
Umowa Nr  ….../2020

W  dniu  …………..2020  r.  pomiędzy  Gminnym  Ośrodkiem  Kultury,  Sportu  i  Turystyki  w

Sokolnikach z siedzibą w Sokolnikach ul. Parkowa 1,  NIP 619-10-00-473, Regon 731494393 -

reprezentowanym przez: Panią Zofię Siwik zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a

………………………………………………………………………………………………………

………….

………………………………………………………………………………………………………

………….

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanym po przeprowadzeniu

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

na dostawę opału w sezonie grzewczym 2020/2021,  bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia

2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ), na  podstawie art. 4 pkt 8 tej

ustawy.

§ 2

Wykonawca  zobowiązuje  się  do  sprzedaży  oraz  dostarczenia,  a  Zamawiający  do  odebrania  i

zapłaty ceny za:   35 ton „eko-groszku” o wartości opałowej (kaloryczność) nie mniejszej niż

27 000 kJ/kg.

po …………... zł netto za 1 tonę + 23% podatek VAT

§ 3

Przedmiot umowy zostanie dostarczony do:     

GOKSiT w Sokolnikach, ul. Parkowa 1 oraz  GOKSiT w Sokolnikach – filia w Ochędzynie, Stary 

Ochędzyn 45 a



§ 4

Łączną cenę przedmiotu umowy, o którym mowa w  § 2, strony ustalają na kwotę:

          Netto –  …………….. zł

           VAT –  …………….. zł

        Brutto –  …………….. zł

słownie: ……………………………………………………………………………..

§ 5

Dostawy  Wykonawca  będzie  realizował  własnym  transportem  po  uprzednim  telefonicznym

zgłoszeniu  zapotrzebowania  przez  Zamawiającego  w ustalonym przez  niego czasie  i  ilości  nie

większej niż jednorazowo 5 ton.

§ 6

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania prób spalania.

§ 7

1. Strony ustalają, że zapłata za opał następować będzie na podstawie faktur wystawianych po

dostarczeniu każdej zamówionej części.

2. Faktura  obejmuje  dostarczoną  ilość  opału  po  ich  cenach  jednostkowych  netto

powiększonych  

o należny podatek od towarów i usług VAT.

3. Zapłata  nastąpi  w  formie  przelewu  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy  w  terminie

…………... dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

§ 8

Osobą  uprawnioną  do  występowania  w  imieniu  Zamawiającego  jest  Dyrektor  GOKSiT  w

Sokolnikach  Pani  Zofia  Siwik,  która  będzie  współpracowała  z  Wykonawcą  w  przypadku

zamówień  dotyczących  obiektu  GOKSiT w Sokolnikach  przy  ul.  Parkowej  1  oraz  Pani  Anna

Matczak  w  przypadku  zamówień  dotyczących  obiektu  GOKSiT  w  Sokolnikach  –  filia  w

Ochędzynie  - Ochędzyn Stary 45 a.

    -  dokonuje zamówień opału,

    -  dokonuje prób spalania,

-  przyjmuje faktury.

§ 9

W przypadku niedotrzymania terminów dostaw zostaną naliczane kary umowne w wysokości 0,5%

wartości umownej za każdy dzień zwłoki. W przypadku odstąpienia od umowy , wypowiedzenia 



lub rozwiązania z winy leżącej po stronie Wykonawcy, zapłaci on karę umowną w wysokości 10% 

wartości umowy.

§ 10

W przypadku dostarczenia opału gorszej klasy niż wymienionej w § 2 Zamawiający może zerwać

umowę w każdym czasie.

§ 11

1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy Strony

będą starały się rozstrzygnąć w drodze negocjacji i porozumienia.

2. W razie braku porozumienia, spory będą podlegać rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla

siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowę uważa się za wykonaną z dniem odbioru ostatniej części opału – do 30 kwietnia 2021 r., 

z  możliwością  przesunięcia  terminu  zakończenia  realizacji  w  zależności  od  warunków

atmosferycznych.

§ 13

Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.

§ 14

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianego opału ze

względu na warunki atmosferyczne – do 20% zamawianego towaru.

§ 15

Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej.

§ 16

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla

Zamawiającego.

          …………………………………….                             ………………………………………..

                         Zamawiający                                                                     Wykonawca


