
UMOWA NR  1 / 2016

na  wykonanie  zamówienia pn. „Dostawa gazu płynnego do Miejskiego Przedszkola Publicznego 
im. Św. Mikołaja w Węglińcu z dzierżawą zbiornika o poj. 2 700 l”

zawarta w dniu _________________ w Węglińcu

pomiędzy Miejskim Przedszkolem Publicznym w Węglińcu przy ul. Kościuszki 26 a , 59 – 940 
Węgliniec 
REGON 000530689-00027
NIP 615-20-28-303
reprezentowanym przez:
Dyrektora Przedszkola w Węglińcu  –  Reginę Śmigielską
przy kontrasygnacie Głównej Księgowej – Moniki Puzon
zwanym dalej Zamawiającym

a __________________________________________________
NR KRS _________________________________________________________

REGON _________________________________________________________

NIP_____________________________________________________________

reprezentowaną przez  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

zwaną dalej Wykonawcą, 

w wyniku postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego  na podstawie 
art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, strony postanawiają co 
następuje:

§ 1
1. Na przedmiot umowy składa się następujący zakres rzeczowy:

a) zapewnienie stałego dozoru technicznego, przeprowadzania wymaganych innymi 
przepisami badań technicznych oraz wszelkich koniecznych napraw wynikłych z 
bieżącej eksploatacji zbiornika

b) zapewnienie fachowego doradztwa technicznego.
c) dostawa gazu płynnego – propan w ilości około 7 000 litrów

§ 2
Umowa dostawy gazu zostaje zawarta na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 

§ 3
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia dostawy gazu płynnego 

w zależności od warunków pogodowych.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie dostarczoną ilość gazu w okresie od 01.01.2016 

r.  do 31.12.2016 r. 



§ 4
1. Wykonawca  będzie  jedynym  dostawcą  gazu  do  zainstalowanego  zbiornika  przez  cały  okres 
trwania umowy.
2. Dostawa gazu odbywać się będzie transportem Wykonawcy tj. specjalną cysterną zaopatrzoną w 
atestowany miernik gazu i na koszt Wykonawcy
3. Dostawy  gazu  płynnego  dla  Zamawiającego  odbywać  się  będzie  partiami  w  terminach 
wzajemnie uzgodnionych.
4. Zamawiający przed każdą dostawą powiadomi Wykonawcę telefonicznie lub faksem o ilości 
zapotrzebowania z wyprzedzeniem  7 dni przed planowaną dostawą.
5. Wykonawca zapewnia w każdym czasie właściwą jakość dostarczanego gazu. 
6. Zamawiający we własnym zakresie zadba o to, aby zawartość zbiornika nie spadła poniżej 30 % 
jego  pojemności  i  zamówi  na  czas  dostawę  gazu  płynnego.  Za  opóźnienie  dostawy  z  winy 
Zamawiającego Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

§ 5
1. W ramach dzierżawy Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia stałego dozoru technicznego, 
przeprowadzania wymaganych innymi przepisami badań technicznych oraz wszelkich koniecznych 
napraw  wynikłych  z  bieżącej  eksploatacji  zbiornika.  Wykonawca  zapewnia  fachowe  doradztwo 
techniczne.
2. Zamawiający  zobowiązuje  się  do  użytkowania  przedmiotu  dzierżawy  zgodnie  z  jego 
przeznaczeniem. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcję obsługi zbiornika.
3. Za szkody wszelkiego rodzaju powstające przez zakłócenia, nieszczelności, inne wady lub przez 
prace naprawcze, konserwacyjne lub kontrolne przy urządzeniach, Wykonawca odpowiada tylko na 
zasadzie winy.
4. Zbiornik na gaz płynny jest własnością Wykonawcy, służy wyłącznie do magazynowania gazu  i 
Zamawiający nie może odstąpić go komukolwiek.
5. Jeżeli  zbiornik  w  czasie  trwania  umowy  stanie  się  technicznie  nieużyteczny,  z  powodów 
niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca wymieni go na Własny koszt.
6. Zbiornik jest ubezpieczony na koszt Wykonawcy.
7. Po wygaśnięciu umowy Wykonawca  zdemontuje zbiornik na własny koszt.

§ 6
1. Koszty dzierżawy zbiornika za okres cały okres trwania dzierżawy wynoszą  _______ zł brutto 
(słownie_________________________) z podatkiem VAT.. 
2. Koszty  dzierżawy zbiornika  zostają  ustalone  na  czas  trwania  umowy i  nie  będą  podlegały 
zmianie.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy za dostarczony gaz będzie liczone wg wzoru:

W= (CJ -U) x G + ______% VAT
Gdzie:
W- wynagrodzenie brutto (PLN)
CJ  –  cena  jednostkowa  netto  za  litr  gazu  publikowana  w  ostatnim,  przed  datą  złożenia 
zamówienia,  piątkowym  wydaniu  gazety  Rzeczpospolita  dodatek  B  ekonomiczny,  rynki 
notowania, propan, region Wrocław, producent__________.
U – upust w wysokości PLN _______ zł netto/litr (słownie : ______________________)
G – ilość dostarczonego gazu (litr) 

§ 7
1. Za dostarczony gaz Zamawiający płacić będzie Wykonawcy należność według cen określonych 
niniejszą umową (w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego oryginału faktury 
VAT).
2. Zamawiający  zapłaci  faktury,  wystawione  przez  Wykonawcę  zgodnie  niniejszą  umową, 

przelewem na  konto  bankowe  Wykonawcy.  Za  datę  zapłaty  uważać  się  będzie  datę  obciążenia 



rachunku bankowego Zamawiającego.

3. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktur bez jego podpisu,. 

§ 8 
Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań w formie 
kar umownych w następujących wypadkach i wysokości:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu  przedmiotu umowy 
określonego w § 1 ust 1 pkt c) w wysokości 0,2 % wartości brutto  dostawy za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca wyraża zgodę na 
potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałej należności poprzez naliczenie 
kar umownych, o których mowa w ust. 1.
3. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2 Zamawiający wystawi w terminie 21 dni  
od dnia dokonania potrącenia notę zawierającą szczegółowe naliczenie kary umownej.

§ 9
Zamawiający może odstąpić od umowy:
1) w przypadku nie dotrzymania warunków umowy przez Wykonawcę
2) w sytuacji określonej w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 10
Zmiany niniejszej umowy wymagają  formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności

§ 11
1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  stosuje  się  przepisy  k.c.,  w  sprawach 
procesowych k.p.c. oraz Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie koszty związane z zawarciem i wykonaniem umowy, transportem, ubezpieczeniem i 
ryzykiem dostaw ponosi w całości Wykonawca.
3. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny 
właściwy dla siedziby  Zamawiającego.

§ 13
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach,  z których 2 egz.  otrzymuje 
Zamawiający,  a jeden egzemplarz Wykonawca
.

WYKONAWCA:                                                                            ZAMAWIAJĄCY:


