
UMOWA 
 
 

Zawarta dnia 04.10.2019 roku w Bisztynku pomiędzy: 
Biblioteką Publiczną w Bisztynku 
NIP 743 199 30 67        REGON  280424935 
zwanym dalej zamawiającym  
reprezentowaną przez Dyrektora – Pawła Wołoch 
a: 
 
………………. (nazwa firmy). z siedziba w ……………….. (adres firmy)  
NIP   …………………..    REGON     ……………………………….. 
zwany dalej WYKONAWCĄ 
reprezentowany przez: 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Niniejszą umowę strony zawierają w wyniku przeprowadzenia w dniu ……………. roku 
postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego o wartości 
szacunkowej nie przekraczającej 130 tys zł 
  

§ 1 
 
1. Na podstawie zamówienia publicznego Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do 
wykonania dostawę gazu płynnego propan do celów grzewczych w maksymalnej ilości 
 20 000 litrów, który odpowiada wymaganiom Polskich Norm. 
2. Dostawa przedmiotu umowy będzie dokonywana sukcesywnie w miarę potrzeb 
Zamawiającego w postaci jednostkowych dostaw. 
3. Wykonawca dokona jednostkowej dostawy podmiotu umowy o którym mowa w ust. 1 w 
terminie 48 godzin od otrzymania telefonicznego zgłoszenia od Zamawiającego. 
4. Dostawa podmiotu umowy odbywać się będzie w dniach i godzinach pracy 
Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.00- 15.00 
5. Miejscem dostawy przedmiotem umowy jest Biblioteka Publiczna w Bisztynku, ul. 
Ogrodowa 2, 11-230 Bisztynek. 
 

§ 2 
 

1.Wykonawca zobowiązuje się do okazania Zamawiającemu świadectwa jakości gazu 
płynnego propan przy każdej dostawie. 
2.Wykonawca będzie dostarczał podmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 za pomocą 
autocystern wyposażonych w pompy z zalegalizowanymi licznikami przepływu, w 
legalizowany przepływomierz gazu, pompę ssąco- tłoczącą, wąż do tankowania o długości 
umożliwiającej swobodne przepompowanie  oleju do zbiornika. 
3. Wykonanie jednostkowej dostawy przedmiotu umowy odbywać się będzie bezpośrednio po 
jego dostawie na podstawie stanu faktycznego wg licznika, dokumenty magazynowego 
potwierdzającego dostarczoną ilość przedmiotu umowy, podpisanego przez obie strony. 
 
 
 
 
 



§ 3 
 

1.Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 będzie odbywała się 
sukcesywnie przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całego zakresu zamówienia z 
uwagi na faktyczne zużycie. Z tytułu zmniejszonej ilości dostawy paliwa nie przysługuje 
Wykonawcy wynagrodzenie ani żadne roszczenie cywilno – prawne. 
 

§4 
 

1. Strony ustalają cenę jednostkową na dzień składania oferty w wysokości: 
wartość jednostkowa netto ………… x 20 000 L 
= …………….zł/ słownie : ………………………… 00/100/ + podatek VAT 
……………….zł co daje cenę brutto ………………………………… zł/ słownie: 
…………………………………………………………………. 
 
2. Zgodnie z  złożoną ofertą strony ustalają , że jednostkowa cena  każdorazowej dostawy 
gazu będzie wynosiła  …… zł netto za jeden litr przez okres jednego roku o chwili podpisania 
umowy. 
 
 

§ 5 
 

1.Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie fakturami częściowymi  
wystawionymi prze Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu wraz z wykazem 
wykonanych  jednostkowych dostaw potwierdzonych przez  przedstawiciela Zamawiającego. 
2. Zamawiający dokona zapłaty należności za przedmiot umowy przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy  ……………………………………………………………………… 
w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury wraz z wykazem, o którym mowa w ust. 1. 
Za dzień zapłaty  uważany będzie dzień obciążenia  rachunku bankowego Zamawiającego. 
3. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności przysługującej z tytułu wykonania  
niniejszej umowy. 
4. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawiał faktury VAT bez podpisu 
Zamawiającego na fakturach jako odbiorca faktury. 
5. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 
ustawowe. 
 

§ 6 
 

Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 
umowy: 
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
    1/ za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,02% wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia; 
    2/z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust, 1; 
    3/ w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 
 



2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez 
Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 
1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kary umowne nie 
obowiązują Zamawiającego, gdy odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa 
w $ 7 niniejszej umowy. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach 
ogólnych. 
 

§7 
 
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
 

1. wystąpią okoliczności o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

2. zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy 
3. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy 
4. wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął dostaw w terminie określonym 

w § 1 ust.3 umowy oraz nie podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego 
na piśmie. 

 
§ 8 

 
Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację wykonania przedmiotu umowy są: 
1. Ze strony Zamawiającego, w szczególności do zgłaszania jednostkowych dostaw: 

Sylwia Kalinowska-Stawkowska tel. 693 008 545 lub Paweł Wołoch tel.  602113720 
2. Ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………………….. 
 

§ 9 
 

1. Zamawiający dopuszcza  zmianę postanowień niniejszej umowy zgodnie z wymogami 
art. 144 ustawy z Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych w 
przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy 

a/zmiany danych adresowych oraz zmiana numeru rachunku bankowego 
b/zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany podatku VAT po dacie 
zawarcia umowy. 
c/zmiany formy organizacyjno- prawnej, przekształcenie lub połączenia Wykonawcy 
d/rezygnacja z części dostaw przez Zamawiającego  na skutek sytuacji niemożliwej 
wcześniej do przewidzenia. 
2.Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron za 
zgodą drugiej Strony na podstawie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 10 
 

Wykonawca jest zobowiązany w całym okresie realizacji umowy posiadać aktualną polisę 
lub inne dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z 
przedmiotem  niniejszej umowy 
 



 
. 

§ 11 
 

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową znajdują obowiązujące przepisy prawa 
polskiego w szczególności przepisy Prawa zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. 

 
§ 12 

 
Wszelkie ewentualne kwestie sporne na tle realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać 
będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia wszelkie spory będzie 
rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 13 
 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden otrzymuje 
Wykonawca, a jeden Zamawiający. 

§ 14 
 

Załącznikami do umowy, stanowiącymi jej integralną część umowy są: 
załącznik nr 1  oferta wykonawcy. 
 
 
 
 
 
Zamawiający                                                                   Wykonawca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 


