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Załącznik Nr 2

Wzór umowy

zawarta w dniu ……………. roku w Chorzewie, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy Szkołą Podstawową w Chorzewie,
Chorzew 4,  98 – 358 Kiełczygłów reprezentowaną przez:
Alinę Sudak –Dyrektora Szkoły Podstawowej zwanego w dalszej części „Zamawiającym"
a
……………………………………………………………………………………….., zwanym dalej
zwanym dalej „Dostawcą"

§1
1.Przedmiotem umowy  jest dostawa do Szkoły Podstawowej w Chorzewie węgla kamiennego

„kostka” w ilości ok. 70 ton. Dostarczony opał ma mieć uziarnienie i kaloryczność :
o Węgiel kostka (uziarnienie 63-200mm) – co najmniej 28 000 kJ/kg,

2. Opał dostarczony może być tylko wraz z atestem jakościowym.
3.Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat na poczet

realizowanych dostaw. Rozliczenia finansowe nastąpią po dostawie i dokonaniu
protokólarnego odbioru dostawy opału.

4.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych dostaw w ramach przedmiotu
zamówienia, które dostosowywane  będą do potrzeb i warunków zaopatrzenia w ciepło
odbiorców.

5.Opał dostarczany będzie transportem Wykonawcy do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego  sukcesywnie, zgodnie z indywidualnymi zamówieniami. Opał będzie
dostarczany do kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie.

§2

1. Realizacja przedmiotu umowy następowała będzie sukcesywnie według zapotrzebowania
Zamawiającego do dnia 30.04.2011r. Strony ustalają, iż dostawa częściowa opału będzie
następować w ciągu 7 dni od zgłoszenia dostawcy  zapotrzebowania do Dostawcy .

2. „Dostawca” może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy osobie trzeciej. Za
czynności osoby trzeciej „Dostawca” ponosi pełną odpowiedzialność jak za swoje czynności i
w pełnym zakresie.

3. „Dostawca” ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za wyrządzone szkody jeśli
takie powstaną

§3
1. Cena jednej tony węgla kamiennego „kostka” wynosi  /brutto/ …………..zł
Słownie: ……………………………………. złotych  brutto
Cena jednej tony węgla kamiennego „kostka” wynosi  /netto/ ………….zł
Słownie: …………………………………….. złotych  netto

2. Od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2011 r. cena podana  w formularzu ofertowym
za dostawę 1 tony węgla kamiennego „kostka” jest  ceną, która nie może ulec wzrostowi.
Od dnia 01 stycznia 2012 r. przewiduje się aneksowanie  ceny  dla każdej dostawy o
faktyczny wzrost  lub spadek ceny opału u producenta ( co Dostawca potwierdzi



2

oficjalnym komunikatem  producenta) w stosunku  do ceny ofertowej.

3. Płatność za przedmiot zamówienia nastąpi na rachunek „Dostawcy” w terminie 21 dni od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

4. Podstawą wystawienia faktury jest odbiór danej ilości opału potwierdzony przez osobę / osoby
wskazane przez „Zamawiającego” i dostarczenie atestu jakości opału  przez Dostawcę.

5. Strony dopuszczają możliwość wystawiania faktur częściowych.
6. Faktury za opał dostarczony do kotłowni w:
a) Szkole Podstawowej w Chorzewie będą wystawiane na Szkoła Podstawowa w Chorzewie ,

Chorzew 4, 98-358 Kiełczygłów NIP 772-201-60-43
7.Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku „Zamawiającego”.

§4

„Zamawiający” zastrzega sobie prawo do kontroli ilości i jakości dostarczanego opału .

§5

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania
formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§6

1.„Dostawca” zapłaci „Zamawiającemu” kary umowne:
• za odstąpienie od umowy z przyczyn za które Zamawiający nie ponosi

odpowiedzialności w wysokości 10.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy
złotych)

• w przypadku nie dostarczenia opału w terminie uzgodnionym w § 2 pkt 1 w wysokości
500,00 złotych (słownie: pięćset złotych) z każdy dzień opóźnienia.

   2. „Zamawiający” zapłaci „Dostawcy” karę umowną:
• za odstąpienie od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność w wysokości

3.000,00 złotych (słownie: trzy tysiące  złotych).

§7

Ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem umowy będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 § 8

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Postanowienia niniejszej umowy mogą być zmienione tylko w przypadkach korzystnych dla
Zamawiającego.

3. Zmiany umowy dotyczące w szczególności:

a) terminu realizacji umowy mogą wystąpić w sytuacji rozszerzenia bądź zawężenia przez
Zamawiającego zakresu robót lub w przypadkach przedłużającego się okresu grzewczego
wynikającego z przyczyn atmosferycznych.



3

b) zmiany dotyczące wynagrodzenia umownego :Od dnia 01 stycznia 2012 r. przewiduje się
aneksowanie  ceny  dla każdej dostawy o faktyczny wzrost  lub spadek ceny opału u producenta (co
Dostawca potwierdzi oficjalnym komunikatem  producenta) w stosunku  do ceny ofertowej.

§9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu  Cywilnego oraz
ustawy Prawo zamówień publicznych.

§10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.
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