
 

 załącznik nr 2 

                                 UMOWA DOSTAWY  Nr ..../2017 

(projekt) 

 

Dnia ......................... 2017 roku w Janowie Podlaskim pomiędzy Gminą Janów Podlaski 

reprezentowaną przez 

............................................................................................................................................... 
zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”  

a  

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

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

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez 

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

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

na podstawie  art. 4 pkt 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

/Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm./ została zawarta umowa o następującej treści : 

 

§ 1. 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa słomy do kotłowni gminnej zlokalizowanej przy ul. 

Bialskiej 6 w Janowie Podlaskim, w ilości minimum 500 ton, maksimum 565 ton w 

sezonie grzewczym 2017/2018. 

   Parametry jakościowe słomy : 

1) słoma ozima żytnia, pszenna i pszenżytnia sprasowana w balotach okrągłych    

   wiązanych o wadze 180 – 230  kg. i średnicy od 120 do 150 cm ze zbiorów 2017 r, 

 2) wilgotność słomy – maksymalnie 15 % . 

 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieodebrania ilości dostaw ustalonej jako  

    maksymalna oraz że wykonawca nie będzie żądał zrealizowania całości dostaw i nie  

    będzie wnosił roszczeń odszkodowawczych z  tego tytułu. 

 

§ 2. 

 

1. Cena za 1 tonę dostarczonej słomy łącznie z kosztami transportu wynosi  .................. zł. 

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

2.  Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie w formie  

     ryczałtu. 

3. Określona w ust.1 cena nie ulega zmianie przez okres trwania umowy. 

  

§ 3. 

 

1. Miejscem dostawy jest magazyn kotłowni Gminy Janów Podlaski  

2. Dostawa odbywa się na koszt i ryzyko transportem Wykonawcy. 

 

§ 4. 

 

1. Dostawy następować będą sukcesywnie zgodnie z zamówieniem. 

2. Każdorazowa wielkość dostawy słomy będzie realizowana przez Wykonawcę po     

    zgłoszeniu telefonicznym przez Zamawiającego do 48 godzin od zgłoszenia. 



 

§ 5 

 

1. Zapłata za każdą dostawę nastąpi na podstawie faktury /rachunku/ wystawionej przez 

Wykonawcę przelewem na konto Nr .................................................................................. 

2. Termin zapłaty - do 30 dni od daty doręczenia faktury /rachunku/.  

3. W przypadku opóźnienia w zapłacie Wykonawca może naliczyć odsetki  ustawowe. 

                                                                        § 6 

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych. 
2.    Kary będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach : 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu       

przedmiotu umowy w wysokości 10 złotych za każdą godzinę zwłoki. 

      2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

            10 000 złotych. 
 3.    Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn  

        leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 000 złotych. 

4.     Kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający może potrącić z    

       faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

§ 7 

Termin wykonania przedmiotu umowy strony ustalają  od dnia 16 sierpnia 2017  r. do dnia 

30 kwietnia 2018 r. 
§ 8 

 

Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 1-miesięcznego 

okresu wypowiedzenia, którego termin upływa z ostatnim dniem miesiąca. 

 

§ 9 

Ewentualne spory wynikłe przy wykonywaniu niniejszej umowy strony poddają 

rozstrzygnięciu Sądowi Powszechnemu właściwemu  dla siedziby Zamawiającego. 

 

 § 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

           ZAMAWIAJĄCY                                                              WYKONAWCA 

 

 

 

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

 


