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                                                                                                                                              Zał. nr 1 - Wzór umowy 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UMOWA    Nr  ……/2015 
 

zawarta w dniu…….  listopada  2015 r. w Baboszewie, pomiędzy: Gminą Baboszewo                     
NIP 567-179-04-40; REGON 130378054 z siedzibą w Baboszewie, ul. Warszawska 9 A, 
reprezentowaną przez Wójta Gminy Baboszewo  Pana Tomasza Sobeckiego  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy –  Pani Anny Guzanowskiej 
- zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM,  
a …………………………..  NIP ………………….;  REGON ……………….., z siedzibą w  Łowiczu,  
ul. ………………………… ,  ……………….., działającą na podstawie 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
- zwaną dalej w treści niniejszej  Umowy WYKONAWCĄ,                                                                      
reprezentowaną przez ………………………………….. – ………………………… 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
zapytania ofertowego ZP.271.ZO.11.2015 z dnia ………….. 2015 r. na dostawę gazu LPG na 
potrzeby grzewcze świetlic wiejskich na terenie gminy Baboszewo, została zawarta umowa o 
następującej treści: 
 
                                                                            § 1 

                                                             Przedmiot umowy  
1.Zamawiający zleca, a Dostawca zobowiązuje się do  dostawy  ok. 4300 dm3 gazu skroplonego   
LPG (Liquid Petroleum Gas) do celów opałowych tj. ogrzewania  świetlicy wiejskiej w Woli Folwark 
i Draminie. 

  z tego: 
 -   ok.     2150 dm3  do świetlicy wiejskiej w Woli Folwark (poj. zbiornika 2700 dm3) 

       -  ok.     2150 dm3  do świetlicy wiejskiej w Draminie (poj. zbiornika 2700 dm3) 
 

2. Dostarczony gaz  musi spełniać wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego 
LPG (Dz.U.2006.251.1851 z późniejszymi zmianami). 

3. Jakość dostarczonego gazu  LPG winna być potwierdzona świadectwem jakości dla dowodu 
wydania. 

4. Zamawiający  wymaga,  aby dostarczony gaz LPG  spełniał parametry dla okresu zimowego              
tj.  temperaturę  - (minus) 5 °C, w której względna prężność par w gazie LPG jest nie mniejsza niż 
150 kPa  (obowiązującej od 1.12–31.03). 

5. W przypadku, gdy w miesiącu listopadzie dostępny u producenta gaz nie spełnia parametrów 
zimowych, wówczas  dostawę należy zrealizować w dwóch terminach:  

1) dostawa gazu wg parametrów okresu letniego max. + 10 °C.  – ok. 500dm3 (250 dm3 dla 
świetlicy w Woli Folwark i 250 dm3 dla świetlicy w Draminie) 

2) dostawa gazu wg parametrów okresu zimowego – ok. 3800 dm3 (1900 dm3 dla świetlicy w Woli 
Folwark i 1900 dm3 dla świetlicy w Draminie) 
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3. Realizacja dostaw prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami  oraz należytą    
    starannością w ich wykonywaniu,  bezpieczeństwem, dobrą jakością  i właściwą organizacją. 
                                                           § 2 
                                                 Termin wykonania 
 1.Dostawę przedmiotu umowy  należy wykonać w ciągu 2 dni roboczych od podpisania umowy,                               
z zastrzeżeniem  pkt 2. 
2.W okolicznościach określonych w §1 pkt 5 umowy zamówienie należy zrealizować w dwóch 
terminach: 

- pierwsza dostawa  (LPG letni) w ciągu 2 dni od podpisania umowy 
- druga dostawa (LPG zimowy) najpóźniej do 4 grudnia 2015 r. 

 

                                                                     § 3 

                                          Warunki realizacji dostaw 

1. Realizacja dostaw gazu LPG na sezon grzewczy 2015/2016  odbywać się będzie jednorazowo 
za  wyjątkiem sytuacji określonej w § 1 ust. 5.  
3. Dostawca zapewni transport gazu LPG autocysternami  posiadającymi cyfrowe    
    dystrybutory gwarantujące  dokładność spustu i aktualną legalizację Państwowego Urzędy Miar.   
    Dystrybutory zaopatrzone w czujniki jakości spustu. 
4. Każda dostawa będzie posiadać aktualne świadectwo jakości.      
5. Koszty i ryzyko związane z transportem gazu LPG obciążają Wykonawcę.  

 

                                                     § 4 

                       Odbiór dostaw, gwarancje jakości i reklamacje  

1.  Zamawiający dokonuje odbioru ilościowego gazu LPG  we wskazanym miejscu dostawy. 
2. Odbiór dokonywany jest na podstawie dowodu dostawy gazu LPG wraz ze świadectwem 
jakości.                                                              

                                                     § 4 

                                    Warunki płatności 
1.  Strony postanawiają, że regulowanie należności za dostarczony gaz LPG, następować będzie 
przelewem w ciągu 14 dni  roboczych od daty wpływu faktury do Zamawiającego. 
2. Ustala się następujące zasady rozliczeń dostaw gazu LPG: 
1)Za odebrany gaz LPG Zamawiający  zobowiązuje się zapłacić cenę netto określona w ofercie  
…………… zł za 1 dm3 plus podatek VAT 23%. Cena  jednostkowa brutto ……. zł/1dm3  
2)Cena określona w ofercie  obowiązuje przez cały okres realizacji umowy.                                         
3.Faktury należy wystawiać dla: 
 Gmina Baboszewo, 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9 A NIP 567-179-04-40 
 (z dopiskiem: „świetlica w Woli Folwark”, „świetlica w Draminie”) 
4.Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego               
z tytułu nie pobrania przewidywanej ilości gazu LPG. Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie 
dostarczone ilości. 

                                                           § 5 

                                          Kary umowne   
1.Jeżeli dostawa gazu LPG  nie nastąpi, bądź zwłoka w dostawie będzie dłuższa niż 3 dni,    

Zamawiający może naliczyć,  a sprzedający zapłaci karę umowną   w wysokości pokrywającej  
ewentualne straty jakie poniósł Zamawiający w wyniku przerw w  ogrzewaniu np. uszkodzenia 
systemu  centralnego ogrzewania.  

2. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy z przyczyn leżących po  stronie Wykonawcy ,    
      Zamawiający naliczy, a Wykonawca  zapłaci karę umowna w wysokości 10%  wartości  
      brutto nie zrealizowanych dostaw wg ceny jednostkowej określonej w ofercie. 
3.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowna za zwłokę w  płatności faktury  w wysokości    
      1% za każdy dzień zwłoki  po ustalonym terminie płatności. 
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                                                      § 6 

                                         Ubezpieczenia dostaw 

1.  Dostawca  w imieniu swoim  zapewnia   ubezpieczenia  odpowiedzialności cywilnej pokrywające 
okres od daty rozpoczęcia do zakończenia  dostaw.       

                                                                                 

                                                     § 7 

                                    Zmiana postanowień umowy 
 1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej Umowy  
     w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy za wyjątkiem   
     zmian, których możliwość dokonania  Zamawiający przewidział  w ogłoszeniu o zamówieniu  
      oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia  oraz  określił  warunki takiej zamiany. 
2.   Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w przypadku zmiany  stawki 

podatku VAT.  Zamawiający  zapłaci Wykonawcy cenę powiększoną lub pomniejszoną                          
o zmianę stawki podatki VAT od dnia obowiązywania zmienionej stawki. 

 

                                                      § 8 

                                           Spory i reklamacje 

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie dostaw w sprawie zamówienia 
publicznego Strony są zobowiązane przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania 
reklamacyjnego. 

2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia. 
3. Strony  mają  obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego  roszczenia   
    w terminie 14  dni od daty jego otrzymania.  
4. W razie odmowy  uznania roszczenia , względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie                   

w terminie, o którym mowa w ust. 3,  Strony są uprawnione j do wystąpienia na drogę sądową. 
5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd      
     właściwy dla  siedziby Zamawiającego.     
          

                                                       § 9 

                                         Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego,                            
2. Umowę niniejszą sporządza się w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla  
Zamawiającego, jeden  egzemplarz dla Wykonawcy. 
                       
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:                               WYKONAWCA: 


