Załącznik nr 2

UMOWA nr …………………………..

zawarta w dniu …………………….. pomiędzy Gminną Biblioteką Publiczną
w Czernicach Borowych, z siedzibą: ul. Chełchowskiego 12, 06-415 Czernice Borowe, NIP
761-147-28-78, REGON 551319574,
w imieniu którego działa:
1) Iwona Zakrzewska – p.o. Kierownik
zwanym dalej w treści Umowy ZAMAWIAJĄCYM,
a
…………………………………….. z siedzibą ………………………………., wpisanym
do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ……………………, NIP
………………………….REGON …………………………………….
w imieniu którego działa:
1) ……………………………………………..
zwanym dalej w treści umowy WYKONAWCĄ
W
wyniku
wyboru
oferty wyłonionej w ramach przeprowadzonego zapytania
ofertowego Nr 1/GBP/12/2021 na sukcesywną dostawę gazu do celów grzewczych do
budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych, zawarto umowę
o następującej treści:
§1

Przedmiotem zamówienia jest:
1. sukcesywna dostawa gazu do celów grzewczych do budynku Gminnej Biblioteki
Publicznej w Czernicach Borowych, ul. Chełchowskiego 12, 06-415 Czernice
Borowe, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2022 roku.
Zamawiający dysponuje własnym nadziemnym zbiornikiem na gaz o pojemności
2700 litrów.
2. Dostarczanie gazu odbywać się będzie sukcesywnie specjalną cysterną zaopatrzoną
w atestowany miernik gazu.
§2
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania niniejszej umowy do 30.06.2022 r.
§3
1. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia wykona siłami własnymi.
lub
1. Wykonawca oświadcza, iż zamierza powierzyć następujący zakres prac
Podwykonawcom: ……-------------------------------……..
2. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z Podwykonawcą umowę, której zapisy nie będą
naruszały postanowień niniejszej umowy.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą
wykonuje przedmiot umowy, jak za własne działania.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość dostaw, które
wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
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5. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie, jak za swoje działania.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

§4
Dostawca oświadcza, że posiada wymagane prawem dokumenty związane z obrotem
i dystrybucją paliw płynnych.
Dostawy gazu realizowane będą transportem wykonawcy na jego koszt i ryzyko.
Wartość opałowa gazu powinna być dostosowana do pory roku i panujących temperatur.
Dostawy realizowane będą sukcesywnie w miarę zapotrzebowania w ciągu 3 dni od dnia
zgłoszenia potrzeb przez Zamawiającego, przy czym każdorazowo dostawa poprzedzona
będzie informacją określającą termin dostarczanego gazu. Informacje przekazywane będą
telefonicznie, pisemnie lub e-mailem.
Odpowiedzialność za dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie i w miejsce
wskazane przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.
Za datę i miejsce dostawy uważa się dzień wydania towaru osobie upoważnionej do
odbioru towaru.

§5
1. Wykonawca zapewnia, że dostarczony przedmiot umowy odpowiada przepisom,
normatywom technicznym obowiązującym w Polsce. Wykonawca gwarantuje, że dostarczany
gaz w ramach umowy jest wysokiej jakości i dostarczany jest w sposób zapewniający
należyte bezpieczeństwo.
2. Wykonawca dostarczy towar o wysokim standardzie pod względem norm jakościowych,
potwierdzonych na każde wezwanie Zamawiającego świadectwem jakości określającym
parametry dostarczanego produktu.
3. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia,
nieprawidłowości w dostawie przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki nie później
jednak niż w ciągu 5 dni licząc od daty jej otrzymania i zawiadomić pisemnie Zamawiającego
o jej rozstrzygnięciu. Brak odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 5 dni licząc od daty
jej otrzymania przez Wykonawcę uważane będzie przez Zamawiającego za uznanie
reklamacji.
5. Uznanie reklamacji dotyczącej jakości gazu następować będzie na koszt własny
Wykonawcy poprzez usunięcie wadliwej dostawy i wymianę gazu na wolny od wad
w terminie do 3 dni od daty uznania reklamacji.
6. Zamawiający może zlecić badanie jakości gazu. Koszty badania jakości gazu obciążają
Zamawiającego z zastrzeżeniem, że w przypadku stwierdzenia złej jakości dostarczonego
gazu Wykonawca zostanie obciążony kosztami badań.
7. Zamawiający może potrącić koszty badania laboratoryjnego dostarczonego gazu z faktury.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przyjęcia zareklamowanego gazu po obniżonej,
uzgodnionej cenie. Decyzja w tej sprawie należy do Zamawiającego.
9. Wszczęte postępowanie reklamacyjne zwalnia Zamawiającego od zapłacenia faktury
w terminie umownym.
§6
1. Zamawiający jest zwolniony z opłat akcyzy za dostarczany gaz.
2. Cena propanu za litr wynosi …………...……złotych brutto zgodnie z Ofertą Wykonawcy
z dnia ………..………… i pozostaje niezmienna przez cały okres obowiązywania Umowy.
3. Cena gazu propan może ulec zmianie tylko w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
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4. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie podpisany przez
Odbiorcę dokument potwierdzający odbiór gazu.
5. Zamawiający zapłaci należną kwotę za faktycznie dostarczony gaz, zgodnie z warunkami
zawartymi w ofercie wykonawcy.
6. Rozliczenie za wykonaną dostawę będzie dokonywane przez Zamawiającego przelewem
na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, po zakończeniu każdej kolejnej zleconej
dostawy paliwa (gazu), w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT wystawionej przez
Wykonawcę.
7. Każdorazowe tankowanie gazu propan do celów grzewczych musi odbywać się przy
obecności osoby upoważnionej przez Zamawiającego.
8. Wraz z każdą dostawą gazu Wykonawca dostarczy dokument potwierdzający faktycznie
zatankowaną ilość gazu. Dostawy winny odbywać się od poniedziałku do piątku w godz. od
8.00 do 15.00.
§7
1. Dopuszczalne są zmiany nieistotnych postanowień umowy rozumianych w ten sposób, że
wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenia zamówienia
publicznego nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie czy też
na wyniki postępowania.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Strony zobowiązują się do rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikłych na tle realizacji
niniejszej umowy przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§9
Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:
a) oferta, na podstawie której dokonano wyboru dostawcy.

3.

§10
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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