
Załącznik nr 2b do Regulaminu udzielania zamówień publicznych 

 
UMOWA 

 
 
Zawarta w dniu …………………………………………….. roku  w Więcborku pomiędzy : 
Liceum Ogólnokształcącym im. J. Korczaka  w Więcborku , ulica Pocztowa 14 a , zwanym  w 
treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM” reprezentowanym przez  Annę Skiba – dyrektora szkoły,  
a   
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………….... 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku w trybie  zapytania  

cenowego/ofertowego została zawarta umowa o treści następującej:  
 

§  1 
 

DOSTAWCA zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU : 
 …………. ton koksu grubego do …………………. r. o następujących parametrach: 

- kaloryczność 27000-28000 kJ/kg  popiół 7-9%, siarka do 0,6% 
- z dostawą na miejsce wg zamówienia ,  
- płatność przelewem  do 14 dni, po zrealizowaniu zamówienia i wystawieniu faktury zgodnie 

ze wzorem: 
 
Nabywca: Powiat Sępoleński, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie 
NIP 561-13-27-106 
Odbiorca: Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku 
ul. Pocztowa 14 a, 89-410 Więcbork 
 

- wartość zamówienia brutto : ……………………… zł 
 

ZAMAWIAJĄCY dopuszcza w sytuacjach nie możliwych  do przewidzenia w dacie zawarcia umowy 
zmianę niniejszego zamówienia w wysokości 10 % uprzedniego zamówienia, po pisemnej akceptacji 
stron . Ilość i terminy dostarczania opału na place składowe będą odbywały się po uzgodnieniu  
telefonicznym.                                                                                                                                                  

§  2 
 

Na dostarczony koks DOSTAWCA  zobowiązany jest przedstawić świadectwo jakości. W przypadku 
konieczności przeprowadzenia ekspertyzy jakości dostarczonego opału koszty ekspertyzy obciążają 
stronę nie mającą racji w zaistniałym sporze. Osoba dostarczająca koks musi posiadać upoważnienie 
do podpisania odbioru protokołu pobrania i zabezpieczenia próbek opału do ekspertyzy. 
 
 

§  3 
 

1. DOSTAWCA zobowiązuje się zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne : 
      a/ w wysokości 10% wartości umownej dostawy, gdy ZAMAWIAJĄCY  odstąpi od umowy 
      z powodu okoliczności, za które odpowiada  DOSTAWCA, 

b/ w wysokości 0,1% wartości umownej towaru nie dostarczonego w terminie na każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki. 

 



2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić DOSTAWCY karę umowną : 
a/ w wysokości 5% wartości umownej towaru w razie odstąpienia przez DOSTAWCĘ od umowy  
z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność ZAMAWIAJĄCY. 

 
§  4 

 
Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne. 

 
§  5 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej  
w postaci aneksu. 

 
§  6 

 
W kwestiach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 
kodeksu cywilnego. 

§  7 
 

Umowa niniejsza obowiązuje od daty jej podpisania do dnia 12.07.2019 r. 
 

§  8 
 

Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają do 
rozstrzygnięcia właściwemu rzeczowo organowi sądowemu. 

 
§  9 

 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
                        DOSTAWCA                                                         ZAMAWIAJĄCY 
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