U M O W A (PROJEKT)
RRGK i OŚ. 7012 I/........../.........
Zawarta w dniu ...............................w Urzędzie Gminy w Ciepielowie
pomiędzy :
Wójtem Gminy – P. Arturem Szewczykiem
zwanym dalej Zamawiającym,
a
.................................................................................................................................................
zwaną dalej Dostawcą w sprawie dostawy opału do kotłowni będących w zasobach komunalnych
gminy i wyodrębnionych jednostkach budżetowych Gminy –( Zespół Placówek Oświatowych
w Ciepielowie ul. Plac Zwycięstwa 37,Zespół Szkolno Przedszkolny w Wielgiem, Publiczna
Szkoła Podstawowa w Bąkowej)
w okresie 1.01. 2011 r. - 31.12.2011 r. o następującej treści:
§ 1.
W oparciu o wyniki przetargu nieograniczonego w dniu 15 grudnia 2010 roku, zamawiający
zleca dostawę opału do kotłowni będących w zasobach komunalnych gminy i budżetowych
jednostkach oświatowych w okresie 1.01.2011 r. - 31.12. 2011 r.
w ilości 500ton, w tym: węgiel kamienny orzech - 440 ton, miał węglowy - 60 ton, a dostawca
zobowiązuje się do jej wykonania. Integralną część umowy stanowi oferta Dostawcy i warunki
określone w SIWZ.
§ 2.
1.Dostawca zobowiązany jest wraz z towarem okazać dokument określający masę węgla
i jego jakość, oraz atest.
2.Każdorazowa dostawa opału do kotłowni określonych w § 1 niniejszej umowy nastąpi po
uprzednim zważeniu samochodu z ładunkiem, a następnie bez ładunku w obecności komisji
powołanej przez Wójta Gminy.
§ 3.
Dostawca zobowiązuje się na własny koszt do rozładunku opału na plac wskazany przez
upoważnionego pracownika Urzędu Gminy.
§ 4.
W przypadku konieczności rozdziału opału z jednego środka transportu na poszczególne
kotłownie, dostawca we własnym zakresie i na swój koszt zapewni jego rozważenie.
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§ 5.
Strony ustaliły cenę 1 tony węgla opału wraz z transportem i podatkiem VAT na kwotę:
- węgiel – ..........................................................................................................................
- miał węglowy – .............................................................................................................

§ 6.
Cena oferty stanowi cenę umowną nie podlegającą waloryzacji.
§ 7.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za każdą partię opału w ciągu 14 dni od przedłożenia
rachunku.
§ 8.
Strony zastrzegają sobie prawo jednostronnego wypowiedzenia umowy w terminie: najpóźniej
14 dni przed odbiorem kolejnej dostawy.
§ 9.
W kwestiach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą
przepisy kodeksu Cywilnego.
§ 10.
Ewentualne spory poprzedzone postępowaniem reklamacyjnym rozstrzygał będzie Sąd
Rejonowy w Lipsku.
§ 11.
Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej
ze stron.
Dostawca:

Zamawiający:

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

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

