
                                                                      UMOWA NR 

        Na dostawy gazu propan-butan w butlach 11 kg oraz gazu propan w butlach 10 kg 

   zawarta w dniu .......... pomiędzy: 

 

Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. w Chojnicach, ul. Angowicka 53, 89-600 Chojnice, 

zarejestrowanym w KRS pod numerem 0000159987, posiadającym NIP 555-000-64-76, REGON 

091627194, 

reprezentowanym przez: 

Prezesa zarządu – Dariusza Sawickiego 

zwanego dalej w treści umowy Zamawiającym, a: 

 

Firmą................................................................................................................................................... 

zarejestrowaną w KRS pod numerem..............., posiadającą NIP .....................,REGON ........................, 

reprezentowaną przez: 

................................................................................. 

zwanym dalej Dostawcą. 

 

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Dostawcy w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Sukcesywne dostawy gazu propan-butan w 

butlach 11 kg oraz gazu propan w butlach 10 kg”, znak sprawy ZP - 07/2021 

                                                                 

                                                                              §1 

 

1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia gazu propan-butan w butlach 11 kg oraz gazu propan w 

    butlach 10 kg., w terminach  i w miejsce wskazane przez Zamawiającego, oraz określonych przez 

    Zamawiającego ilościach. 

2. Dostawy będą realizowane środkami transportu Dostawcy. Informacje dotyczące miejsca  dostawy oraz 

    wielkości dostaw do jednostki Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy oraz wielkości   

    jednorazowych dostaw, będą określane w każdorazowym zgłoszeniu  Zamawiającego. 

3. Dostawy odbywać się będą średnio 2 raz w tygodniu, w ilości około 10 – 30 sztuk butli.     

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

    nie będzie udzielał zaliczek na realizację dostawy. 

5. Dostawy realizowane będą sukcesywnie w ilościach zależnych od potrzeb Zamawiającego i 

    posiadanych środków finansowych. Określone przez Zamawiającego ilości butli z gazem oraz kwota 

    brutto określona w §2 ust.1 nie mogą być podstawą, w razie mniejszych potrzeb Zamawiającego, do   

    żadnych roszczeń ze strony Dostawcy. 

6. Dostawy odbywać się będą w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00. 

7. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem 01.12.2021r i zostaje zawarta do dnia 30.11.2022r 



                                                                                §2 

 

1. Strony ustalają zgodnie z ofertą cenową z dnia 15.11.2021r  wartość umowy w wysokości: 

    -  netto: ................ zł, słownie: ..................................................................................................... 

    -  brutto: .............. zł, słownie: ...................................................................................................... 

    -  VAT:  ................ zł, słownie: ..................................................................................................... 

  

2. Jako cenę przyjmuje się cenę jednostkową butli z gazem 11 kg opublikowaną na stronie internetowej: 

     https://www.e-petrol.pl/notowania/notowania-cen-hurtowych-butli-lpg dla województwa 

     pomorskiego, obowiązującą w dniu złożenia zamówienia pomniejszoną o upust, o którym mowa w   

     ust. 3. 

3. Dostawca oświadcza, że zgodnie ze złożoną ofertą cenową z dnia 15.11.2021r. upust wynosi: 

    - dla butli stalowej gazu propan- butan 11 kg - ………………………….zł/szt.; 

    - dla butli stalowej gazu propan 10 kg            - ………………………….zł/szt. 

          

4. Rozliczenie za dostarczone butle z gazem będzie się odbywało na podstawie faktur wystawionych 

    przez Dostawcę po każdej dostawie na dane Zamawiającego: 

    Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Chojnicach, ul. Angowicka 53, 89-600 Chojnice 

    NIP 555-000-64-76. Zamawiający upoważnia Dostawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu. 

4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 21 dni od daty wystawienia. Forma 

    płatności – przelew. 

5. Należności będą płatne przelewem na konto: 

    ....................................................................................................................................................... 

6. Zamawiający zapłaci Dostawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie należności   wynikających  z 

    faktury. 

                                                                                 §3 

 

1. Realizacja dostaw następować będzie środkami transportu Dostawcy do obiektu przy ul.  Angowickiej 

   53 w Chojnicach. 

2. Zamawiający zapewni bezpieczny dojazd do miejsca składowania butli przez cały czas trwania umowy. 

3. Zgłaszanie dostaw będzie się odbywało telefonicznie na nr tel. ............................. 

4. Ze strony Zamawiającego do kontaktów uprawniona jest osoba: 

− ……………………...    tel. 52 397 65 11,  e-mail: mzkchojnice@op.pl 

5. Ze strony Dostawcy do kontaktów uprawniona będzie osoba: 

            –     ............................   tel. ..................., e-mail:.................................. 

6. Termin realizacji każdego zamówienia od momentu zgłoszenia telefonicznego potwierdzonego   

    faksem lub e-mailem nie może być dłuższy niż 24 godziny. 

mailto:mzkchojnice@op.pl


7. Dostarczany gaz propan-butan w butlach powinien być dobrej jakości, spełniać wymagania 

    jakościowe określone w normie PN-C-96008, Normie PN-EN 589, Rozporządzeniu Ministra 

    Energii z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego 

    (LPG) (Dz. U. 2016.540) oraz powinien być pozbawiony wad technicznych oraz prawnych. 

8. W razie stwierdzenia wad dotyczących ilości lub jakości dostarczonego gazu, Zamawiający   

    niezwłocznie zgłosi Dostawcy pisemną reklamację. Dostawca zobowiązany jest rozpatrzyć   

    reklamacje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w ciągu 3 dni licząc od daty jej   

    otrzymania i zawiadomić pisemnie Zamawiającego o jej rozstrzygnięciu. Brak odpowiedzi na    

    zgłoszoną reklamację w ciągu 7 dni licząc od daty jej otrzymania przez Dostawcę uważane   

    będzie przez Zamawiającego za uznanie reklamacji. 

9. Uznanie reklamacji dotyczących jakości, o której mowa powyżej następować będzie na koszt 

    własny Dostawcy poprzez usunięcie wadliwej dostawy i wymianę gazu na wolny od wad, w 

    terminie do 2 dni od daty uznania reklamacji. 

 

                                                                                 §4 

 

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy brutto,   

    gdy tak Dostawca jak i Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które 

    Dostawca odpowiada i bez względu na czas w jakim to nastąpi. 

2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości: 

    -   1% wartości zamawianej dostawy brutto za każdą godzinę zwłoki w dostawie ponad czas określony 

         w  §3 ust. 6, 

    -   1% wartości reklamowanej dostawy za każdy dzień zwłoki, ale nie więcej niż 10% wartości umowy 

         brutto, za nie wywiązanie się z zobowiązania reklamacyjnego w terminie określonym w §3 ust. 8. 

3. Kary płatne będą w terminie 14 dni, od daty wystawienia noty księgowej. 

 

                                                                                 §5 

 

1. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy strony są zobowiązane przede 

    wszystkim do wyczerpania drogi postępowania polubownego. 

2. Wszczęcie postępowania polubownego następuje poprzez skierowanie konkretnego roszczenia   

    do drugiej strony. Strona ta ma obowiązek do pisemnego  ustosunkowania się do zgłoszonego   

    roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia. 

 

                                                                                 §6 

 

1. Umowa zostaje zawarta na okres określony  §1 ust.7 

2. Umowa może zostać rozwiązana przez obie strony za wcześniejszym dwumiesięcznym 

    wypowiedzeniem. 



3. Strony zastrzegają sobie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku   

    naruszenia jej postanowień. 

4. W razie zaistnienia istotnej 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. W w/w przypadku Dostawca, może żądać wyłącznie wynagrodzenia   

    należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

                                                                                 §7 

 

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami przy realizowaniu przedmiotu umowy 

    lub z nią związane w przypadku braku możliwości ich polubownego załatwienia, będą   

    rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby jednostki organizacyjnej Zamawiającego. 

 

 

 

 

              ZAMAWIAJĄCY                                                                            DOSTAWCA 


