
UMOWA    Nr   ……………… 

 

 

zawarta w …………………. dnia …………………….  pomiędzy: 

1. Szkołą Podstawową   im. Jana Pawła II w Czerwonej Wodzie z siedzibą: Czerwona Woda                      

ul. Kolejowa 22 , 59-940 Węgliniec, posiadającą nr identyfikacji podatkowej                            

NIP 615- 15- 04- 380 reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czerwonej 

Wodzie- mgr Lillę Ławniczak przy kontrasygnacie Głównej Księgowej Pani Janiny Pietruszka, 

zwaną dalej Zamawiającym,  

a 

2. Firmą …………………………………..………………………NIP…………………...………. 

reprezentowaną przez……………………………………………..……………………….. 

zwanym dalej   Wykonawcą. 

                                                                       

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., 

Nr 907, z późn. zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot 

umowy opisany w § 1. 

§ 1 

 

Przedmiot umowy obejmuje: „dostawa drewna  opałowego liściastego i iglastego                             

do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czerwonej Wodzie od 01.10.2014 r.                        

do 30.04.2015 r.”– zgodnie z opisem w zaproszeniu do złożenia oferty.  

 

§ 2 

 

Termin realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w  § 1 umowy  ustala się od dnia 

01.10.2014 r. do dnia 30.04.2015 r. 

§ 3 

 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na podstawie oferty 

Wykonawcy, wg szacunkowej wielkości zamówienia tj.  dostawa 50 m3 drewna opałowego 

liściastego i  50 m3 drewna opałowego iglastego na kwotę  ……………………. zł brutto 

słownie: ………………………………………………………...…………… w tym: 

a) cena jednostkowa za 1 m3  drewna opałowego liściastego wynosi: 

……………………. zł brutto, słownie:  …………………………...……………...  

 

b) cena jednostkowa za 1 m3  drewna opałowego iglastego wynosi: 

……………………. zł brutto, słownie:  …………………………...……………...  

 

2. Koszt o którym mowa w ust.1 jest wynikiem połączenia szacunkowej ilości drewna 

opałowego liściastego i iglastego oraz ceny jednostkowej. Wynagrodzenie może ulec zmianie 

jeżeli ilość drewna opałowego liściastego i iglastego będzie inna niż podana do kalkulacji. 

3.   Powyższe kwoty zawierają w sobie należny podatek VAT. 

4.  Należności za zrealizowane dostawy przedmiotu umowy będą  uregulowane                          

w terminie 30 dni od daty otrzymania Faktury VAT oraz podpisanego przez 

Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy.    
 

                                                      
§ 4 

 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie dostarczoną ilość drewna opałowego                          

w okresie od 01.10.2014 r.  do 30.04.2015 r.  



2. Dostawa drewna opałowego odbywać się będzie transportem Wykonawcy i na koszt 

Wykonawcy 

3. Dostawy drewna dla Zamawiającego odbywać się będą partiami w terminach wyznaczonych 

przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający przed każdą dostawą  powiadomi Wykonawcę telefonicznie, pocztą 

elektroniczną lub faksem o ilości zapotrzebowania z wyprzedzeniem 3 dni przed planowaną 

dostawą. 

5. Wykonawca zapewnia w każdym czasie właściwą jakość dostarczanego drewna: 

 kłody (wałki) o długości ok. 80 cm  

 średnica minimalna 15 cm 

 bez posuszu 

 drewno sezonowane (o wilgotności poniżej 50%) 

6. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów określonych w niniejszej 

umowie. 

 

§ 5 

 

Zamawiający może odstąpić od umowy:  

1) w przypadku nie dotrzymania warunków umowy przez Wykonawcę.  

2) w sytuacji określonej w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 6 

 

1. W przypadku nie wykonania przedmiotu umowy w terminie Zamawiający ma prawo   

naliczenia kary umownej za każdy dzień zwłoki w wysokości 2% wynagrodzenia  

określonego w § 3 ust.1 Umowy,  która będzie podlegała potrąceniu z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

2. W razie nienależytego wykonania przedmiotu umowy  Zamawiający ma prawo naliczyć karę 

umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy , która będzie 

podlegała  potrąceniu z wynagrodzenia Wykonawcy.  

                                                                       

                                                                          § 7 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają  przepisy Kodeksu 

cywilnego, w sprawach procesowych Kodeks postępowania cywilnego oraz Prawo zamówień 

publicznych.                                                             

  § 8 

 

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 

§ 9 

 

Spory mogące wynikać na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 10 

 

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

 

 

             ZAMAWIAJĄCY:                                                                 WYKONAWCA: 


