
ZA L'i CZN I K Nr 2 - IVror 1I11l0WY 

UMOWA Nr ... .12019 

zawarta w dniu ........... .... .... . r. w Baboszewie, pomi~dzy: 
Gmin't Baboszewo NIP 567-179-04-40; REGON 130378054 z siedzibq w Baboszewie, 
ul. Warszawska 9A reprezentowanq przez: 
W6jta Gminy Baboszewo - Pana. .. ............. . .... ...... . . .... .. ... .. .... .. ..... ... .. , 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani ........................... ... . 
- zwanq w daiszej cz~sci Umowy ZAMAVVIAJJ\CYM. 

a.. .... ... ...................... ...... , NIP ..., REGON ............ , 
siedziba: .. ................... . ...... ...... .... . . 

- zwanymi dalej w tresci niniejszej Umowy WYKONAWCJ\, 

W wyniku post~powania 0 udzielenie zam6wienia publicznego w trybie zapytania ofertowego 
na zadanie p.n. "Dostawa LPG do cel6w opa/owych swietlic wiejskich w Woli Folwark i 
Draminie", zostala zawarta umowa 0 nast~pujqcej tresci: 

§ I 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiajqcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostaw~ ok. 2900 dm 3 gazu 
skroplonego LPG do cel6w opalowych swietlic wiejskich w Woli Folwark i Draminie. 
2. Przedmiot umowy zostal okreslony w zapytaniu ofertowym oraz w zlozonej ofercie. 

§2 
Termin wykonania 

1.Termin realizacji zam6wienia - dostaw~ przedmiotu umowy nalezy wykonac w ciqgu 7 dni 
roboczych od podpisania umowy. 
2. Za termin wykonania przedmiotu zam6wienia uznaje si~ dzieri podpisania protokolu 
zdawczo - odbiorczego dostarczonego gazu LPG. 

§3 
Warunki realizacji dostawy 

1. Realizacja dostawy gazu LPG na sezon grzewczy 2019/2020 odb~dzie si~ jednorazowo. 
2. Dostawca zapewni transport gazu LPG autocysternq posiadajqcq cyfrowy dystrybutor 
gwarantujqcy dokladnosc spustu i aktualnq legalizacj~ Paristwowego Urz~du Miar. 
3. Dostawa b~dzie posiadac aktualne swiadectwo jakosci. 
4. Koszty i ryzyko zwiqzane z transportem gazu LPG obciqzajq Wykonawc~. 

§4 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajq wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci 
..................................... zl brutto (z podatkiem VAT .... %) 
(slownie: . ................. ........... ................ . ........... -) 

- z tego podatek VAT ......................... zl 
Wynagrodzenie netto wynosi ................. zl (slownie: ............... ............ . .......... - ) 
2. Podstaw~ do okreslenia wyzej wymienionego wynagrodzenia stanowi oferta Wykonawcy 



stanowiqca integralnq cZEi!se umowy. 
3. W podanej wyzej cenie uwzglEi!dnione zosta/y wszystkie koszty wykonania przedmiotu 
zam6wienia,w tym koszty transportu . 

§5 
Warunki platnosci 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastqpi na podstawie prawidlowo 
wystawionych przez WykonawcEi! faktur. 
2. Podstawq wystawienia faktur Sq protokoiy zdawczo - odbiorcze dosrarczonego gazu 
skroplonego LPG objEi!tego fakturowaniem , podpisane przez Zamawiajqcego i WykonawcEi!. 
3. Faktury nalezy wystawie dla kazdej dostawy oddzielnie: 
Nabywca: Gmina Baboszewo, 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9 A 
NIP 567-179-04-40. 
Odbiorca: Urzqd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo 
W tresci faktur Wykonawca wpisuje odpowiednio : 
"Oostawa LPG do cel6w opa/owych swietlicy wiejskiej w Wali Folwark" oraz 
"Oostawa LPG do cel6w opa/owych swietlicy wiejskiej w Oraminie" 
4. Zamawiajqcy zrealizuje platnose przelewem na wskazany przez WykonawcEi! rachunek 
bankowy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajqcego faktur i protokol6w 
zdawczo-odbiorczych wykonanej dostawy zgodnie z § 9 niniejszej umowy. 
5. Cena okreslona w ofercie obowiqzuje przez ca/y okres realizacji Umowy. 
6. Wykonawcy nie bEi!dzie przyslugiwalo jakiekolwiek roszczenie w stosunku do 
Zamawiajqcego z tytulu nie pobrania przewidywanej ilosci gazu LPG. Zamawiajqcy dokona 
zaplaty za faktycznie dostarczone ilosci . 
7. Wykonawca nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelnosci z tytulu wynagrodzenia 
okreslonego w § 3 ust.1 bez pisemnej zgody Zamawiajqcego. 

§6 
Obowil\.zki Wykonawcy 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za najwyzszq jakose dostarczonego gazu skroplonego 
LPG. Dostarczone paliwo ciekle musi posiadae aktualne swiadectwo jakosci. 
2. Wykonawca ma obowiqzek: 
1) zorganizowae i przeprowadzie dostawEi! przedmiotu umowy w spos6b bezpieczny, zgodnie 
z obowiqzujqcymi przepisami , normami i zasadami wiedzy technicznej oraz nalezytq 
starannosciq w jej wykonywaniu , bezpieczenstwem, dobrq jakosciq i wlasciwq organizacjq 
pracy. 
2) zapewnie bezpieczenstwo i ochronEi! zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci 
w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 
3) dostarczye przedmiot umowy zgodnie z wymaganiami opisanymi w zaproszeniu do 
zlozenia oferty. 
3.Wykonawca zobowiqzany jest informowae niezwlocznie w formie pisemnej Zamawiajqcego 
o problemach technicznych lub okolicznosciach, kt6re mogq wp/ynqe na jakose przedmiotu 
zam6wienia lub termin jego realizacj i. 
4. Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzajqce parametry oraz wymagane normy 
zastosowanego paliwa cieklego . 
5. Wykonawca zobowiqzuje siEi! do przestrzegania zasad bezpieczenstwa , BHP i ppoz. oraz 
ponoszenia odpowiedzialnosci w trakcie prowadzonej dostawy przedmiotu zam6wienia. 
6. Wykonawca zobowiqzuje siEi! do terminowego wykonania przedmiotu umowy. 



§7 
Obowi'l.zki Zamawiaj'l.cego 

1. Zamawiajqcy przekazuje zbiorniki niezb~dne do wykonania przedmiotu urnowy w dniu 
podpisania urnowy. 
2. Zarnawiajqcy dokona odbioru dostarczonego przedmiotu urnowy na zasadach okreslonych 
w § 8 niniejszej umowy. 

§ 8 
Odbi6r dostawy i gwarancje jakosci 

1. ZamawiaJqcy dokonuje odbioru ilosciowego gazu LPG we wskazanym miejscu dostawy. 
2. Odbi6r dokonywany jest na podstawie dowodu dostawy gazu LPG wraz ze swiadectwern 
jakosci. 

§9 
Kary umowne 

1. Wykonawca zaplaci kary umowne Zamawiajqcemu: 
1) za odstqpienie od umowy przez Zarnawiajqcego z przyczyn, za kt6re ponosi 
odpowiedzialnosc Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto za 
przedrniot umowy, 0 kt6rym mowa w § 4 ust.1 urnowy. 
2) za odstqpienia od umowy przez Wykonawc~ z przyczyn niezaleznych od Zamawiajqcego, 
Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu kar~ umownq w wysokosci 10% wynagrodzenia 
umownego brutto, 0 kt6rym mowa odpowiednio w § 4 ust.1 umowy. 
2. Zaplata kar umownych moze nastqpic poprzez potrqcenie z wynagrodzenia Wykonawcy. 
3. Zaplata kar umownych nie wplywa na zobowiqzania Wykonawcy. 
4. Zamawiajqcy zaplaci Wykonawcy kar~ umownq za zwlok~ w platnosci faktury w wysokosci 
1 % za kazdy dzieri zwloki po ustalonym terminie platnosci. 

§10 
Ubezpieczenia dostaw 

1. Wykonawca w imieniu swoim zapewnia ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej 
pokrywajqce okres realizacji dostawy. 

§ 10 
Zmiana postanowieri umowy 

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowieri zawartej 
Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy 
za wyjqtkiem zmian , kt6rych mozliwosc dokonania Zamawiajqcy przewidzial w zaproszeniu 
do zlozenia oferty w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego. 
2. Zamawiajqcy dopuszcza zmian~ postanowieri zawartej umowy dotyczqcej terminu 
realizacji w okolicznosciach niezaleznych od Wykonawcy (przy zachowaniu przez niego 
nalezytej starannosci) skutkujqcych niemozliwosciq dotrzymania terminu realizacji 
przedmiotu zam6wienia zwiqzanych z: 
1) zdarzeniem zewn~trznym 0 charakterze niezaleznym od Stron, kt6rego Strony nie mogly 
przewidziec przed zawarciem Umowy, oraz kt6rego Strony nie mogly uniknqc ani kt6remu 
nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci; 
Za sil~ wYZSZq, warunkujqcq zmian~ Umowy uwazac si~ b~dzie w szczeg6lnosci: pow6dz, 
pozar i inne kl~ski zywiolowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dzialania wojenne, 
nagle i dlugotrwale (co najmniej 7 dni) zalamania warunk6w atmosferycznych, 
promieniowanie lub skazenia; 
2) dzialaniami os6b trzecich uniemozliwiajqcych wykonanie dostawy, kt6re to dzialania nie 



Sq konsekwencjq winy ktorejkolwiek ze stron umowy. 
3. Podstawq do stosownego przed/uzenia w wyzej wymienionych przypadkach terminu 
wykonania dostawy b~dzie pisemny wniosek Wykonawcy wraz z udokumentowanym 
podj~ciem dzia/ari przez Wykonawc~ , majqcych na celu realizacj~ prac w terminie. 
4.Termin realizacji dostawy moze zostac przed/uzony stosownie do okresu zaistnia/ego 
op6Znienia w sytuacjach opisanych powyzej lub odpowiednio do konsekwencji zmiany 
za/ozeri lub warunk6w realizacji zamowienia , niezaleznej od Wykonawcy. 
5. Zamawiajqcy dopuszcza zmian~ postanowieri zawartej umowy w przypadku zmiany stawki 
podatku VAT. Zamawiajqcy zap/aci Wykonawcy cen~ powi~kszonq lub pomniejszonq 
o zmlan~ stawki podatku VAT od dnia obowiqzywania zmienioneJ stawki. 

§ 13 
Spory i reklamacje 

1. W razie sporu na tie wykonania niniejszej Umowy 0 wykonanie dostawy w sprawie 
zam6wienia publicznego Strony Sq zobowiqzane przede wszystkim do wyczerpania drogi 
post~powania reklamacyjnego. 

2. Reklamacje wykonuje si~ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia. 
3. Strony majq obowiqzek do pisemnego ustosunkowania si~ do zg/oszonego roszczenia w 

terminie 14 dni od daty jego otrzymania. 
4. W razie odmowy uznania roszczenia, wzgl~dnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie 

w terminie , 0 kt6rym mowa w us!. 3, Strony Sq uprawnione do wystqpienia na drog~ 
sqdowq. 

5. W/asciwym do rozpoznania spor6w wynik/ych na tie realizacji niniejszej Umowy jest sqd 
w/asciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajqcego. 

§ 13 
Postanowienia koncowe 

1. W sprawach nieregulowanych niniejszq Umowq stosuje si~ przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Umow~ niniejszq sporzqdza si~ w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla 
Zamawiajqcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

Wykaz za/qcznik6w do Umowy: 
1.Oferta Wykonawcy. 

ZAMAWIAJACY: 

§14 
Zal<tczniki 

WYKONAWCA: 


