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 Dodatek nr 2 do SIWZ 

 

Umowa nr ........../2017 

 

zawarta w dniu …………………w Ścinawie pomiędzy  
 

ZESPOŁEM PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚCINAWIE 

59-330 Ścinawa, ul. Królowej Jadwigi 9 
 

reprezentowanym przez   Dyrektora  mgr Jolanta Szulc 
 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym z jednej strony 

a 
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 
 

Reprezentowaną przez …………………………………. – …………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą ze strony drugiej. 

 
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na 

podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 

2164 j.t. z późn. zmianami) została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1.Wykonawca sprzedaje Zamawiającemu towar: 
Węgiel w stanie suchym asortymentu EKO Groszek,  w ilości 220 ton.  

Wymagane parametry: 
    - wartość opałowa: …… MJ/kg  

    - zawartość popiołu: <  7,5% 

    - siarka:   <  1,00% 

    -uziarnienie: 5÷ 25mm 
    - udział podziarna (miału):< 10% 

2. Termin dostawy towaru od września 2017 r. do 31.05.2017r. 

3. Zamawiający może dokonać zmiany ilości towaru , o których mowa w  § 1 ust. 1 bez prawa 

dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez Wykonawcę z tytułu dostarczenia mniejszej lub większej 

ilości towaru (+-20%) 
 

§ 2 

1. Dostawy będą realizowane transportem Wykonawcy na jego koszt. 
2. Zamówienia dostaw węgla będą odbywać się w formie pisemnej na wskazany w ofercie przez 

wykonawcę numer faksu. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia otrzymania 

zamówienia pod numerem faksu 768412648. 
3. Odbiór towaru odbywać się będzie w obecności przedstawicieli stron. 

4. Jakość towaru musi być potwierdzona (przy każdej dostawie) świadectwem jakości 

(certyfikatem). 

 

§ 3 

1. Zamawiający może zlecić przeprowadzenie badania dostarczanych towarów w zakresie ich 

zgodności z załączonym świadectwem jakości. 
2. W razie wystąpienia braków ilościowych lub jakościowych w towarze Zamawiający złoży 

reklamację Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia odbioru każdorazowego zamówienia. 

3. W przypadku dostarczenia towarów nie odpowiadających parametrom, określonym w  § 1 ust.1 
lub towarów wadliwych, Wykonawca natychmiast dokona  wymiany towarów wadliwych na 

towary wolne od wad i spełniające wymagane parametry na własny koszt. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów badań dostarczonych towarów, jeżeli wynik 

przeprowadzonego badania wykaże, że nie spełniają one parametrów określonych w załączonym 
świadectwie jakości lub w  § 1 ust.1. 
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5. W razie niedostarczenia w wyznaczonym terminie zamówionej ilości węgla zamawiający ma 
prawo na koszt wykonawcy zamówić wskazaną ilość o określonych parametrach u innego 

dostawcy.  

 

§ 4 

1. Cenę za dostarczony towar ustala się zgodnie z ceną podaną w ofercie tj. ……….. zł za 

tonę/brutto (słownie: …………………………………………………………. za tonę/brutto). 

Cena ta nie ulega zmianie przez okres trwania umowy. 
2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy nr 

………………………………………………………… 

      w terminie 14 dni od dostarczenia faktury.  
 

§ 5 

1. Strony zgodnie oświadczają, iż z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

zastosowanie mają kary w następujących wysokościach. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej:  

a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10 % 

wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy. 
b) w wysokości 2% wartości towaru nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki. 

          Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – 10 

% wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy. 

 

§ 6 

1. Niniejsza umowa obowiązuje od daty jej podpisania do dnia 31.05.2018r. 

 

§ 7 
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w trybie art.145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

PZP. 

2. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia złożonego najpóźniej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc 

wypowiedzenia . 

 

§ 8 

1. Zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 9 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu 

przez właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd. 

 

§ 10 
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 otrzymuje Zamawiający, a 1 

Wykonawca. 

 

            Wykonawca                   Zamawiający 

 

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


