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Załącznik Nr 3 

 

UMOWA Nr ……. 

 

 

 

Zawarta w dniu………………. pomiędzy Szkołą Podstawową w Starym Brusie zwanym dalej 

„Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

Elżbietę Kloc -  Dyrektora Szkoły Podstawowej  

Romualdę Cichacką – Starszą Księgową,  

a  

………………………………………………… 

……………………………………………….... 

z siedzibą w 

………………………………………………… 

zwanym dalej „Dostawcą” reprezentowanym przez: 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

o następującej treści: 

 

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty dostawcy w przetargu 

nieograniczonym  na Zakup i dostawę miału do Szkoły Podstawowej w Starym Brusie. 

 

§ 1 

 

Zamawiający zleca, a Dostawca zobowiązuje się, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia oraz ofertą, do dostarczenia Zamawiającemu  miał w ilościach: 

          

         miał węglowy                 o wartości  23 000 Kcl – około 200 t. 

 

§ 2 

 

1.Dostawca zobowiązuje się wykonać zamówienie i dostarczyć Zamawiającemu: 

 

          Miał węglowy o wartości 23 000 Kcl – około 200 t. w cenie …….zł (netto) 

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

   Podatek VAT ……………. zł (słownie: ………………………………………………) 

   Wartość (Brutto)…………. zł (słownie: ………………………………………………) 

2.Termin wykonania dostawy ustala się na jeden dzień od chwili zgłoszenia zamówienia 

   w miejsce i ilości określonej przez Zamawiającego. 

 

3. Osobą upoważnioną do dokonania zamówienia jest Elżbieta Kloc 

 

 

§ 3 

 

1.Odbiór dostarczonego opału odbywać się będzie każdorazowo przy udziale upoważnionego 

   przedstawiciela zamawiającego, który własnoręcznym podpisem potwierdzi dostarczoną       

   ilość oraz termin dostawy opału. 

 

2.Dostawca jest zobowiązany dostarczyć świadectwo jakości dostarczonego opału przy  
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   każdej dostawie. 

 

§ 4 

 

 

1.Zapłata za wykonanie dostawy nastąpi po przedłożeniu faktur w ciągu 60 dni (licząc od 

   daty otrzymania faktury) przelewem na konto wskazane przez Dostawcę na podstawie 

   faktury wystawionej przy każdej kolejnej dostawie. 

 

2.Faktura wystawiona będzie na następujące dane: 

Nabywca: 

Gmina Stary Brus 

Stary Brus 47 a 

22-244 Stary Brus 

NIP: 565-14-68-089 

Odbiorca: 

Szkoła Podstawowa w Starym Brusie 

Stary Brus 94 

22-244 Stary Brus 

 

3.Płatnikiem faktur przedkładanych przez Dostawcę będzie: Szkoła Podstawowa w Starym 

Brusie 

   22-244 Stary Brus. 

 

4.Zamawiający upoważnia Dostawcę do wystawienia faktury bez podpisu osoby uprawnionej 

   do jej odbioru. 

 

5.Koszty dostarczania opału na miejsce wskazane przez zamawiającego obciążają Dostawcę. 

 

 

§ 5 

 

W przypadku gdy Dostawca nie dostarczy w umówionym terminie opału a Zamawiający 

będzie zmuszony do zakupu opału u innego dostawcy aby zapewnić bezproblemowe 

funkcjonowanie instalacji CO Dostawca będzie zobowiązany do pokrycia różnicy kosztów przy 

zastosowaniu stawek za 1 tonę określonych w ofercie. 

 

§  6 

 

W przypadku wykonania dostaw dodatkowych do wysokości 20 % wartości zamówienia 

zostanie zawarta dodatkowa umowa, a w przypadku zmniejszenia ilości dostaw wartość 

wynagrodzenia zostanie pomniejszona w stosunku do przyjętej ilości zamówienia. 

 

§ 7 

 

1.W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca zobowiązuje się 

    zapłacić kary umowne w wysokości 5 % wartości umowy za odstąpienie od umowy 

    z przyczyn zależnych od Dostawcy. 

 

§ 8 
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1.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. 

 

2.W takim przypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

    faktycznego wykonania umowy. 

 

3.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

   nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 9 

 

Poza przypadkiem, o którym mowa w § 8, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od 

umowy w następujących sytuacjach: 

 

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

a)zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Dostawcy, 

b)zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy, 

c)Dostawca nie rozpoczął realizacji podmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz 

   nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego. 

 

§ 10 

 

1.Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu 

   pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

 

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać 

będą polubownie. W przypadku gdy postępowanie polubowne nie rozwiąże kwestii spornych, 

sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy dla Zamawiającego. 

 

§ 12 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

przepisy ustawy o zamówieniach publicznych, a w sprawach procesowych – przepisy Kodeksu 

postępowania cywilnego. 

 

§ 13 

 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze 

stron. 

 

 

              DOSTAWCA                                                            ZAMAWIAJĄCY 

 


