
UMOWA O DOSTAWY 

   

Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową” została zawarta w dniu  …. października 2014 r.  po 

przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego    

pomiędzy  Szkołą Podstawową w  Jabłonowie  Pomorskim  

reprezentowanym przez: 

1)Dyrektora  Szkoły -   mgr. Jarosława Suchoraba,  

zwanym dalej Zamawiającym, 

a  ………………………………………………………… 

z siedzibą w ….………………………………………….. 

wpisana do  ewidencji  pod numerem ………………………………….. 

reprezentowanym przez: 

1)Właściciela – …………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej Dostawcą , 

§ 1 

Przedmiotem Umowy jest dostawa miału węglowego w ilości 35 ton, ekogroszku  w ilości 

100 ton do kotłowni szkoły zgodnie ze specyfikacją.  

 

§ 2 

W ramach wykonania Umowy dostawca  zobowiązany jest do: 

1) Dostawy towaru cyklicznie w partiach nie mniejszych niż 3 tony po uprzednim 

telefonicznym zamówieniu . 

§ 3 

1. Dostawca  zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością. 

 

§ 4 

1. Termin rozpoczęcia wykonania zamówienia ustala się na dzień 15.10.2014r. 

2. Czas wykonania umowy wynosi 7 miesięcy  

3. Umowa jest zawarta na czas określony od dnia 15.10 .2014r.  do dnia 30.04.2015r. 

4. W dniu 30.04.2015r. strony przestają  wiązać zapisy w zakresie ilości realizowanych 

dostaw. 

 

§ 5 

Zamówienie uznaje się za należycie wykonane, gdy dostarczony towar odpowiada 

parametrom określonym w zamówieniu 



 

§ 6 

1. Osobą odpowiedzialna za bieżące kontakty z Dostawcą  po stronie Zamawiającego 

jest Jarosław Suchorab tel. 56  4980029  

2. Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Zamawiającym po stronie Dostawcy  

jest …………………………………………………………………………….….. 

 

§ 7 

Dostawca  ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierzy wykonanie części 

zamówienia lub określonych czynności związanych z wykonywanym zamówieniem. 

 

§ 8 

Dostawca  jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje, w których 

posiadanie wszedł wykonując zamówienie. 

 

§ 9 

1. Za wykonanie zamówienia Zamawiający zapłaci Dostawcy  wynagrodzenie w 

wysokości  ………….  złotych.  ( ……… zł /tonę miału, ……… zł/ tonę ekogroszku) 

Słownie: ……………………………………………………………………………… 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1:  

a) obejmuje podatek od towarów i usług – każdorazowa zmiana stawki podatku obciąża 

Dostawcę  w ramach ustalonego wynagrodzenia bez konieczności dodatkowych 

świadczeń zamawiającego, 

b) obejmuje wszystkie koszty własne Dostawcy  związane z wykonaniem zamówienia. 

3. Zapłata wynagrodzenia następować będzie w częściach na podstawie wystawionych 

przez Dostawcę  faktur w terminie 28 dni od dnia wystawienia faktury. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek nr 

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

5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 10 

1. Jeżeli zamówienie nie zostanie wykonane w terminie wskazanym w § 4 Umowy z 

winy Dostawcy  będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary 

umownej w wysokości 0,2.% wartości wynagrodzenia określonego w § 9 (kwoty  

………. zł), za każdy dzień zwłoki. 



2. Jeżeli niewykonanie zamówienia będzie spowodowane przyczynami niezależnymi od 

Dostawcy  (np. działanie siły wyższej) Zamawiający wyznaczy w porozumieniu z 

Dostawcą  dodatkowy termin wykonania zamówienia. 

 

§ 11 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zbadania kaloryczności dostarczonego opału w 

certyfikowanym laboratorium. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do zbadania wagi 

dostarczonego opału. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Dostawca obciążony 

zostaje kosztami badania. 

 

§ 12 

1. Jeżeli Dostawca  wykona zamówienie w sposób nienależyty Zamawiający może 

potrącić do 10% wartości wynagrodzenia. 

2. Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego w wyniku nienależytego 

wykonania zamówienia przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może 

żądać odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

§ 13 

W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń Umowy Zamawiający może odstąpić od 

Umowy  za  miesięcznym wypowiedzeniem. 

 

§ 14 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 15   

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 16 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

Zamawiający: Dostawca : 


