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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego SP23253.63.2022 

 

 

Projekt umowy  

 

zawarta w dniu ………………….. roku w Rybniku pomiędzy: 

Miastem Rybnik – Szkołą Podstawową z Oddziałami Przedszkolnymi Nr 23 im. Górniczego 

Stanu w Rybniku, ul. Sportowa 52, 44-273 Rybnik, zwanym dalej Zamawiającym, 

reprezentowanym przez: 

………………. – ………………. 

a 

…………….………………………………………….., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

………………. – ………………., NIP/PESEL: ………………. 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie postępowania o wartości niższej niż 

130 000 złotych. 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i sukcesywna dostawa gazu płynnego LPG wraz 

z dzierżawą dwóch zbiorników podziemnych na gaz LPG dla Szkoły Podstawowej 

z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku zgodnie z 

zapytaniem ofertowym. Zapytanie ofertowe oraz oferta stanowią integralną częśd 

umowy. 

2. Zakres zamówienia obejmuje: 

1) sukcesywną dostawę gazu płynnego LPG – propan techniczny o kodzie CN 2711 12 

94, zwanego dalej paliwem gazowym, 

2) dzierżawę dwóch zbiorników podziemnych na paliwo gazowe o pojemności 4850 

litrów każdy wraz z całym niezbędnym osprzętem do wykonania dostaw określonych 

w pkt 1. 

3. Szacunkowa ilośd dostarczanego paliwa gazowego w okresie dostawy wynosi od 5 000 

do 10 000 m3 (Nm). 

4. Dostawy muszą byd wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na 

ustalonych niniejszą umową warunkach. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

przestrzeganie przepisów BHP podczas realizacji umowy. 

 

§ 2. 

1. Wykonawca przekazuje do używania Zamawiającemu zbiorniki, o których mowa w § 1 

ust. 2 pkt 2 na okres obowiązywania niniejszej umowy. 

2. Dostarczenie przedmiotu dzierżawy na teren siedziby Zamawiającego, posadowienie 

oraz zainstalowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego nastąpi w dniu i w 
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godzinach uprzednio uzgodnionych z osobą koordynującą realizację zamówienia ze 

strony Zamawiającego. 

3. Po dostarczeniu, posadowieniu i zainstalowaniu przedmiotu dzierżawy zostanie 

sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez osobę koordynującą realizację 

zamówienia ze strony Zamawiającego oraz przez osobę odpowiedzialną za realizację 

zamówienia ze strony Wykonawcy. 

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wadliwości przedmiotu dzierżawy, chociażby 

w części, Zamawiający może odmówid odbioru przedmiotu dzierżawy w całości. 

5. Zamawiający nie będzie czynił w przedmiocie dzierżawy żadnych zmian, uzupełnieo ani 

przeróbek. 

6. Zamawiającemu nie przysługuje prawo oddawania przedmiotu dzierżawy osobom 

trzecim. 

 

§ 3. 

Umowa zostaje zawarta na czas określony: od dnia zawarcia umowy do 31 sierpnia 2023 

roku lub do dnia, w którym Wykonawca zrealizował dostawy stanowiące przedmiot umowy 

o  wartości równej kwocie wskazanej w § 4 umowy – w zależności od tego, które zdarzenie 

nastąpi wcześniej. Wygaśnięcie umowy w zakresie realizacji przedmiotu umowy z uwagi na 

upływ okresu realizacji umowy lub realizacji dostaw o wartości równej kwocie wskazanej w § 

4 umowy nie wymaga złożenia żadnych dodatkowych oświadczeo przez którąkolwiek ze 

stron. 

 

§ 4. 

Całkowita wartośd umowy nie przekroczy ………………. zł brutto (słownie brutto: …………….), 

w tym należny podatek VAT. 

 

§ 5. 

1. Wynagrodzenie rozliczane będzie przy zastosowaniu cen jednostkowych zawartych 

w ofercie oraz będzie wynikad z faktycznego zapotrzebowania. 

2. Ceny jednostkowe są stałe przez czas trwania umowy i zawierają wszystkie koszty 

związane z realizacją zamówienia. 

3. Wynagrodzenie nie podlega zmianie i waloryzacji do kooca realizacji umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania maksymalnej wartości 

wynagrodzenia. W przypadku skorzystania z tego prawa, Wykonawcy nie przysługuje 

jakiekolwiek roszczenie wobec Zamawiającego z tego tytułu. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do regulowania płatności mechanizmem podzielonej 

płatności zgodnie z art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług. 

6. Wykonawca do 15-go dnia każdego miesiąca wystawi fakturę VAT: 

1) z tytułu czynszu za dzierżawę, w miesiącu poprzedzającym wystawienie faktury, 

zbiorników, o których mowa w § 1 ust.2 pkt 2, 



S t r o n a  3 | 7 

 
 

2) z tytułu dostarczonego, w miesiącu poprzedzającym wystawienie faktury, paliwa 

gazowego. 

Rozliczenie nastąpi w oparciu o dowody dostawy przedkładane przy każdej dostawie 

wraz z dostarczanym paliwem gazowym. 

7. Termin płatności faktury ustala się na 14 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury. 

8. Za termin zapłaty ustala się dzieo obciążenia rachunku Zamawiającego. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do regulowania płatności mechanizmem podzielonej 

płatności zgodnie z art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług. 

10. Płatnośd nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze. 

11. Przy wystawianiu faktury VAT w treści faktury należy opisad Zamawiającego 

w następujący sposób: 

Nabywca: 

Miasto Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik 

NIP: 642-001-07-58 

Odbiorca: 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku  

ul. Sportowa 52, 44-273 Rybnik. 

 

§ 6. 
1. Dostawa paliwa gazowego odbywad się będzie w oparciu o automatyczny system 

pomiaru zużycia gazu (licznik miechowy z przesyłem danych w systemie GSM). 

2. Rzeczywista ilośd paliwa gazowego nie może stanowid podstawy do wnoszenia przez 

Wykonawcę jakichkolwiek roszczeo co do ilości faktycznie zużytego przez 

Zamawiającego. 

3. W przypadku gdy Zamawiający nie zakupi od Wykonawcy ilości określonej w zapytaniu 

ofertowym z powodu mniejszych niż planowane potrzeby w tym zakresie, Wykonawca 

zrzeka się wszelkich roszczeo z tego tytułu.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) dostarczania paliwa gazowego o parametrach technicznych zgodnych z normą PN-C-

96008: 1998, 

2) dostarczania paliwa gazowego specjalistycznym transportem (cysterną wyposażoną 

w wąż długości minimum 40m) spełniającym obowiązujące wymogi; dostawy będą 

realizowane bez ingerencji pracowników Zamawiającego, od poniedziałku do piątku, 

z wyłączeniem świąt,  

3) zabezpieczenia należycie paliwa gazowego na czas przewozu i ponoszenia całkowitej 

odpowiedzialności za dostawę i jakośd dostarczonego paliwa gazowego, 

4) ponoszenia odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu paliwa 

gazowego oraz ponoszenia wynikających z tego tytułu wszelkich skutków prawnych, 
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5) zapewnienia ciągłości dostaw paliwa gazowego, tj. do utrzymania stanu napełnienia 

zbiorników paliwem gazowym w sposób uniemożliwiający jego brak podczas 

eksploatacji, 

6) zapewnienia realizacji przedmiotu umowy przez personel o odpowiednich 

kwalifikacjach i uprawnieniach, 

7) prowadzenia, w ramach dzierżawy, dozoru serwisowego, regularnych konserwacji, 

rewizji, niezwłocznego usuwania awarii zbiorników gazu, jednak nie później niż 

w ciągu 72 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego, udziału w dozorach 

prowadzonych przez Urząd Dozoru Technicznego. 

5. Odbiór poszczególnych partii paliwa gazowego odbywad się będzie na podstawie 

dokumentów przewozowych określających ilośd dostarczonego paliwa. 

6. Przy każdej dostawie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oryginalne świadectwo 

jakości określające parametry dostarczonego paliwa gazowego. 

 
§ 7. 

1. W razie niewykonania, nienależytego wykonania lub rażącej zwłoki w wykonywaniu 

niniejszej umowy Zamawiający ma prawo odstąpid od umowy bez dodatkowych 

terminów i nałożyd na Wykonawcę karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 

10% wynagrodzenia umownego, 

2) za opóźnienie w realizacji dostawy w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 

00/100) za każdy dzieo niedotrzymania obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt 

5, 

3) za opóźnienie w usunięciu awarii zbiornika w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego za każdą godzinę przekroczenia terminu wskazanego w § 6 ust. 4 pkt 7. 

2. Strony mogą dochodzid odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

3. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia wyżej wskazanych 

kar umownych przez Zamawiającego. 

 

§ 8. 

1. Osobą koordynującą realizację zamówienia ze strony Zamawiającego jest …………………... 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest 

………………….., tel.: ………………….., e-mail: ………………….. 

3. Zamawiający przewiduje możliwośd zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2. Zmiana ta 

wymaga pisemnego oświadczenia odpowiednio Zamawiającego lub Wykonawcy. 

 

§ 9. 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzied w chwili zawarcia umowy lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozid istotnemu interesowi bezpieczeostwa paostwa 

lub bezpieczeostwu publicznemu, Zamawiający może odstąpid od umowy w terminie 30 dni 
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od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 

żądad wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 10. 

1. Zmiana postanowieo umowy może nastąpid w szczególności w następujących 

przypadkach: 

1) zmian niedotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, 

2) zaistnienia, po zawarciu niniejszej umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na 

potrzeby niniejszego warunku, należy rozumied zdarzenie zewnętrzne o charakterze 

niezależnym, którego Zamawiający lub Wykonawca nie mogli przewidzied przed 

zawarciem niniejszej umowy oraz którego nie mogli uniknąd, ani któremu nie mogły 

zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: powódź, pożar 

i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, zaraza, ataki terrorystyczne, działania 

wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie 

energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, 

3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia Zamawiającego i Wykonawcy, 

4) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęd użytych w niniejszej 

umowie, których nie będzie można usunąd w inny sposób, a zmiana będzie 

umożliwiad usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie niniejszej umowy w celu 

jednoznacznej interpretacji jej zapisów, 

5) dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub jej oznaczenia i danych, 

6) zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów 

i usług (VAT), 

7) zmiany w zakresie przedmiotu umowy, jeżeli koniecznośd wprowadzenia takich 

zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa, 

8) wynagrodzenie umowne może ulec zmianie w przypadku ograniczenia lub 

zwiększenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których 

nie można było przewidzied w chwili zawarcia umowy. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy 

pod rygorem nieważności. 

3. Przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności wynikających z niniejszej umowy lub 

powstałych przy jej realizacji wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 11. 

1. Wykonawca gwarantuje, że na niego, jak również na jego podmioty zależne ani na żaden 

podmiot z nim kapitałowo lub osobowo powiązany (w tym również na członków 

zarządu, kadrę zarządzającą lub pracowników) nie zostały nałożone żadne środki 

ograniczające wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz nie 

zostały nałożone sankcje gospodarcze nakładane przez ustawodawstwo krajowe i unijne 
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oraz Radę Bezpieczeostwa ONZ czy właściwe organy USA (OFAC), jak również nie 

pozostaje pod kontrolą podmiotów objętych takimi sankcjami. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy obowiązku przestrzegania wszelkich 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie zakazu współpracy (chodby pośrednio) 

z paostwami i podmiotami, na które nałożone zostały środki ograniczające, jaki i handlu 

towarami objętymi sankcjami bez odpowiednich zezwoleo. W szczególności Wykonawca 

gwarantuje, że nie łamie żadnych sankcji nakładanych przez ustawodawstwo krajowe 

i unijne oraz Radę Bezpieczeostwa ONZ czy właściwe organy USA (OFAC). 

3. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia Zamawiającego 

w przypadku objęcia Wykonawcy lub podmiotów z nim powiązanych, jak również 

z którymi współdziała, środkami ograniczającymi wynikającymi z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa. 

4. Zamawiający jest uprawniony do jednostronnego zawieszenia realizacji umowy, ze 

skutkiem natychmiastowym w przypadku objęcia środkami ograniczającymi 

wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w zakresie środków 

ograniczających wskazanych w ust. 2. 

5. Określony w umowie termin realizacji ulega wydłużeniu o czas zawieszenia, chyba że 

dalsza jej realizacja nie leży w interesie Zamawiającego, o czym Zamawiający 

niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę. 

6. Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia w związku z objęciem Wykonawcy środkami ograniczającymi 

wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązującego prawa wskazanymi w ust. 2. 

7. Zamawiający jest uprawniony do podjęcia działao wskazanych w ust. 4 i 6 również 

wobec podmiotu bezpośrednio związanego z podmiotem objętym środkami 

ograniczającymi wskazanymi w ust. 1 i 2. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu 

dokumentów i informacji związanych z realizacją obowiązków Zamawiającego 

wynikających z przepisów prawa w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeostwa narodowego. 

9. W przypadku zawieszenia realizacji umowy lub jej wypowiedzenia z przyczyn, o których 

mowa w ust. 4 i 6, Wykonawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania z tego tytułu 

i Wykonawca oświadcza, iż zrzeka się w tym zakresie wszelkich roszczeo względem 

Zamawiającego zarówno w zakresie poniesionej z tego tytułu szkody, jak i utraconych 

korzyści. 

 

§ 12. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 13. 
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Sprawy sporne mogące wyniknąd na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez  

Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

§ 14. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

 

 Zamawiający Wykonawca 

 

 

 
 ………………………………………………… ………………………………………………… 

 podpis i pieczątka podpis i pieczątka 

 


