Załącznik nr 3

UMOWA - wzór
Zawarta w dniu ……………… 2017 r. w Michałowie
pomiędzy:
Powiat Białostocki
15-569 Białystok, ul. Borsucza 2
Odbiorca:

Zespół Szkół, ul. Sienkiewicza 5, 16-050 Michałowo
zwanym dalej Zamawiającym
reprezentowanym przez:
1. Dorotę Burak - dyrektora
a:

………………………………………………………………………………..
zwaną dalej Dostawcą
reprezentowaną przez :
1. …………………………………………………………………………..
w wyniku dokonania wyboru oferty Dostawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
o wartości szacunkowej poniżej 30000 euro, prowadzonego zgodnie z art. 4, pkt. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa
następującej treści:
§ 1.
1.Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia miału węglowego o parametrach
jakościowych:
a) wartość opałowa
23 000 MJ/kg
b) wilgotność całkowita
do 13 %
c) zawartość popiołu
do 18 %
d) zawartość siarki
do 0,8 %
e) typ węgla
32.1
f) granulacja
powyżej 5 mm
w ilości …… ton zgodnie z ofertą tj. za cenę brutto …….. zł za tonę (słownie:
………………….. za tonę) sukcesywnie w terminie od ………. 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
począwszy nie później niż 7 dni od daty podpisania umowy.
§ 2.
1. Dostawa będzie realizowana do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Dostawcy, po
uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego (min.2 dni przed dostawą) na adres:
Budynek Zespołu Szkół w Michałowie, ul. Leśna 1
Budynek Zespołu Szkół w Michałowie, ul. Sienkiewicza 5
§ 3. Odbiorca zobowiązuje się zapłacić za dostawę opału na podstawie faktury wraz z kwitem
kontrolnym, wydanym przez kopalnię na daną partię miału węglowego, z której pochodzi
dostawa, wystawionym przez Dostawcę - przelewem w terminie do 30 dni po otrzymaniu
faktury na konto Dostawcy.

§ 4. Dostawca udzieli gwarancji na przedmiot umowy, co do jakości oraz przy dostawie
przedstawi wszelkie wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności z PN
itp. dot. oferowanego miału węglowego.
§ 5. 1.W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca zobowiązuje
się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
a. 10% wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności za
które odpowiada Dostawca,
b. 0,1% wartości umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie.
2. Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości towaru, gdy Dostawca
odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający
§ 6. 1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2.Niedopouszczlne jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień umowy
oraz wprowadzenie nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy
ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§ 7. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy właściwym do
jego rozstrzygnięcia jest Sąd Powszechny w Białymstoku.
§ 8. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego
oraz w sprawach procesowych przepisy postępowania cywilnego, jeżeli przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
§ 9. Umowę niniejszą sporządzono w 2 egz., po jednym dla każdej ze stron.
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