
Załącznik nr 2                                                                                      DPS. ZP.271.3.2020

    

          U M O W A  (Wzór) 

 

zawarta w dniu ...................... w  Niedabylu, pomiędzy: 

 

Powiatem Białobrzeskim, ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi, NIP: 798 14 64 078  

- Domem Pomocy Społecznej w Niedabylu, Niedabyl 36 A, 26-804  Stromiec,  reprezentowanym przez 

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu -  Pana Arkadiusza Śliwę upoważnionego przez 

Zarząd Powiatu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych  

zwanym w  dalszej treści umowy Zamawiającym 

a 

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

NIP:     ..........................,    REGON: ..........................,     odpis z właściwego rejestru:   ...................... 

reprezentowanym  przez:  ................................................... 

zwanym dalej “Wykonawcą”. 

 Strony zawierają umowę w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie  zapytania ofertowego oraz dokonania wyboru Wykonawcy zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z 2020 

poz.288) zwaną dalej p.z.p.            

                                                        

                                                        PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Zamawiający kupuje, a Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) sprzedaży i sukcesywnych dostaw gazu propan wg normy PN-82/C-96000 w przewidywanej 

ilości 50.000,00 litrów  w  okresie   1  roku,  tj. od  ...................  do ...................... 
b) dostawy, montażu oraz podłączenia do istniejącej instalacji gazowej dwóch zbiorników 

naziemnych o pojemności 6700 l każdy oraz wykonania prób szczelności i uzyskania zgody 
na eksploatację stacji, 

c) prowadzenia całodobowego dozoru serwisowego, regularnych konserwacji, rewizji, zgodnie z 
zaleceniami producenta oraz udziału w dozorach prowadzonych przez Urząd Dozoru 
Technicznego, 

d) wydzierżawienia Zamawiającemu zbiorników, o których mowa w pkt. 1 lit. b, na okres 
realizacji umowy. 

 
2. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymagania 

określone w obowiązujących przepisach prawa a w szczególności określone w normie PN-82/C-
96000. 

3. Gaz będzie dostarczany w partiach, w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego, do dwóch 
zbiorników naziemnych o pojemności 6700 litrów każdy, zlokalizowanych na terenie Domu 
Pomocy Społecznej w Niedabylu – Niedabyl 36A, 26-804 Stromiec, w terminie 3 dni od daty 
zamówienia złożonego przez Zamawiającego telefonicznie lub faksem. 

4. Dostawa będzie odbywać się transportem Wykonawcy. 



5. Do każdej dostawy Wykonawca dostarczy atest jakościowy dostarczonego gazu. 
 

WYNAGRODZENIE 

§ 2 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty  
brutto:     .......................  zł.. Słownie: ....................................................  
w tym VAT. 

2. Cena za dostawę, montaż oraz podłączenie do istniejącej instalacji gazowej dwóch zbiorników 
naziemnych o pojemności 6700 l każdy oraz wykonanie prób szczelności i uzyskanie zgody na 
eksploatację stacji wynosi brutto: .................. zł. Słownie:  .........................  w tym VAT. 

3. Cena 1 litra gazu płynnego wraz z kosztami dowozu wynosi brutto: ................. zł. 
Słownie:  .......................  w tym VAT. 

4. Cena jednostkowa brutto (za jeden rok) za prowadzenie całodobowego dozoru serwisowego, 
regularnych konserwacji, rewizji, zgodnie z zaleceniami producenta oraz udział w dozorach 
prowadzonych przez Urząd Dozoru Technicznego i dzierżawę dwóch zbiorników wynosi brutto:  
............ zł. Słownie: .........................  w tym VAT 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone w częściach: 
a) po zrealizowaniu umowy w zakresie, o którym mowa w § 1 pkt. 1 lit. b i podpisaniu przez 

Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń, w wysokości, o której mowa w pkt. 2, 
b) po zrealizowaniu każdej dostawy gazu i podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru 

bez zastrzeżeń, w wysokości wynikającej z ilości dostarczonego gazu i ceny jednostkowej, o 
której mowa w pkt. 3, oraz z zastrzeżeniem pkt. 6, 

c) za prowadzenia całodobowego dozoru serwisowego, regularnych konserwacji, rewizji, 
zgodnie z zaleceniami producenta oraz udziału w dozorach prowadzonych przez Urząd 
Dozoru Technicznego oraz dzierżawę dwóch zbiorników, w wysokości, o której mowa w pkt 4. 

6. Należność za nabyty gaz płynny będzie naliczana wg ceny, o której mowa w pkt. 3 skorygowanej 
proporcjonalnie do zmian ceny średniej LPG podawanej przez Polską Izbę Paliw Płynnych na 
stronie internetowej http://www.paliwa.pl/wszystko-o-cenach z dnia jego zakupu przez 
Zamawiającego. 

7. Zamawiający zastrzega sobie nie wykorzystanie w całości kwoty przeznaczonej na realizację 
zamówienia, o której mowa w ust. 1. 

 

TERMIN WYKONANIA 

§ 3 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony  1 roku,   tj.  od   ............... do  ........................ 
 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszego rozwiązania umowy w przypadku 
wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zamówienia określonych w § 2 pkt. 1. 

 

ROZLICZENIE 

§ 4 

1. Zapłata każdej z części wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany 
przez Wykonawcę w terminie ..................... kalendarzowych od dnia otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktur jest 
podpisanie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru . 
 

2    Faktury VAT należy wystawiać  w formie papierowej według  poniższego schematu: 

        

 

 



       Nabywca:     Odbiorca: 

       Powiat Białobrzeski   Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu 
       ul. Plac Zygmunta Starego 9  Niedabyl 36 A 
       26-800 Białobrzegi    26-804 Stromiec 
       NIP:  798 14 64 078 
 
        Faktury wysyłać na adres Odbiorcy. 

 
3.  Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

KARY I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 pkt. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki 

w dostarczeniu gazu po terminie, o którym mowa w § 1 pkt. 3, 
b) 10% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 pkt. 1 umowy, w wypadku rozwiązania 

umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
2. W przypadku zwłoki w dostawie gazu przekraczającej 7 dni Zamawiającemu przysługuje prawo do 

zlecenia dostawy u innego dostawcy, obciążenia Wykonawcy kosztami takiej dostawy i potrącenia 
kosztów dostawy z wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. W przypadku dwukrotnej nieterminowej realizacji dostawy gazy, Zamawiającemu przysługuje 
prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i obciążenia Wykonawcy karą umowną 
w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 pkt. 1 umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, 
przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych oraz nieuregulowanych 
odszkodowań z wszelkich wierzytelności Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, 
w szczególności z wynagrodzenia Wykonawcy objętego fakturami przedstawionymi do zapłaty 
przez Wykonawcę. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w  przypadku 
dostarczenia gazu niewłaściwej jakości, mogącego być przyczyną uszkodzenia urządzeń lub 
instalacji kotłowni. 

7. W razie zaistnienia 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 terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 
takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie  wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w przypadku zmiany sposobu 
ogrzewania w terminie 14 dni od dnia poinformowania Wykonawcy. W takim przypadku 
odszkodowanie Wykonawcy nie należy się. 

 

OSOBY DO KONTAKTU 

§ 6 

Osobami ustanowionymi do kontaktu będą: 

ze strony Zamawiającego: ................................               telefon  ...................... 

ze strony Wykonawcy:       ...............................               telefon  ..................... 

 

 

 



POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 7 

1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy 
na osoby trzecie. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie właściwe przepisy 
kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

3. Sądem właściwym do rozpoznania sporu powstałego na tle niniejszej umowy będzie sąd 
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 

 

 

                 ZAMAWIAJĄCY                                                                       WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


