoty netto wskazanej w § 4 ust. 1 

 

§ 8. ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, jeżeli: 

    a) Wykonawca zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej lub nastąpi podział lub 

połączenie z innym podmiotem lub zbycie przedsiębiorstwa, 

    b) nastąpi wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko Wykonawcy. 

2. W razie wystąpienia 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 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 

z tytułu wykonania części umowy.  

3. Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy nie powoduje wygaśnięcia uprawnień i obowiązków 

wynikających z rękojmi w odniesieniu do prac odebranych przez Zamawiającego. 

 

§ 9. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

1. Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiającego do przekazywania osobom trzecim 

jakichkolwiek informacji związanych z realizacją niniejszej umowy. 

2. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy jest Pan ……………. 

  

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 

2. W sprawach nieregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

3. Ewentualne spory między Stronami wynikłe z treści i realizacji niniejszej umowy będzie 

rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Integralną częścią umowy jest klauzula informacyjna RODO.  

4. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

  

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

mailto:efaktura@stutthof.org

