
Załącznik nr 2
UMOWA..... /2017

W  dniu  ….................  2017  roku  w  Janowie  Podlaskim  pomiędzy  Powiatem  Bialskim,
ul.  Brzeska  41,  21-500  Biała  Podlaska,  NIP:537-23-42-952  -  Zespołem  Szkół  
im.  A.  Naruszewicza   w   Janowie  Podlaskim,   21-505  Janów  Podlaski   ul.  Siedlecka  1,
reprezentowanym przez mgr Jarosława Dubisza – dyrektora zwanym  w dalszej części umowy
„Zamawiającym”,      

a  firmą …..............................................................................................................................................,
reprezentowaną  przez  …............................... zwaną  w  umowie   „Wykonawcą”,    
w   wyniku     przeprowadzonego  zapytania  ofertowego Nr  4/2017 zostaje  zawarta umowa,   
 o  treści następującej:

§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa węgla kamiennego, grubego (kostka) wraz z rozładunkiem 

w sezonie grzewczym  2017/2018 z zachowaniem n/w kryteriów: 
1) zawartość popiołu do 8%
2) zawartość siarki do 0,60%
3) kaloryczność węgla od 26.000 kJ/kg
4) grubość pow. 100 mm.
2.  Przewidywana  ilość  to  150 ton.  Ilość  opału  może  ulec  zmianie  w zależności  od warunków
pogodowych ±50 ton.

§2
1. Termin realizacji zamówienia:  sezon grzewczy 2017/2018

§3
1.Zamawiający oświadcza, iż posiada zabezpieczone środki płatnicze na sfinansowanie wykonania
prac, o których mowa w §1 umowy.
 

§4
1.  Za wykonanie zamówienia  określonego w §1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy w terminie  
30  dni  od  wystawienia  faktury  należność  wynikającą  z  ilości  dostarczonego  węgla  w  cenie
określonej w ofercie za 1 tonę w wysokości: brutto …..........zł. Powyższa kwota zawiera  podatek
VAT.
2.  Zapłata  nastąpi  przelewem  na  wskazany  przez  Wykonawcę  rachunek  bankowy,  
w  terminie  30  dni  od  daty  otrzymania  faktury  wystawionej  na:  Nabywca:  Powiat  Bialski,  
ul.  Brzeska  41,  21-500  Biała  Podlaska,  NIP:537-23-42-952;  Odbiorca:  Zespół  Szkół  
im. A. Naruszewicza, ul. Siedlecka 1 ,21-505 Janów Podlaski.
3.  Wynagrodzenie  jednostkowe wymienione  w  §  4  umowy  nie  podlega   zmianie w  okresie
obowiązywania umowy.

§ 5
Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  odstąpienia  od umowy i rezygnacji z dalszych dostaw 
w  przypadku  niezgodności  parametrów  energetycznych  węgla  określonych  w  specyfikacji
zapytania  ofertowego. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie  30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.



§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1)  za  odstąpienie  od  umowy  przez  Wykonawcę,  lub  przez  Zamawiającego  z  przyczyn,  
za  które  ponosi  odpowiedzialność  Wykonawca,  w  wysokości  10%  wynagrodzenia  umownego
należnego za niezrealizowaną część przedmiotu umowy,
2)  za  zwłokę  w  wykonaniu  umowy,  w  wysokości  0,2%  umówionego  wynagrodzenia  
za usługę nie zrealizowaną  w umówionym  terminie,  za każdy dzień zwłoki.
2.  Zamawiający ma  prawo dochodzić  odszkodowania  uzupełniającego na  zasadach określonych
przepisami Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§7
1.  Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia   umowy z  zastrzeżeniem   art.  144,  ust.  1  ustawy  Prawo
Zamówień Publicznych mogą być dokonywane za zgodą stron, wyrażoną pod rygorem nieważności
na piśmie.
2.  Zamawiający może od umowy odstąpić w sytuacji,  o której mowa w art. 145 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.

§8
W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego  oraz
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo  Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164  
ze zm.).   

§9
Spory jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwe dla
siedziby  Zamawiającego sądy  powszechne.

§10
Umowę niniejszą  sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.

 ZAMAWIAJĄCY                                                            WYKONAWCA


