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Część II 

 
UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR  MZK.02.P.2013 

 

 

zawarta w dniu ……………….............. w Skierniewicach pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji  

Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach ul. Czerwona 7, 

                          NIP   836 – 13 – 31 – 389               REGON  750051347,  

zwanym dalej „ Zamawiającym ”, reprezentowanym przez  

Karola DRATKIEWICZA – Prezesa Zarządu,  

a  

....................................................................................................................................................,  

z siedzibą w ......................................................... wpisaną do ................................................ pod 

numerem ............................................................ w  ............................................................, 

reprezentowaną przez ......... ......................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... ,  

zwaną dalej „ Dostawcą” ,  

zaś wspólnie zwanych dalej Stronami. 

 

Po rozstrzygnięciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w oparciu o 
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 
r. Nr 113 poz. 759 ze zm.)  i dokonaniu przez Zamawiającego wyboru oferty, strony zawierają umowę 
następującej treści: 

§ 1 
 

1. Zamawiający zamawia, a Dostawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, którym jest 
hurtowa dostawa gazu propan butan LPG i gaz butlowy  na potrzeby stacji paliw Zamawiającego. 

2. Dostarczany gaz LPG musi spełniać wszystkie wymagania jakościowe określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie 
monitorowania kontrolowania jakości paliw ( Dz. U. z 2006 r. Nr 169 , poz. 1200 ze zm.), a w 
szczególności w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie 
wymagań jakościowych dla gazu skroplonego ( LPG ) ( Dz. U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1851 ze zm.) 
i aktualnej normie  EN – 589 Paliwa do pojazdów samochodowych LPG, jak również musi być 
zgodny z nowelizowanymi w trakcie dostaw normami i przepisami określającymi wymagania 
jakościowe. 
Szacunkowa roczna  wielkość dostaw wynosi: 300 000 l przez okres jednego roku.. Podana ilość 
może ulec zmianie w zakresie ( ± )  20% - w zależności  od rzeczywistych potrzeb 
Zamawiającego.  

3. Dostawy zamówionego paliwa odbywać  się będą sukcesywnie, w postaci pojedynczych 
transportów, cysternami samochodowymi Wykonawcy z oplombowanymi wlewami i wylewami i  
spełniającymi wymagania określone   w ustawie z dnia 28.10.2002 r. o przewozie towarów 
niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199 z 2002 r. poz. 1671 ze zm.). Dostawy wykonywane transportem 
Wykonawcy i na  koszt i ryzyko Wykonawcy,  będą kierowane do stacji paliw Zamawiającego w 
Skierniewicach przy ul. Czerwonej 7 w godzinach od 7

00 
do 12

00   
od poniedziałku do piątku chyba, 

że Zamawiający wyraźnie wskaże w zamówieniu inny dzień tygodnia i inną godzinę , na 
dokonanie dostawy. 

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za zamówione paliwo do chwili spuszczenia go do 
zbiorników Zamawiającego, 

b) dostawy będą realizowane w ciągu 24 godzin od przekazania zamówienia szczegółowego 
Wykonawcy-dostawcy, najpóźniej do godz. 11.0,  

c)   brak realizacji zamówienia w terminie określonym w pkt b. upoważnia Zamawiającego do 
zakupu paliwa od najbliższego dostawcy, 



 2 

d) Zamawiający informuje o tym fakcie Wykonawcę i informuje go również o różnicy w cenie 
zakupionego paliwa, różnicę pokrywa Wykonawca na podstawie faktury, wystawionej 
przez Zamawiającego z kserokopią faktury na zakupione paliwo, 

e) podstawą przyjęcia ilościowego dostaw będzie pomiar paliwa dokonany    przez 
Zamawiającego w obecności pracownika Wykonawcy( kierowcy cysterny), 

f) dowodem dostawy paliwa będzie dokument WZ wystawiony przez Wykonawcę, 
podpisany przez pracownika stacji paliw Zamawiającego,  

g) Wykonawca jest zobowiązany do każdej dostawy dołączać świadectwo jakości  ( 
orzeczenie laboratoryjne) dostarczanego gazu. Orzeczenie musi zawierać podstawowe 
dane charakteryzujące paliwo oraz musi być zaopatrzone w datę wykonania badań.  

4. Dostawy o charakterze sukcesywnym 11 kilogramowych butli z gazem propan butan. Szacunkowa 
roczna ilość dostaw – 1000 sztuk. . Gaz w butlach do stacji paliw Zamawiającego w 
Skierniewicach przy ul. Armii Krajowej 4 
Szacunkowa ilość może ulec zmianie ( +;-) 20% w zależności od potrzeb Zamawiającego. 
Szacunkowa wielkość dostawy miesięcznej od 30 do 50 butli. 
 

5. Zamówienie będzie składane faksem lub e-mailem.  Nr faksu Wykonawcy, pod który  należy 
składać zamówienia:                                          ………………………………………………….  ,                                                                                   
e-mail, pod który należy składać zamówienia: ……………………………………………………….. . 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszych ilości towaru niż podane na 
formularzu ofertowym. Z tego tytułu nie będą przysługiwały Dostawcy żadne roszczenia. 

7. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  
z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa. 

8. Dostawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone podczas dostaw. 
9. Dostawy paliw będą odbywać się na zasadach zakupu z odroczonym terminem płatności po 

dostawie. 
 

§ 2 
 

1. Zgodnie ze złożoną ofertą: 
cena netto 1 litra gazu propan-butan uwzględniająca wszystkie składniki, za które zobowiązany jest 
zapłacić Zamawiający na dzień otwarcia oferty wynosi: ....................... zł netto 
(słownie...........................................................................................) 
cena netto 1 szt. butli gazowej 11 kilogramowej na dzień otwarcia ofert wynosi …………….. zł netto 
( słownie:………………………………………………………………………)  
Wartość całego zamówienia brutto wynosi ................................. zł  
(słownie...............................................................................................................................) 
w tym podatek VAT ( ......... %) ......................................................................... zł 

 
Dla celów porównawczych średnia cena hurtowa netto paliwa  gazowego w ………….. roku 
publikowana na stronie internetowej pod adresem (http://www.orlengaz.pl/) dla woj. łódzkiego 
wynosi : 

     Gaz propan-butan LPG : ............. zł/l netto gaz butlowy         ….zł/kg ( netto) 
2.  Zaproponowany upust (-) w ofercie, przez Wykonawcę , w postępowaniu o udzielenie    
     zamówienia, którego dotyczy niniejsza umowa jest stały w okresie trwania niniejszej umowy. 
3. Rzeczywista cena paliwa będzie określana w fakturach przez Wykonawcę dla MZK Sp. z o.o. w 

Skierniewicach jako średnia cena hurtowa publikowana na stronie internetowej www.orlengaz.pl w 
dniu dostawy paliwa pomniejszona o upust zaoferowany w ofercie i powiększona o podatek VAT. 

 
§ 3 

1. Zapłata następować będzie przelewem w terminie 21 dni od dnia wpłynięcia faktury VAT. 
2. Jako dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
3. Zamawiający upoważnia Dostawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego w 

rubryce „odbiorca”. 
4. Dodatkowo do faktur VAT za każdorazową dostawę przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie 

dostarczał wydruk aktualnych na dzień przedmiotowej dostawy, notowań średnich cen gazu 
publikowanych w ogólnodostępnym portalu internetowym www.orlengaz.pl dla woj. łódzkiego. 

 
 
 

http://www.orlengaz.pl/
http://www.orlengaz.pl/
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§ 4 
 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 
1. Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 
a) w wysokości 0,1% wartości zamówienia za nie dostarczone w terminie towary za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki. 
2. Zamawiający niezależnie od kar umownych może dochodzić od Dostawcy odszkodowania na 

zasadach ogólnych określonych w k.c. 
3. Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1% wartości 

całego zamówienia w razie odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi 
odpowiedzialność Dostawca. 

4. Od kwot niezapłaconych w terminie określonym w §4 ust.1,2,3 naliczone zostaną ustawowe 
odsetki za zwłokę. 

 
§ 5 

 
1. Zamawiający niezależnie od przyczyn określonych w kodeksie cywilnym może odstąpić od umowy 

w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dacie zawarcia umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w każdej chwili w razie dwukrotnego nieterminowego 
wykonania dostaw częściowych przez Dostawcę lub w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia nie 
spełnia norm jakościowych. 

3. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie  
1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

4. Zamawiający może odstąpić od realizacji umowy ze skutkiem natychmiastowym  
w przypadku zwłoki w realizacji zamówienia. 

 
§ 6 

 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, z wyłączeniem zmian wynikających z art. 144 
ustawy Prawo zamówień publicznych,  wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci 
aneksu. 
 

§ 7 
 

W kwestiach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy  
ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. 
 

§ 8 
 

Umowa niniejsza obowiązuje jeden rok od daty podpisania umowy tj. od............. do………… lub do 
chwili wyczerpania ilości określonej w zamówieniu. 
 
 
 

§ 9 

Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy strony poddają 

rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.  

§ 10 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
Zamawiający          Dostawca 

 

 


