UMOWA Nr ………………………………………
zawarta w dniu ………….. roku w Zawadzkiem pomiędzy
Ośrodkiem Pomocy Społecznej
47-120 Zawadzkie, ul. Dębowa 11
który reprezentuje kierownik – Marek Kutyła
zwanym dalej Zamawiającym
a
...........................................................................................

...........................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą.
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) strony zawarły umowę następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż opału (węgiel – groszek) w ilości nie większej niż 40 ton
w 2012 r. na warunkach określonych w umowie.
2. Na dzień zawarcia umowy cena wynosi ……………. PLN za tonę.
3. Zmiana ceny wymaga zmiany niniejszej umowy w formie aneksu.
§2
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się w ramach zawartej umowy do:
1. rozdysponowania zamówionej ilości opału (węgiel – groszek) pomiędzy osoby wskazane przez
Zamawiającego w ilości określonej przez Zamawiającego;
2. dokonania kontroli dokumentu tożsamości osoby odbierającej opał – każdorazowo przy jego
wydawaniu;
3. wystawienia na Zamawiającego rachunku lub faktury zbiorczej po rozdysponowaniu opału
pomiędzy wszystkie osoby wskazane w danym miesiącu przez Zamawiającego – jednak
najpóźniej na zakończenie każdego miesiąca rozliczeniowego. Do faktury załączona zostanie
oryginalna lista zbiorcza klientów wskazanych przez Zamawiającego z ich podpisami
potwierdzającymi odbiór opału (wzór listy stanowi załącznik numer 1 do niniejszej umowy);
4. sprzedaży oferowanego opału po ustalonej cenie wraz z wszelkimi obciążeniami wynikającymi z
przepisów prawa (podatki, akcyza itp.).

§3
Zamawiający zobowiązuje się do:
1. sporządzenia i dostarczenia Wykonawcy do środy każdego tygodnia – list klientów uprawnionych
do otrzymania opału w danym miesiącu na podstawie decyzji administracyjnych wraz z ilością
przydzielonego opału każdemu uprawnionemu; listy będą zawierały informację, czy opał należy
dostarczyć uprawnionemu.
2. terminowego regulowania płatności za opał – przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT lub rachunku (wraz z listą potwierdzeń odbioru opału) – po wykonaniu
przedmiotu umowy bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego;
3. zamawiania na jedną osobę lub rodzinę w danym miesiącu nie mniej niż:
100 kg opału na osobę/rodzinę pobierającą opał osobiście u Wykonawcy,
500 kg opału na osobę/rodzinę uprawnioną do transportu opału na terenie gminy,
w której Wykonawca ma siedzibę.
§4
1. Termin realizacji zamówienia obejmuje okres od 15 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
2. Należność za wykonaną usługę w każdym miesiącu obejmuje iloczyn ton wydanego opału i ceny
jednostkowej za jego tonę.
§5
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.
3. W razie powstania sporu w związku z realizacją niniejszej umowy sądem właściwym do jego
rozstrzygania będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§6
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony.
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Załącznik nr 1
do umowy z dnia …………… 2012 r.
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