
Załącznik nr 2
WZÓR UMOWY

UMOWA 

zawarta w dniu …………………… w Nakle nad Notecią pomiędzy:

…………………………………………………………………………., zwanym dalej Zamawiającym
reprezentowanym przez 

1. ……………………………………………………...,

2. ……………………………………………………...,

a 
……………………………………………………………………………………………………………

z  siedzibą  w  ……………………………………………………………………………………………

NIP ………………………………………………, zwanym dalej Wykonawcą,

reprezentowanym przez

1. ……………………………………………………………………..,

2. ……………………………………………………………………..,

§ 1
1. Zgodnie  z  wynikiem  zapytania  ofertowego  Zamawiający  zamawia,  a  Wykonawca

zobowiązuje  się  dostarczyć  gaz  techniczny  –  propan w  miejsce  wskazane  przez
Zamawiającego  oraz  wydzierżawi  zbiornik  naziemny  do  magazynowania  gazu  w  całym
okresie obowiązywania umowy.

2. Dostarczony gaz musi spełniać wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamówienia oraz być
zgodny z ofertą złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu.

3. Gaz techniczny propan Wykonawca zobowiązuje się dostarczać z zachowaniem wszystkich
obowiązujących przepisów regulujących przewóz materiałów niebezpiecznych.

§ 2
1. Wartość przedmiotu umowy wynosi zgodnie z ofertą:

Cena jedn. netto
propanu za 1 litr

w oparciu o
aktualną cenę

zamieszczaną na
stronie e-petrol

Marża/upust
Oferenta w %

do dwóch
miejsc po
przecinku

Kwota marży/upustu
oferowana przez

Oferenta w stosunku
do ceny 1 litra

propanu producenta
(do dwóch miejsc po

przecinku)

Cena 1 litra
propanu po

uwzględnieniu
marży/ upustu

Ilość litrów
zamawiana przez
Zamawiającego

podatek
VAT (%)

Wartość
brutto

15 000

Słownie: .......................................................................................................................zł

2. Rozliczenie następować będzie każdorazowo po dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
3. Zapłata  za  dzierżawę  zbiornika  naziemnego  o  pojemności  od  3500l  do  4850  l  

o  kubaturze  nie  większej  niż  440  cm x150  cm z  uwzględnieniem opłat  UDT na  okres  
1  kwartału  wyniesie  ……………..  (słownie:…………………………………………………
zł) plus obowiązująca stawka VAT 23% tj.  ………… co daje kwotę  ………… (słownie:
…………………………………….. zł). 



4. Zapłata za miesięczna dzierżawę zbiornika nastąpi jednorazowo po prawidłowo wystawionej
fakturze VAT, licząc od dnia montażu zbiornika pod adresem Paulina 12, 89-240 Kcynia.

5. Montaż i podłączenie zbiornika do instalacji gazowej nastąpi na koszt Wykonawcy.
6. Termin  montażu i  podłączenia  zbiornika  do  instalacji  gazowej  zostanie  uzgodniony przez

strony (do 22 listopada 2021 r.).
7. Zapłata za zamówiony i dostarczony gaz będzie następować w oparciu o dowód dostawy i

prawidłowo wystawioną fakturę VAT.
8. Zapłata za fakturę nastąpi z zastosowaniem podzielonej płatności tzw. split payment.
9. Płatność  nastąpi  na  rachunek bankowy wskazany w elektronicznym wykazie   podmiotów

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
10. Cena za  dostarczony gaz kalkulowana będzie w następujący sposób:  wartość jednostkowa

netto producenta z dnia dostawy gazu plus/minus stała marża/upust Wykonawcy określona/y
w ofercie w wysokości ............... razy ilość zamówionych litrów plus podatek VAT.

11. Wskazana  powyżej  marża/upust  jest  stały  i  nie  podlega  zmianie  przez  cały  okres
obowiązywania umowy. 

12. Przy  każdej  dostawie  Wykonawca  zobowiązany  jest  załączyć  wraz  z  dowodem dostawy,
wydruk ze strony e-petrol z aktualną ceną gazu – aktualną na dzień dostawy.

§ 3
Termin obowiązywania umowy wynosi: 7 miesięcy od daty jej zawarcia lub do wyczerpania ilości
zamówionego gazu. Dostawy odbywać  się  będą  sukcesywnie  w terminie  do  7  dni  od  zgłoszenia
telefonicznego lub mailem przez pracownika Zamawiającego. 

§ 4
1. W przypadku  dostawy  gazu  o  niezgodnych  z  określonymi  w niniejszym paragrafie  w  ust.  2

parametrami, Wykonawca zobowiązany jest:
 niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od zgłoszenia nieprawidłowości, wymienić go

(na swój koszt),
 pokryć wszelkie koszty związane z usunięciem powstałych w wyniku zastosowania tego gazu

niesprawności.
2. Dostarczany  gaz  techniczny  –  propan  winien  spełniać  warunki  jakościowe  określone  Polską

Normą PN-C-96008:1998. 
3. Dostawy  odbywać  się  będą  cysterną  dostawczą  posiadającą  przepływomierze  gazu  

z ważnym świadectwem legalizacji. Rozliczenie ilości dostarczonego gazu odbywać się będzie na
podstawie  wskazania  licznika  przepływomierza  z  cysterny  Wykonawcy.  Ilość  wskazana  na
liczniku  przepływomierza  będzie  ilością  dostarczoną  do  Zamawiającego.  Przekazanie  każdej
dostawy gazu opatrzone będzie dowodem wydania i świadectwem jakości.

§ 5
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.
2. Na  potrzeby  obliczenia  wielkości  kar  umownych  określa  się  wartość  umowną  zamówienia

określoną w ofercie w wysokości: .....................................
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

 jednostronne  wypowiedzenie  umowy  przed  zakończeniem  okresu  jej  obowiązywania  w
wysokości 5% wartości umownej,

 opóźnienie w dostawie zamówionego gazu w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

 opóźnienie  w  podjęciu  niezbędnych  czynności,  o  których  mowa  w  §4  pkt  1  
w wysokości 0,5% wartości umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody dochodzonego w trybie art. 471
Kodeksu cywilnego.



§ 6
1. Zamawiający dokona zapłaty należności za dostawę gazu w terminie 21 dni od dnia dostarczenia

faktury  przez  Wykonawce.  Płatnikiem  a  zarazem  Nabywcą  jest  Powiat  Nakielski  zaś
Odbiorcą usługi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią.

2. Należność za realizację zamówienia będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy.
3. Oferent  ma prawo żądać ustawowych odsetek za zwłokę w płatności należności  za wykonaną

dostawę.

§ 7
Wszelkie  zmiany niniejszej  umowy wymagają  zgody obu stron umowy oraz formy pisemnej  pod
rygorem nieważności takich zmian. 

§ 8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy
miejscowo dla Zamawiającego.

§ 10
Umowę  sporządzono  w dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach  po  jednym dla  Zamawiającego  i
Wykonawcy.

           ZAMAWIAJĄCY                                                                         WYKONAWCA

………………………………….                                                  ………………………………..


