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Załącznik nr 2 

UMOWA Nr ……/2018 

zawarta w dniu ………………………………………………..2018 r. w Nadrożu, pomiędzy  Powiatem Rypińskim ul. 

Warszawska 38, 87-500 Rypin, w imieniu którego działa Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w 

Nadrożu,  Nadróż 1, 87-515 Rogowo  reprezentowany przez dyrektor mgr inż. Annę Banasiak 

 zwaną dalej „Zamawiającym”  

a  

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

……………………………………………………….………………, NIP: ………………………………………………………….…………,  

reprezentowanym przez:  

 

………………………….……………………………………………………………………………..…….. zwanym dalej „Dostawcą” .  

§ 1 

Zgodnie z wyborem oferty dokonanym w dniu……………………………..2018 roku w postępowaniu 

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (dokumentacja z przebiegu czynności stanowi integralną 

część umowy) Zamawiający powierza a Dostawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na 

„Dostawie węgla kamiennego – orzech oraz miału węglowego do budynków Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi 

Dobrzyńskiej w Nadrożu na sezon grzewczy 20118/2019 i 2019/20120” w zakresie i na warunkach 

określonych w Zapytaniu ofertowym i ofercie Dostawcy.  

§ 2 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa z rozładunkiem  

- węgla kamiennego – orzech w ilości co najmniej 18 ton o parametrach: 

 * kaloryczność od 28000 kJ/kg 

 * wilgotność nie więcej niż 10% 

 * zawartość popiołu nie więcej niż 7% 

 * zawartość siarki nie więcej niż 0,8% 

Przeciętna wielkość pojedynczej dostawy wyniesie 2 do 6 ton do budynku kotłowni w Zespole 

Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu. 

- miału węglowego w ilości co najmniej 40 ton o parametrach; 

 * kaloryczność- od 24000 kJ/kg 

 * zawartość popiołów nie większa niż 10% 

 * zawartość siarki nie większa niż 0,8% 

 * wilgotność nie większa niż 10%. 

Przeciętna wielkość pojedynczej dostawy wyniesie 2 do 5 ton do budynku kotłowni w Zespole 

Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu. 

§ 3 
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1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy określa się na dzień podpisania umowy.  

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia 30 września 2020 r.  

§ 4 

1. Wartość  1 tony opału ustalona w rozstrzygnięciu ofertowym z dnia ………………………… 2018 r. 

wynosi:  

węgiel kamienny – orzech 

Cena brutto ……….…………zł/tonę (słownie: ………………………………….……………………...i …………/100),  

cena netto ………….……… zł /tonę(słownie…………………………………………..…………….…. i ………..,/100 )  

miał węglowy 

Cena brutto ………………... zł/tonę(słownie: ……………………………………..………………….…i…………./100),  

cena netto ……………………………………….... zł/tonę (słownie…………………………………………….……….. i ………/100) 

 Wartość umowy wg cen netto …………………………… zł + podatek VAT (23%) = ogółem wartość 

brutto ………………………………………………………………………….……..……….. zł. 

3. Należność za wykonane dostawy realizowana będzie przez Zamawiającego na konto Dostawcy w 
terminie 21 dni od daty otrzymania faktury oraz dokumentów rozliczeniowych.  

4. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji z jakichkolwiek tytułów.  
§ 5 

Strony ustalają następujące kary umowne:  
1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które 
odpowiada karę w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy.  

2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu w przypadku dostawy nie odpowiadającej normom co do jakości 
karę w wysokości 20 % wartości dostawy objętej reklamacją.  

3. Zamawiający zapłaci Dostawcy odsetki ustawowe w przypadku zwłoki w zapłacie faktur.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego Dostawcy przysługuje 
wynagrodzenie za wykonaną potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy.  
 

§ 6 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności.  

2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do 
niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego.  

§ 7 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
cywilnego.  

§ 8 
Ewentualne spory wynikłe między stronami będą rozpatrywane przez właściwy sąd po wyczerpaniu 
drogi postępowania reklamacyjnego.  

§ 9 
Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 
Zamawiający i jeden Dostawca.  
 
Zamawiający:                                                                                                                    Dostawca: 


