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PROJEKT                                                                Załącznik nr 2 

UMOWA NA DOSTAWY NR ........  

Zawarta w dniu ………………. roku pomiędzy Szkołą Podstawową  w Pęczniewie, NIP 828-
13-31-714, REGON 731583702, tel./fax. (043) 678-15-22, zwanym w dalszej treści umowy 
,,Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

Urszulę  Dylewską    –   Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pęczniewie , 
 a     
firmą    ………………………………..................................................      
prowadzącą    działalność    gospodarczą    pn. numerem ……………………….., 
REGON………………….….., NIP ………………………., zwaną w dalszej treści umowy 
,,Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 
została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 
Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu opał w 
postaci brykietu drzewnego o parametrach określonych w części 3 „Zapytania ofertowego” do 
kotłowni Szkoły Podstawowej w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew  na warunkach 
określonych w niniejszej umowie. 

§ 2. 

Wykonawca ma dostarczyć brykiet drzewny w ilości 100  ton, w opakowaniach 25 - 35 kg 
przy czym Zamawiający ma prawo do zmniejszenia  lub  zwiększenia  zamówienia w 
zależności od potrzeby zapewnienia dostawy ciepła do 20 % całkowitej wielkości dostawy. 

§ 3 
1. Całość zamówienia zostanie wykonana w terminie od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć brykiet drzewny partiami wg zgłoszenia 

telefonicznego lub pisemnego Zamawiającego w terminach, miejscach i ilościach z nim 
uzgodnionych. 

3. Dostawa powinna następować w dni robocze od godziny 700    do godziny 1500   . 

§ 4 
Wykonawca zobowiązuje się zorganizować dostawę brykietu własnym transportem i na 
własny koszt wraz z ręcznym wyładunkiem do magazynu kotłowni. (pojemność magazynu  
20 ton ). 

§ 5 
1. Wykonawca zobowiązany jest do kompletnego, wysokiej jakości i terminowego 

wykonania przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu stosowne atesty i certyfikaty, 

dopuszczające go do stosowania. 
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia i miejscem 

jego wykonania. 
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§ 6 
Strony ustalają, że zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną 
ofertą  Wykonawcy   wynagrodzenie   będzie  wynosiło.....................................złotych   brutto 
(słownie: .…………………………………………………………………………złotych) za  
….  ton, przy czym cena za 1 tonę wynosi ……………. zł. (brutto) 

§ 7  
Rozliczenie za przedmiot umowy może następować fakturami częściowymi za wykonane 
dostawy. Podstawę do wystawienia faktury częściowej  stanowić będą odpowiednie druki 
magazynowe, podpisane przez Zamawiającego lub przez osobę  upoważnioną  oraz 
przedstawiciela Wykonawcy. 

§ 8 
1. Wykonawca wystawia faktury  na następujące dane: Gmina Pęczniew, Szkoła 

Podstawowa w Pęczniewie, 99-235 Pęczniew, ul. Główna 15, NIP 828-13-59-612 
2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury 

przez Wykonawcę.  
3. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi na konto wskazane w fakturze wystawionej dla 

Zamawiającego. 

§ 9 
1. Jeżeli zamówienie nie zostanie wykonane w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 umowy z 

winy Wykonawcy, będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary 
umownej w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia określonego w § 6 umowy, za 
każdy dzień zwłoki. 

2. Zamawiający może potrącić karę umowną z wynagrodzenia. 
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego 

wysokość kary umownej do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
4. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy , zapłaci on karę 

umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 6. 

§ 10 
Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Przedmiotem 
rokowań i negocjacji dotyczących przyszłych zmian umowy nie mogą być postanowienia, 
których dokonanie stanowiłoby zmianę treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru 
Wykonawcy. 

§ 11 
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w okolicznościach określonych w 

przepisach Kodeksu cywilnego. 
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 

zawierać uzasadnienie. 
3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie za wykonanie części umowy. 

§ 12 
Właściwym do rozpoznania sporów wynikających z niewykonania umowy jest sąd 
powszechny właściwy dla miejsca wykonania umowy. 
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§ 13 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 
 

§ 14 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 
- jeden dla Zamawiającego 
- jeden dla Wykonawcy. 
- jeden dla księgowości Zamawiającego 

 

 

 
   .....................................................                                          ................................................... 
              ZAMAWIAJĄCY                       WYKONAWCA 

 
 
 


