
 

  Załącznik nr 4 do SWZ 

  Znak : DPS.ZPK.01.2022 

 

WZÓR  U M O W Y  nr ……/2022 

 

NA DOSTAWĘ   GAZU  PŁYNNEGO  PROPAN 

 

DO  DOMU  POMOCY  SPOŁECZNEJ    

W  ZAGÓROWIE 

 

 
w dniu ……………………. 2022  roku w Zagórowie pomiędzy 

Domem Pomocy Społecznej w Zagórowie ul. Konstantego Lidmanowskiego 4 

reprezentowanym przez: 

 

1. Panią Sylwię Pawlicką - Dyrektora Domu 

 

Przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Pani Małgorzaty Ślebioda 

 

zwanym w treści umowy Zamawiającym  

a 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

reprezentowanym przez: 

1. ………………………………………………………………. 

 

zwanym w treści umowy Wykonawcą. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego 

prowadzonego  na podstawie art. 275  pkt 1 ustawy  z dnia  11 września 2019 r. –                                   

Prawo Zamówień Publicznych  ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zawarto umowę następującej 

treści: 

 

§ 1. 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa gazu płynnego propan. 

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  dostarczenia  40.000  litrów  gazu  płynnego  propan,                   

w terminie i  miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Gaz wskazany w przedmiocie zamówienia musi odpowiadać Polskim Normom  

4. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  umownej  wielkości  zamówienia     

uzależnionej od zużycia gazu związanego z warunkami atmosferycznymi panującymi                               

w sezonie grzewczym w okresie obowiązywania umowy, bądź wyłączenia obiektu                                     

z eksploatacji.  

5. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze                     

z tytułu  dostarczenia mniejszej ilości gazu niż określone w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

 



 

 

 

§ 2. 

 

1. Dostawy  będą  następować  sukcesywnie  w  terminach  podanych  każdorazowo  przez  

Zamawiającego. Realizacja zamówienia nastąpi do 5 dni od momentu zgłoszenia 

zapotrzebowania na dostawę  w  okresie  od  dnia  01.07.2022 r. do  31.12.2022 r. 

2. Wielkości dostaw  będą  każdorazowo  uzgadniane. Dostawy powinny odbywać się 

w godz. od godz. 7:00 – do 15:00 w dniach od poniedziałku do piątku, po 

wcześniejszym powiadomieniu Odbiorcy. 
3. Dostawy będą realizowane środkami transportu Wykonawcy. Gaz  propan  

Wykonawca  dostarczy  autocysterną , która  będzie wyposażona  w  legalizowany  

licznik  oraz  wąż  z  odpowiednią  końcówką  do  wlewu  paliwa, na koszt wykonawcy. 

4. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów związanych z transportem i rozładunkiem 

gazu oraz nie będzie udzielał zaliczek na realizacje dostawy. 

5. Wykonawca poniesie odpowiedzialność za uszkodzenia, które wystąpią podczas 

tankowania z jego winy. 

 

§ 3. 

 

1. Zamawiający  zobowiązuje  się  zapłacić  za  dostawę  cenę  ustaloną  w  wyniku      

postępowania  o   zamówienie   publiczne  wynoszącą    brutto  ……… za  1  litr    gazu  

płynnego propan ( cena  zawiera  VAT);             

Słownie : ………………………………………………………………………………. 

2. Łączna  wartość  zamówienia  za   40.000   litrów   wynosi: 

 

Kwota netto  : …………………………… 

Słownie :  ……………………………………………………………………………… 

Kwota brutto : …………………………… 

Słownie: ………………………………………………………………………………. 

 

3. Wykonawca gwarantuje stałość  ceny  ustalonej  w  ust. 1 przez cały czas realizacji  

umowy. 

 

§ 4. 

 

1. Strony ustalają, że rozliczenie za dostarczony przedmiot umowy nastąpi na podstawie 

faktur za wykonane i dostarczone partie gazu. 

2. Podstawą do wystawienia faktur będzie potwierdzenie odbioru towaru podpisane przez 

Wykonawcę oraz Zamawiającego. 

3. Dane niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury: 

Nabywca :  Powiat Słupecki                                     

                          Ul. Poznańska 20                                                      

                          62-400 Słupca       

                          NIP: 667-17-40-164 

Odbiorca :  Dom Pomocy Społecznej 

                          Ul. Konstantego Lidmanowskiego 4 

                          62-410 Zagórów  



 

4. Zapłata  należności  następować będzie  przelewem  w  terminie  14  dni  licząc  od  daty  

otrzymania  faktury przez Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy: 

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

5. Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 

oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666)  Zamawiający 

wyłącza w niniejszym postępowaniu stosowanie ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych. 

6. Za  datę  zapłaty  uważa  się  datę  realizacji  przelewu  z  rachunku  bankowego  

Zamawiającego, potwierdzoną  wyciągiem  bankowym. 

7. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT i upoważnia 

Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu. 

 

§ 5. 

 

W  razie  niewykonania lub  nienależytego  wykonania  umowy : 

1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  zapłacić  kary  umowne: 

a)  w  wysokości  5%  wartości  umownej  towaru   gdy  Zamawiający  odstąpi  od  umowy                    

z      powodu  okoliczności , za które  odpowiada  Wykonawca. 

b)  w  wysokości  0,1% wartości  umownej  towaru  nie  dostarczonego  w  terminie za 

każdy dzień zwłoki. 

2.   Zamawiający  zobowiązuje  się  zapłacić Wykonawcy  kary  umowne  w  wysokości  odsetek     

      ustawowych za  każdy dzień  zwłoki w  zapłacie  rachunku. 

3.   Kary umowne Zamawiający potrąci z faktury Wykonawcy. 

 

§ 6. 

 

Umowa  zostaje  zawarta  z  chwilą  jej  podpisania  na  okres  od  dnia  01.07.2022 r. do dnia    

31.12.2022 r. 

 

§ 7. 

 

1. Zakazuje  się    zmian , pod rygorem  nieważności, postanowień  zawartej  umowy                              

w  stosunku  do  treści  oferty , na podstawie  której  dokonano  wyboru  wykonawcy, 

chyba że  konieczność  takich  zmian  wynika  z  okoliczności,  których  nie  można  było  

przewidzieć w  chwili  zawarcia  umowy,  lub  zmiany te  są  korzystne  dla  

Zamawiającego. 

2. W  razie  zaistnienia  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.  

3. W  przypadku ,  o  którym  mowa  w  pkt. 3 , Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  

wynagrodzenia  należnego  z  tytułu  wykonania  części  umowy. 

 

§ 8. 

 

W  sprawach  nieuregulowanych  postanowieniami  niniejszej  umowy  mają  zastosowanie  

przepisy  Kodeksu  cywilnego i ustawy  Prawo zamówień publicznych. 

 



 

§ 9. 

 

Wszelkie  spory  mogące  wyniknąć  na  tle  wykonania  postanowień  umowy  będą  

rozstrzygane  przez  właściwy sąd powszechny.  

 

§ 10. 

 

Umowa niniejsza została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla 

Wykonawcy oraz 2 dla Zamawiającego . 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawca           Zamawiający 

 

 


