
Załącznik nr 2 do zaproszenia 

 

UMOWA DOSTAWY Nr ..../2019 

/projekt/ 
 

Dnia ......................... 2019 roku w Janowie Podlaskim pomiędzy Gminą Janów Podlaski 

reprezentowaną przez:  

mgr inż. Leszka Chwedczuka – Wójta Gminy Janów Podlaski  
zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”  

a 

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

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

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”  

 

w rezultacie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w formie 

zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 30tys. Euro została zawarta umowa 

następującej treści: 

 

§ 1. 

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

ul. Bialskiej 6 w Janowie Podlaskim, w następujących ilościach i terminach: 

 

Część 1: Dostawa słomy do magazynu przy kotłowni gminnej zlokalizowanego przy  

ul. Bialskiej 6 w Janowie Podlaskim, w ilości 50 ton, w okresie od 25 lipca  

– do 30 sierpnia 2019 r. 

Część 2: Dostawa słomy do magazynu przy kotłowni gminnej zlokalizowanego przy  

ul. Bialskiej 6 w Janowie Podlaskim, w ilości 50 ton, w okresie od 25 lipca  

– do 30 sierpnia 2019 r. 

Część 3: Dostawa słomy do magazynu przy kotłowni gminnej zlokalizowanego przy  

ul. Bialskiej 6 w Janowie Podlaskim, w ilości 50 ton, w okresie od 25 lipca  

– do 30 sierpnia 2019 r. 

Część 4: Dostawa słomy do magazynu przy kotłowni gminnej zlokalizowanego przy  

ul. Bialskiej 6 w Janowie Podlaskim, w ilości 50 ton, w okresie od 25 lipca   

– do 30 grudnia 2019 r. 

Część 5: Dostawa słomy do magazynu przy kotłowni gminnej zlokalizowanego przy  

ul. Bialskiej 6 w Janowie Podlaskim, w ilości 50 ton, w okresie od 15 listopada  

– do 30 grudnia 2019 r. 

Część 6: Dostawa słomy do magazynu przy kotłowni gminnej zlokalizowanego przy  

ul. Bialskiej 6 w Janowie Podlaskim, w ilości 50 ton, w okresie od 06 stycznia  

– 31 stycznia 2020 r. 

Część 7: Dostawa słomy do magazynu przy kotłowni gminnej zlokalizowanego przy  

ul. Bialskiej 6  w Janowie Podlaskim, w ilości 50 ton, w okresie 06 stycznia  

– 31 stycznia 2020 r. 

Część 8: Dostawa słomy do magazynu przy kotłowni gminnej zlokalizowanego przy  

ul. Bialskiej 6 w Janowie Podlaskim, w ilości 50 ton, w okresie 03 luty – 28 luty 2020 r. 

Część 9: Dostawa słomy do magazynu przy kotłowni gminnej zlokalizowanego przy  

ul. Bialskiej 6 w Janowie Podlaskim, w ilości 50 ton, w okresie 03 luty – 28 luty 2020 r. 

Część 10: Dostawa słomy do magazynu przy kotłowni gminnej zlokalizowanego przy ul. 

Bialskiej 6 w Janowie Podlaskim, w ilości minimum 50 ton – maksimum 100 ton,  

w okresie 02 marca – 15 maja 2020 r., w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego, 



przy czym zamawiający zastrzega sobie prawo do nieodebrania ilości dostaw  

pow. 50 ton oraz że wykonawca nie będzie żądał zrealizowania dostawy powyżej tej 

ilości i nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. 

2. Parametry jakościowe słomy:  

1) słoma ze zbóż ozimych (żyto lub pszenżyto) lub innych roślin uprawnych (rzepak, 

fasola, rumianek, gryka oraz inne gatunki uzgodnione z Zamawiającym) sprasowana 

w balotach okrągłych wiązanych o wadze 150-230 kg i średnicy od 120 do 150 cm 

ze zbiorów 2019 r. 

2) wilgotność słomy – maksymalnie 15 %. 

 

§ 2. 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.  

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na kwotę:  

  

Część 1: ………….. zł (netto) plus należny podatek VAT ....... % .................................... zł 

tj. ............................... zł (brutto)  za 1 tonę słomy, słownie: …………………………..  

…………….............................................................................................................................. zł 

 

Część 2: ………….. zł (netto) plus należny podatek VAT ....... % .................................... zł 

tj. ............................... zł (brutto)  za 1 tonę słomy, słownie: …………………………..  

…………….............................................................................................................................. zł 

 

Część 3: ………….. zł (netto) plus należny podatek VAT ....... % .................................... zł 

tj. ............................... zł (brutto)  za 1 tonę słomy, słownie: …………………………..  

…………….............................................................................................................................. zł 

 

Część 4: ………….. zł (netto) plus należny podatek VAT ....... % .................................... zł 

tj. ............................... zł (brutto)  za 1 tonę słomy, słownie: …………………………..  

…………….............................................................................................................................. zł 

 

Część 5: ………….. zł (netto) plus należny podatek VAT ....... % .................................... zł 

tj. ............................... zł (brutto)  za 1 tonę słomy, słownie: …………………………..  

…………….............................................................................................................................. zł 

 

Część 6: ………….. zł (netto) plus należny podatek VAT ....... % .................................... zł 

tj. ............................... zł (brutto)  za 1 tonę słomy, słownie: …………………………..  

…………….............................................................................................................................. zł 

 

Część 7: ………….. zł (netto) plus należny podatek VAT ....... % .................................... zł 

tj. ............................... zł (brutto)  za 1 tonę słomy, słownie: …………………………..  

…………….............................................................................................................................. zł 

 

Część 8: ………….. zł (netto) plus należny podatek VAT ....... % .................................... zł 

tj. ............................... zł (brutto)  za 1 tonę słomy, słownie: …………………………..  

…………….............................................................................................................................. zł 

Część 9: ………….. zł (netto) plus należny podatek VAT ....... % .................................... zł 

tj. ............................... zł (brutto)  za 1 tonę słomy, słownie: …………………………..  

…………….............................................................................................................................. zł 

 

Część 10: ………….. zł (netto) plus należny podatek VAT ....... % .................................. zł 

tj. ............................... zł (brutto)  za 1 tonę słomy, słownie: …………………………..  

…………….............................................................................................................................. zł 
 

3. Określona w ust. 2 ceny nie ulegają zmianie przez okres trwania umowy. 

 



 

 

 

§ 3. 

1. Miejscem dostawy jest magazyn kotłowni gminnej zlokalizowanej przy ulicy Bialskiej 6  

w Janowie Podlaskim.  

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

3. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu dostawy, który nie spełnia 

warunków umowy. W takim przypadku uważa się dostawę za niewykonaną. 

 

 

§ 4. 

1. Dostawy następować będą sukcesywnie zgodnie z zamówieniem.  

2. Każdorazowe dostawy słomy będą realizowane przez Wykonawcę po zgłoszeniu 

telefonicznym przez Zamawiającego w terminie do 48 godzin od zgłoszenia 

zapotrzebowania dostawy.  

 

§ 5 

1. Zapłata za każdą dostawę nastąpi na podstawie faktury przelewem na konto Wykonawcy 

Nr ...............................................................  

2. Termin zapłaty - do 7 dni od daty doręczenia faktury.  

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

za opóźnienie. 

4. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę dostawy, Zamawiający ma prawo 

wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 

do zrealizowania dostawy pod rygorem wypowiedzenia umowy.  

 

  

§ 6 

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych.  

2. Kary będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach :  

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostawie  

w wysokości 10 zł za każdą godzinę opóźnienia.  

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

1500 zł za każdą Część zamówienia umowy. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej określonej w ust. 2 pkt 1  

z wystawionej faktury.  

 

§ 7 

Termin wykonania przedmiotu umowy strony ustalają od dnia 25 lipca 2019 r. do dnia 15 

maja 2020 r. 

 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego.  

 

§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY            WYKONAWCA 


