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Postępowanie nr WFA.2410.9.2018.JK 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

nr WFA.2410.9.2018.JK 

 

pod nazwą: Sukcesywne dostawy węgla opałowego dla filii Instytutu Astronomicznego 

Uniwersytetu Wrocławskiego w Białkowie 9 k. Wińska. 

 

na podstawie art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.) o cenę dostawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      ZATWIERDZAM: 

 Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii 

 

prof. dr hab. Antoni  Ciszewski 

 

 

 

 

 

 

Wrocław, grudzień 2018 r. 

Załączniki:  

Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2: Formularz ofertowy  

Załącznik nr 3: Wzór umowy 
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INFORMACJE OGÓLNE 

OLNE 

1.1. Zamawiającym jest: 

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii 

Pl. Uniwersytecki 1 

50-137 Wrocław 

NIP PL: 896-000-54-08 

REGON: 00000-1301 

Tel. 071 37-52-789 

 
Adres do korespondencji: 

Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Pl. M. Borna 9 

50-204 Wrocław 

1.2. Zamówienie zostanie udzielone z wyłączeniem Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)na podstawie art. 

4 pkt. 8.  

 

1.3. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro udostępnionego na stronie internetowej 

www.uni.wroc.pl oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. 

Nr 16 poz. 93 z późn. zm.). 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

2.1. Przedmiotem zapytania ofertowego są sukcesywne dostawy węgla opałowego 

dla filii Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego w Białkowie 9 

k. Wińska. 

2.2. Wymagania dotyczące przedmiotu dostawy zawarte są w Opisie przedmiotu 

zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1, określającym nazwę artykułu wraz z opisem 

jego wymaganych właściwości i jednostką miary. 

2.3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w 

sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Przesyłanie 

ofert w odpowiedzi na niniejsze zapytania ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem 

oświadczenia, że Wykonawca spełnia powyższe kryteria. 

2.4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów CPV: 

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku 

Zamówień CPV: 09100000-0 Paliwa; 09110000-3 Paliwa stałe; 09111210-5 

Węgiel kamienny; 

 
TERMIN I FORMA WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

3.1. Sukcesywne dostawy realizowane na koszt i ryzyko Dostawcy. Terminy realizacji 

dostaw kolejnych partii węgla opałowego od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 

31 grudnia 2019 r. lub do osiągnięcia maksymalnej ilości węgla opałowego tj. 25 ton, 

jeżeli ilość ta zostanie zakupiona przed dniem 31 grudnia 2019 r., każdorazowo na 

żądanie Zamawiającego (Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego). 

3.2. Dostawa każdej zamówionej partii węgla opałowego musi nastąpić nie później niż w 

ciągu trzech dni od dnia dokonania przez Zamawiającego żądania dostawy z wyłączeniem 

dni wolnych od pracy, niezależnie od kwoty/rozmiaru zamówienia. 

3.3. Strony nie ustalają minimalnej kwoty zamówienia. Zamawiający ma prawo do 

rezygnacji z części zamówienia z jednoczesnym obniżeniem wartości umowy, przy czym 

Dostawcy nie przysługuje prawo do Żadnych roszczeń z tego tytułu. 

3.4. Zamówienia na dostawę będą składane dostępnymi formami komunikacji tj. telefon, fax, 

e-mail. 

3.5. Dostawa wyłącznie w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 8.00 do 15.00 

(poniedziałek – piątek). 
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MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

4.1. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania zamawianych produktów swoim 

transportem do siedziby Zamawiającego, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, 

to jest do magazynu opału w kotłowni filii Instytutu Astronomicznego Białków nr 9, koło 

Wińska oraz w obecności osób wyznaczonych przez Zamawiającego. 

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

5.1. W ofercie należy podać cenę netto i brutto (za całość przedmiotu zamówienia tj. 

ilości 25 ton węgla opałowego określonego w Załączniku nr 1). 

5.2. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego 

zapytania i dostarczona wraz z Załącznikiem nr 2 – FORMULARZEM OFERTY. 

5.3. Oferta będzie podlegała ocenie tylko wtedy, gdy będzie zawierała cenę artykułu 

wymienionego w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania 

ofertowego oraz wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 zawierający 

wymagane informacje. 

Oferta powinna: 

- być opatrzona pieczątką firmową, 

- posiadać datę sporządzenia, 

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

- zawierać czytelny podpis wykonawcy. 

5.4. Każdy z wykonawców biorących udział w postępowaniu może złożyć tylko jedną 

ofertę. 

 

OBOWIĄZKI DOSTAWCY 

 

6.1. Dostawca dostarczy przedmiot dostawy posiadający odpowiednie parametry, podane 

w Opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1, potwierdzone odpowiednimi 

świadectwami jakościowymi i atestami. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu 

rękojmi za wady w zakresie przewidzianym przepisami Kodeksu Cywilnego. Reklamacje 

realizowane będą w terminie do 10 dni kalendarzowych. 

 

TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 

 

7.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

7.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy. 

7.3. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

7.4. Z wybranym Dostawcą zostanie podpisana Umowa, do której będzie dołączony 

Załącznik nr 4 (kopia Oferty Dostawcy). Dostawca zobowiązany będzie do dostarczania 

asortymentu wymienionego w Załączniku nr 1 w cenach jakie zostały zawarte w jego 

ofercie. Złożona przez Dostawcę oferta będzie obowiązywała 12 miesięcy od dnia 01 

stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. lub do osiągnięcia maksymalnej ilości węgiel 

opałowego tj. 25 ton, jeżeli ilość ta zostanie zakupiona przed dniem 31 grudnia 2019 r. i 

nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. 

7.5. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez 

podania przyczyny. 
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MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

8.1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona 

osobiście na adres: 

 

Wydział Fizyki i 

Astronomii Uniwersytetu 

Wrocławskiego 

Pl. M. Borna 9 

50-204 Wrocław 

I piętro, pokój nr 101  

 

 

do dnia 13 grudnia 2018 r. do godziny 11:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z 

rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, 

wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. W 

przypadku osób prawnych, oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do 

reprezentacji zgodnie z zasadami ujawnionymi w KRS. 

8.2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 

 

„Zapytanie ofertowe nr WFA.2410.9.2018.JK – Sukcesywne dostawy węgla 

opałowego dla filii Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego w 

Białkowie 9 k. Wińska. 

 

8.3. Wyłoniony Dostawca zostanie powiadomiony niezwłocznie e-mailowo. 

8.4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

8.5. Oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę, o ile oświadczenie o zmianie lub 

wycofaniu oferty zostanie doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania 

ofert. 

 

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

 

9.1.  Cena netto + podatek VAT = cena brutto 

* Cena netto obejmuje także podatek akcyzowy. 

 

 KRYTERIA WYBORU DOSTAWCY 

 

10.1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert odpowiadających wszystkim 

postawionym przez niego wymogom i wyłoni wykonawcę na podstawie najniższej ceny 

– 100%. 

10.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

10.3. W przypadku niewybrania Dostawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający 

dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego. 

10.4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie 

oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem 

www.uni.wroc.pl oraz prześle do nich informację pocztą elektroniczną. 

10.5. Wyniki postępowania ofertowego zostaną umieszczone na stronie internetowej 

Zamawiającego www.bip.uni.wroc.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.  

 

 

 OSOBA DO KONTAKTU 

 

 

11.1. Justyna Kulik, tel. 71 375 90 09, e-mail: justyna.kulik@uwr.edu.pl 

 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie 

przez strony postępowania informacji za pomocą poczty elektronicznej na powyższy 

adres. 
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 DODATKOWE INFORMACJE 

 

12.1. Dostawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.  

12.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych. 

12.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  

 zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,  

 zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,  

 unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do 

pozostawienia postępowania bez wyboru oferty,  

 ustalenia wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.  

12.4. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie 

przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29.01.2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). 

12.5. Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie 

charakter sondażu rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożenie 

ewentualnej oferty nie stwarza po stronie Oferenta roszczenia względem Uniwersytetu 

Wrocławskiego o zawarcie umowy. 

12.6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, Wydział 

Fizyki i Astronomii, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i 

Astronomii, jest Pan dr Krzysztof Ziemba ul. M. Borna 9, 50-205 Wrocław, 

krzysztof.ziemba@uwr.edu.pl, tel. +48 71 375 95 36. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Postępowanie 

nr WFA.2410.9.2018.JK pod nazwą sukcesywne dostawy węgla opałowego dla 

filii Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego w Białkowie 9 k. 

Wińska – zapytanie ofertowe, 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), 

dalej „ustawa Pzp”;   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

***;   

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO.  

 

mailto:krzysztof.ziemba@uwr.edu.pl
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*
 Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** 
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
 

*** 
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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Załącznik nr 1 
 
Postępowanie nr WFA.2410.9.2018.JK 
 
 

 
 

Opis przedmiotu zamówienia 

  

 
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy węgla opałowego gruby o 

wartości opałowej minimalnej 25 MJ/kg, dla filii Instytutu Astronomicznego 

Uniwersytetu Wrocławskiego w Białkowie, Białków 9,  koło  Wińska.  Łączna  masa  

węgla  zakupionego  przez  Instytut  Astronomiczny  Uniwersytetu Wrocławskiego w 

okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. nie przekroczy 25 ton i może 

być mniejsza niż 25 ton.  

Sposób realizacji dostaw  przedmiotu  zamówienia: partiami o wielkości określonej 

każdorazowo przez Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego.   

Terminy realizacji dostaw kolejnych partii węgla: każdorazowo na żądanie 

Zamawiającego, czyli Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.   

Dostawa każdej zamówionej partii węgla musi nastąpić nie później niż w ciągu trzech dni 

od dnia zażądania przez Zamawiającego dostawy.  

Węgiel będzie dostarczony na koszt i ryzyko Dostawcy do miejsca dostawy, to jest do 

magazynu opału w kotłowni filii Instytutu Astronomicznego w Białkowie, Białków nr. 9, 

koło Wińska.   

W związku z ograniczeniem  wytrzymałości  oraz  szerokości  nawierzchni  drogi  

publicznej prowadzącej do OA w Białkowie, Białków 9, gw. Wińsko, na odcinku od 

skrzyżowania z drogą Wińsko-Żmigród do OA, dostawy węgla powinny być  realizowane  

samochodami ciężarowymi o nośności  nie większej niż 4-5 ton.  

Oferowana cena węgla powinna zawierać wszelkie składniki, w tym koszt transportu do 

miejsca dostawy i koszt rozładunku oraz podatek akcyzowy. 

 

 

 

 

............................................. ...................................................... 
(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania 

zobowiązań) 
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Załącznik nr 2 
………………………………………………………. 

Pieczęć Dostawcy 

 

I. DANE DOSTAWCY: 

1. Nazwa Dostawcy: 

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

......... 

2. Adres: 

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

........ 

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

Adres poczty elektronicznej .................................................... 

Nr telefonu .................................................... 

Nr faxu ......................................................... 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie 

zapytania ofertowego nr WFA.2410.9.2018.JK na SUKCESYWNE DOSTAWY WĘGLA 

OPAŁOWEGO DLA FILII INSTYTUTU ASTRONOMICZNEGO UNIWERSYTETU 

WROCŁAWSKIEGO W BIAŁKOWIE 9 K. WIŃSKA zgodnie z wymogami określonymi 

w opisie przedmiotu zamówienia oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: 

 

NETTO 

 

 

............................................ PLN 

 

PODATEK VAT (     %) 

 

 

............................................ PLN 

 

BRUTTO 

 

 

............................................ PLN 

 

 

(słownie: ……….....................................................................................................) 

II. OŚWIADCZAMY, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty 

wykonania zamówienia. 

III. OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 

w zaproszeniu ofertowym. 

IV. OŚWIADCZAMY, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.  

V. OŚWIADCZAMY, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy 

potencjałem technicznymi i osobami do wykonania zamówienia, 

VI. OŚWIADCZAMY, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia, 

VII. OŚWIADCZAMY, że nie znajdujemy się w trakcie postępowania upadłościowego, w 

stanie upadłości lub likwidacji. 

VIII. OŚWIADCZAMY, że gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia 

zgodnie z treścią zapytania ofertowego. 

IX. OŚWIADCZAMY brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. 

X. ZOBOWIĄZUJEMY się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy 

na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do 

niniejszego Zapytania ofertowego w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego. 

XI. Zastrzeżenie Dostawcy: Oświadczamy, że informacje zawarte na stronach 

........................... stanowią tzw. tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 

Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 

............................................. ...................................................... 
(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania 

zobowiązań) 
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Załącznik nr 3 
PROJEKT 

U M O W A nr WFA.IAs…………….2018.U.PR 
Na dostawę węgla opałowego 

 

Dnia ……………………… 2018 roku we Wrocławiu pomiędzy: 

Uniwersytetem Wrocławskim, Wydziałem Fizyki i Astronomii z siedzibą we 50-137 

Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08, REGON 000001301 

(VAT UE PL 8960005408) 

reprezentowanym przez: 

Prof. dra hab. Antoniego Ciszewskiego - Dziekana Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu 

Wrocławskiego działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

zwanym dalej "Zamawiającym" 

a 

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

zwanym dalej "Dostawcą" 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

Umowa zostaje zawarta bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1986), ze względu na art. 4 pkt. 8. Wybór 

Dostawcy zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 57/2017 dla zamówienia o wartości większej niż 12000,- 

zł netto. Postępowanie nr WFA.2410.9.2018.JK. 

 

 

§ 2 

Przedmiotem niniejszej umowy są sukcesywne dostawy węgla opałowego dla filii Instytutu 

Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego w Białkowie 9 k. Wińska  

o wartości opałowej minimum 25 MJ/kg, od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 

roku lub do osiągnięcia maksymalnej ilości węgla opałowego tj. 25 ton, jeżeli ilość ta zostanie 

zakupiona przed dniem 31 grudnia 2019 r., do filii Instytutu Astronomicznego, Białków 9 k. Wińska. 

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego podanymi w Opisie przedmiotu zamówienia postępowania nr 

WFA.2410.9.2018.JK - załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

 

§ 3 

1. Węgiel opałowy będzie dostarczony na koszt i ryzyko Dostawcy do miejsca dostawy, to jest do 

magazynu opału w filii Instytutu Astronomicznego Białków 9, k. Wińska. 

2. Sposób realizacji dostaw węgla opałowego: partiami o wielkości określonej każdorazowo przez 

Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego. 

3. Terminy realizacji dostaw kolejnych partii węgla opałowego: od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 

31 grudnia 2019 r., każdorazowo na żądanie Zamawiającego (Instytutu Astronomicznego 

Uniwersytetu Wrocławskiego). Dostawa każdej zamówionej partii węgla opałowego musi nastąpić 

nie później niż w ciągu trzech dni od dnia dokonania przez Zamawiającego żądania dostawy. 

4. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z części zamówienia z jednoczesnym obniżeniem wartości 

umowy, przy czym Dostawcy nie przysługuje prawo do Żadnych roszczeń z tego tytułu. 

 

§ 4 

Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 

grudnia 2019 r. lub do osiągnięcia maksymalnej ilości węgla opałowego tj. 25 ton, jeżeli ilość ta 

zostanie zakupiona przed dniem 31 grudnia 2019 r. 
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§ 5 

1. Jednostkowa cena brutto każdorazowej dostawy węgla będzie równa ……………. zł za tonę 

(słownie ………………………………………………. złotych brutto). Cena ta będzie niezmienna przez cały okres 

obowiązywania umowy na realizację przedmiotowej dostawy. 

2  Łączna wartość zamówienia nie przekroczy kwoty 25.000,00 zł brutto. 

  

§ 6 

1. Termin płatności za dostawę każdej z partii węgla opałowego: 21 dni licząc od daty przekazania 

Zamawiającemu faktury za dostarczony węgiel opałowy. Faktura może być dostarczona 

Zamawiającemu dopiero po odebraniu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. 

2. Należność uregulowana zostanie przez Zamawiającego przelewem na Konto Dostawcy podane 

każdorazowo na fakturze. 

3. Wierzyciel nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej 

bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Strony przewidują zmianę wynagrodzenia Dostawcy o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek 

podatku VAT obowiązujących w momencie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania 

umowy. 

 

§ 7 

1. W przypadku nie wykonania przez Dostawcę dostawy partii węgla opałowego zgodnie  

z warunkami umowy, Zamawiający ma prawo zamówić awaryjnie dostawę węgla opałowego u 

innego dostawcy, a różnicą kosztów obciążyć Dostawcę. 

2. W razie nienależytego wykonania warunków umowy, a w szczególności: 

a. dostarczenia węgla opałowego złej jakości, 

b. co najmniej dwukrotnego opóźnienia dostaw, 

Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. 

3. Jeżeli Dostawca nie dotrzyma terminu realizacji dostawy partii węgla opałowego, Zamawiający ma 

prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,2 % wartości brutto tej partii węgla za każdy dzień 

opóźnienia. 

4. W przypadku rozwiązania przez Zamawiającego umowy z przyczyn, za które odpowiada Dostawca, 

oraz rozwiązania umowy przez Dostawcę lub odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 10% wartości brutto 

umowy tj. wartości maksymalnej dostawy 25 ton węgla opałowego.  

5. W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w ustalonym terminie, Dostawca ma prawo 

żądać zapłaty odsetek za zwłokę w wysokościach ustawowych. 

6. Zgodnie z art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający może odstąpić od umowy w 

razie istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

7. Strony umowy mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych. 

 

§ 8 

Dostawca, jest zobowiązany informować Zamawiającego o zmianach formy prawnej prowadzonej 

działalności gospodarczej, wszczęciu postępowania likwidacyjnego lub restrukturyzacyjnego oraz o 

zmianie adresu siedziby firmy, o zmianie adresu jej właściciela w okresie obowiązywania umowy, oraz 

nie zakończonych rozliczeń wynikających z umowy pod rygorem skutków prawnych wynikłych z 

powodu nie przekazania powyższych informacji oraz uznania za dostarczoną korespondencję wysłaną 

na ostatni adres podany Zamawiającemu. 

 

§ 9 

Celem spełnienia wymogów w zakresie ochrony środowiska Dostawca będzie realizował dostawy 

pojazdami spełniającymi wymogi odpowiednich przepisów. 

 

§ 10 

Dostarczony węgiel opałowy Zamawiający zużyje wyłącznie do celów opałowych. 
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§ 11 

W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty 

(załącznik nr 4 do umowy) na podstawie, której dokonano wyboru Dostawcy. 

 

§ 12 

Ewentualne spory powstałe przy wykonywaniu postanowień niniejszej umowy Strony poddadzą 

rozstrzygnięciu rzeczowo właściwym sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 13 

1. Wszelkie zmiany umowy a także odstąpienie od niej lub rozwiązanie umowy wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym 1 egzemplarz dla Dostawcy, 2 

egzemplarze dla Zamawiającego. 
 

§ 14 

Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 

 

1) Załącznik nr 1: Odpis z właściwego rejestru dotyczący Dostawcy; 

2) Załącznik nr 2: Pełnomocnictwo do reprezentowania Dostawcy (jeżeli umocowanie do 

reprezentowania Dostawcy nie wynika z dokumentu stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy); 

3) Załącznik nr 3: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do postępowania nr WFA.2410.9.2018.JK 

4) Załącznik nr 4: Oferta Dostawcy. 
 
 

Płatne z: Subwencja Wydziału Fizyki i Astronomii 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                           DOSTAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Umowę sporządziła Justyna Kulik 

 


