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załącznik nr 2 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY nr 
 

  
Zawartej w dniu .................................... w Olecku , pomiędzy: 

Zespołem Szkół Technicznych  z siedzibą w Olecku , który reprezentuje: 

 
Dyrektor ZST- Marek Góryński 
 
zwanym dalej Zamawiającym 
 
a 
 
wyłonionym w przetargu nieograniczonym z dnia ...................  na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759). 
 
..................................................................................................................................................................... 
 
z siedzibą w 
............................................................................................................................................................... 
 
zwanym dalej Wykonawcą, którego reprezentują:  
 
...................................................................................................................................................................... 

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

§ 1 
 

Wykonawca zobowiązuje się do sprzedania i dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu niniejszej 

umowy w postaci: 

Węgla EKOGROSZEK o następujących przybliżonych parametrach : 
a) granulacja 5 do 32mm 
b) wartość opałowa min.  – 24 000 kJ/kg 
c) max. zawartość popiołu  - 10 % 
d) max. zawartość siarki  1,0 % 
e) max. Wilgotność 12% 

 w ilości nie mniejszej niż 380 ton i nie większej niż 700 ton. 
 

§ 2 
 

1.  Strony  ustalają następujące ceny za przedmiot umowy określony w § 1: 
 
          cena netto jednej tony węgla  wynosi .............................zł,  
          słownie: .................................................................................................................................... zł,    
wraz z  podatkiem VAT 23% cena brutto jednej tony węgla  wynosi ....................................zł,                   
          słownie : ................................................................................................................................... zł. 
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2.    Wartość całego zamówienia wraz z podatkiem VAT nie może przekroczyć kwoty 180 000.zł, 
słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych . 

 
 

§ 3 
 

1. Dostawa będzie następować partiami. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do sprzedaży i dostarczenia towaru w ilości określonej 

każdorazowo przez Zamawiającego, nie później niż 4 dni po jego telefonicznym lub przesłanego 
za pośrednictwem faksu zamówienia. 

3. Towar zostanie dostarczony transportem Wykonawcy w miejsce i w ilościach wskazanych 
każdorazowo przez Zamawiającego. 

4. Koszt transportu we wskazane miejsce pokrywa Wykonawca. 
5. Komórką organizacyjną Zespołu Szkół Technicznych upoważnioną  

w imieniu Zamawiającego do telefonicznego lub przesłanego za pośrednictwem faksu zamówienia 
kolejnej partii towaru jest sekretariat     szkoły. 

6. Dostawa poszczególnych partii towaru, stanowiącego przedmiot umowy następować będzie w dni 
robocze, w godzinach pracy , tj. od 7.00 do 15.00. 

 
§ 4. 

 
Realizację przedmiotu  zamówienia nadzoruje ze strony Zamawiającego Józef Zieliński –  kierownik 
szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Technicznych w Olecku. 
 

§ 5 
 
1. Zapłata należności następować będzie każdorazowo po potwierdzeniu dostawy kolejnej partii 

towaru, na podstawie faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę, przelewem w ciągu  
30 dni od daty otrzymania faktury VAT. 

 
2. Dane Zamawiającego niezbędne do wystawienia faktury VAT:   
 

Zespół Szkół Technicznych w Olecku 
ul. Plac Zamkowy 2 

19-400 Olecko 
NIP 847-102-60-78 

 
3. Podstawą wystawienia faktury  będzie podpisanie przez Zamawiającego dowodu dostawy. 
 

§ 6 
 
1. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od dnia podpisania umowy przez okres od 02 stycznia 

2015 r. do 31 grudnia 2015 r.  bądź  do wyczerpania kwoty, określonej w § 2 ust. 2 niniejszej 
umowy. 

2. Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku braku realizacji 
przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy lub nienależytego wykonywania umowy. 

3. Wypowiedzenia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 7 
 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy Zamawiający  

może zastosować wobec Wykonawcy następujące kary umowne: 
 

a.   25% wartości całego zamówienia brutto za przedmiot umowy określonej  w § 2, ust. 2,  
w przypadku gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego; 

b.  20% wartości całego zamówienia  brutto za przedmiot umowy określonej  w § 2, ust. 2,   
w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca; 

c. 0,2% wartości całego zamówienia brutto za przedmiot umowy określonej  w § 2, ust. 2,  
za każdy dzień zwłoki w dostawie  poszczególnych partii towaru w miejsce i w ilości 
wskazanej każdorazowo przez Zamawiającego, z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca. 

 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego wysokość kar umownych. 
 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo pomniejszenia wysokości wynagrodzenia o uprzednio 

naliczone kary umowne określone w ust. 1. 
 
4. Zakazuje się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie przez 

Wykonawcę, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 
 

§ 8 
 
Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
 

§ 9 
 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego  
z zastrzeżeniem przepisów art. 139-146 prawo zamówień publicznych oraz ustalenia zawarte  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

§ 10 
 
Spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy miejscowo  
dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 11 
 
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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