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Załącznik Nr 6 do SIWZ 

 

UMOWA DOSTAWY 

 

 

    Umowa została zawarta w dniu ......................... w Dowspudzie pomiędzy :     Powiatem 

Suwalskim 16-400 Suwałki  , ul. Świerkowa 60 , NIP: 844-20-81-910 , Zespołem Szkół im. 

Gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie,16-420 Raczki w imieniu, którego działają : 

….…………………………………Dyrektor szkoły  , przy udziale 

……………………………- Głównego Księgowego zwanych  w dalszej  części umowy  

Zamawiającym , 

a ....................................................................... zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą, w 

którego imieniu działają: ......................................................................................................... 

 

zawarta  w związku z przeprowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne w trybie 

przetargu nieograniczonego z dnia ....................... 

 

§1 

1. Wykonawca oświadcza, że sprzedaje Zamawiającemu zgodnie ze złożoną ofertą: drewno 

opałowe iglaste (S2a) o długości szczap 95-100cm i wilgotności …………% w ilości:  

1) 200 mp  sosna za cenę ................... zł  netto za 1 mp 

słownie....................................................zł  plus podatek VAT ......%. tj. ..................zł 

(słownie ...........................................................=………………zł brutto (słownie:  

…………………………………………………………………. złotych),  

2) 90 mp świerk  za cenę ................... zł netto za 1 mp 

(słownie................................................... złotych)  plus podatek VAT ........% tj. 

..................zł (słownie ………………………………………………….. 

...........................................................złotych)  =………………zł brutto 

(słownie:……………………………………………………………… złotych),  

3) drewno opałowe dąb (S2a) o długości szczap 95-100cm i wilgotności ……….% w 

ilości  210 mp za cenę ................... zł netto za 

1mp(słownie.......................................................złotych)  plus podatek VAT ........% tj. 

..................zł  (słownie .................................................................. złotych) =...……... zł 

brutto ( słownie : …………………………………………………………… złotych),  

4) drewno opałowe olcha (S2a) o długości szczap 95-100cm i wilgotności …… % w 

ilości 400  mp za cenę .............zł netto za 1 mp(słownie 

............................................................. złotych) plus podatek VAT .......%.tj. 

.................zł (słownie ........................................................ złotych) ……………. zł 

brutto ( słownie …………………………………………………………….. złotych),  

2. Cena transportu za 1 mp do Zamawiającego wynosi  ……..zł netto (słownie 

…………………………………. …………………………………….złotych) plus 

podatek VAT ….% tj.  …..zł  (słownie …………………………………… złotych) 

…………zł brutto  (słownie : 

……………………………………………………………………… złotych).  

3. Razem brutto za całość zamówienia : ……………………..zł  ( słownie 

…………………………………………………..złotych ). 

 

§2 

1. Realizacja dostaw drewna objętego umową będzie następować partiami w terminach 

ustalonych przez strony, nie później niż do 31  marca 2020 r.  
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2. Ilość ogólna drewna oraz ilości w poszczególnych asortymentach mogą ulec zmianie 

(zwiększenie lub zmniejszenie) w zależności od potrzeb Zamawiającego, warunków 

atmosferycznych, możliwości płatniczych Zamawiającego oraz okoliczności 

niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.  

3. Podana cena ofertowa na poszczególne asortymenty drewna i transport nie podlega 

zmianie.    

 

§3 

Transport drewna i jego załadunek realizowany będzie staraniem i na koszt Wykonawcy. 

 

§4 

1. Strony ustaliły, że płatność zostanie zrealizowana poleceniem przelewu na rachunek 

bankowy Wykonawcy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..  . 

2. Płatność zostanie  dokonana  w terminie …….. dni od dnia dostarczenia faktury. 

3. Warunkiem wystawienia faktury jest odebranie przez Zamawiającego partii zamówienia, 

zgodnie ze złożoną ofertą.  

4. Warunkiem odbioru jest dostarczenie drewna o wilgotności podanej w ofercie.  

 

§5 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy. W takim wypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zrealizowaniem zamówionego 

przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, aby zdążył wykonać 

zamówienie w czasie umówionym, Zamawiający może odstąpić od umowy przed 

zakończeniem terminu jej wykonania. 

3. Zamawiający może również odstąpić od umowy, jeżeli zostanie ogłoszona upadłość, 

likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy albo zostanie wydany nakaz zajęcia 

majątku Wykonawcy. 

 

§6 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 

 

§7 

Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe: 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w razie 

niewykonania umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% 

wartości zamówienia określonego w §1 umowy, oraz w razie zwłoki w wykonaniu 

przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości zamówienia wymienionego w §1 za każdy 

dzień zwłoki. 

2. Postanowienia ust. 1  nie wykluczają dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

3. Wykonawca udziela rękojmi na wady dostarczonego przedmiotu umowy (tj. gwarantuje 

zachowanie odpowiednich parametrów – długości szczap do 100cm, grubości od 10-30cm 

oraz wilgotności podanej w ofercie). 

4. Zamawiający zastrzega prawo wcześniejszego rozwiązania umowy w przypadku 

wykonywania umowy niezgodnie ze złożoną ofertą lub bez zachowania należytej 

staranności wymaganej przy realizacji umowy.    
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§8 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych. 

2. Ewentualnie powstałe spory z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

strony. 

 

 

Zamawiający:        Wykonawca : 

 


