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Łaziska 13.12.2007r. 
Oznaczenie sprawy: DPS”DK”IV/ZP/230/295/1/2007 

SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 
na „ sukcesywną dostawę gazu płynnego propan – butan” 

do Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” Łaziska 15A 
 

(wartość szacunkowa zamówienia mniejsza od kwot określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych) 
 

§ 1.

Nazwa (firma) adres zamawiającego 
 

Dom Pomocy Społecznej 
„Dom Kombatanta” 
Łaziska 15 A 
26-505 Orońsko 
pow. Szydłowiec 
woj. mazowieckie 
 
NIP 799-16-62-288  REGON  670989124 
 

§ 2.
Tryb udzielenia zamówienia 

1. Przetarg nieograniczony  dla zamówień o wartości szacunkowej mniejszej od kwot 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 
z późniejszymi zmianami). 
 

§ 3.
Opis przedmiotu zamówienia 

 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest roczna sukcesywna dostawa gazu płynnego propan-butan 
do zbiorników Zamawiającego znajdujących się na terenie Domu Pomocy Społecznej „Dom 
Kombatanta”. Kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 23210000-2. 
3.2. Gaz płynny propan-butan będący przedmiotem zamówienia musi odpowiadać Polskim 
Normom: PN-82/C-96000. 
3.3. Przewidywana roczna ilość dostawy gazu wynosi: 155.000  l. 
3.4. Dostawy realizowane będą w dni robocze do siedziby Zamawiającego w postaci dostaw 
sukcesywnych. Zamówienie dostawy sukcesywnej składane będzie drogą telefoniczną lub 
elektroniczną. Dostawa ma być realizowana w ciągu 72 godzin od chwili zamówienia. 
3.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości zamawianego gazu w przypadku, 
gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie leżało w interesie 
Zamawiającego. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy 
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 
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§ 4.
Oferty Częściowe 

4.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

§ 5.
Zamówienia uzupełniające 

5.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 

§ 6.
Termin wykonania zamówienia 

6.1. 01 stycznia 2008 – 31 grudnia 2008r. 
 

§ 7.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełnienia tych warunków: 
 
7.1. Opis warunków  udziału w postępowaniu  
7.1.1. zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia  

mogą ubiegać sięWykonawcy którzy: 
7.1.2. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ;
7.1.3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do  wykonania zamówienia; 
7.1.4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie   

zamówienia; 
7.1.5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 

24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 
DZ.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z póź. zmianami; 

7.2. złożenie skuteczne oferty (formularza ofertowego wraz ze wszystkimi wymaganymi    
 załącznikami); 

7.3. opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków przystąpienia do  
 postępowania; 

7.3.1. ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie w oparciu o 
informacje zawarte w ww. dokumentach i oświadczeniach na zasadzie  „spełnia-nie 
spełnia”  

7.3.2. z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił
warunki wymienione w pkt. 7.1. 

§ 8.
Dokumenty i oświadczenia jakie musi zawierać oferta 

 
8.1.     Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyćWykonawcy w celu   

 potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 
8.1.1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący integralną część niniejszej 

specyfikacji (załącznik nr 1); 
8.1.2. wypełniony i podpisany formularz oświadczeń stanowiący integralną część niniejszej 

specyfikacji (załącznik nr 2); 
8.1.3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, wystawionego nie 
wcześniej niż 6 m-cy przed upływem składania ofert 

8.1.4. akceptacja wzoru umowy (załącznik nr 3) 
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§ 9.

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz 
przekazywanie oświadczeń i dokumentów. 
 
9.1. Zamawiający – osoby upoważnione i Wykonawcy będą porozumiewać się (w tym 

przekazywać informacje, oświadczenia i dokumenty)  na piśmie lub faksem. W 
przypadku, gdy oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane 
zostaną faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

9.2. Wykonawcy mogą składać zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
Zamawiający – osoby upoważnione są zobowiązane niezwłocznie udzielić wyjaśnień
wysyłając treść zapytania wraz z wyjaśnieniami, bez  ujawniania źródła zapytania do 
wszystkich wykonawców, którym przekazał specyfikację istotnych warunków 
zamówienia chyba, że prośba o wyjaśnienia wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż
6 dni przed terminem składania ofert. 

9.3. Składane przez Wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone 
zapisem: „Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 
sukcesywną dostawę gazu propan-butan” 

9.4. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby 
i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami, niż
wymienione w paragrafie 10.

9.5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, 
przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji. Wszystkie 
takie modyfikacje staną się częścią specyfikacji, będą przesłane niezwłocznie do 
wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację oraz zostaną
zamieszczone na stronie internetowej www.szydlowiecpowiat.pl

§ 10
Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

 
10.1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest:  

pracownik Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” Marianna Pyrka oraz Dyr.  
Andrzej Mularczyk od poniedziałku do piątku w godzinach : 8.00 – 15.00 

 
§ 11. 

Wymagania dotyczące wadium 
 

11.1. Wymagania dotyczące wadium: nie dotyczy. 
 

§ 12. 
Termin związania z ofertą

12.1. Termin związania ofertą: 30 dni. 
§ 13. 

Opis sposobu przygotowania ofert 
 

13.1. Oferta powinna  być sporządzona czytelnie na Formularzu Ofertowym o treści  
Załącznika nr 1, do niniejszej specyfikacji. Treść oferty musi odpowiadać treści 
specyfikacji. Wszystkie wymagane dokumenty, o których mowa w paragrafie 8 
stanowią załączniki do oferty. 

13.1.1. Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty   
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obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język    
polski i poświadczone przez Wykonawcę.

13.1.2. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę.

13.1.3. Załączone do oferty dokumenty powinny być przedstawione odpowiednio w 
oryginale lub jako kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

13.1.4. Wykonawca przygotowuje formularz ofertowy wraz z niezbędnymi załącznikami na 
swój koszt. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem Wykonawcy w 
niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie Wykonawca. 

13.1.5. Od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze 
specyfikacją. Zamawiający odrzuci oferty w przypadkach określonych w art. 89 ust. 
1 ustawy o pzp. 

13.1.6. Zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych kartach, a 
numeracja stron powinna rozpoczynać się od nr 1, umieszczonego na pierwszej 
stronie oferty, zamawiający nie wymaga numerowania czystych kartek. 

13.1.7. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty wraz z załącznikami były spięte w sposób 
zapobiegający dekompletacji. 

13.1.8. Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można
odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli znak jest nieczytelny lub nie 
zawiera pełnego imienia i nazwiska to znak musi być uzupełniony napisem (np. w 
formie pieczęci, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego. 

13.1.9. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach uniemożliwiających 
zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert. Koperta wewnętrzna 
powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą
w przypadku stwierdzenia opóźnienia złożenia oferty. Kopertę zewnętrzną należy
opatrzyć opisem: „Oferta na dostawę gazu płynnego propan – butan nie otwierać
przed 20 grudnia 2007r. przed godziną 10.30 ”

§ 14. 
Miejsce oraz  termin składania i otwarcia ofert 

 
14.1.    Oferty należy złożyć do dnia 20.12.2007r.  do godz 10.00 w sekretariacie pokój nr 1 

 Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” Łaziska 15 A, 26-505 Orońsko,  
 pow. Szydłowiec, woj. mazowieckie. W przypadku ofert składanych listownie 
 decyduje data i godzina wpływu do Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”  
 Łaziska 15 A Oferty złożone po tym  terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez  
 otwierania.

14.2.    Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.12.2007r. o godz. 10.30 w gabinecie Dyrektora  
 Domu Pomocy Społecznej „DK”,  Łaziska 15 A 

14.3.    Otwarcie ofert jest jawne. 
 

§ 15. 
Opis sposobu obliczania ceny. 

 
15.1.  Łączną cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony  

w niniejszej specyfikacji. 
15.2. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty  powinna zawierać wszelkie koszty jakie  

Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

15.3. Cena  musi zawierać informację o stawce i wysokości podatku VAT 
15.4. Łączną oferowaną cenę należy podać w PLN w Formularzu Ofertowym -  
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(Załącznik Nr 1) z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 
15.5. Cena określona przez Wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania  

 umowy z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 pzp. 

§ 16. 
Informacje dotyczące walut, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia miedzy 

Zamawiającym a Wykonawcą.

16.1. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane wyłącznie  
w walucie PLN. 

§ 17. 
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 
 

17.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie  kierował się następującymi kryteriami i ich  
znaczeniem: 
Kryterium : cena brutto - 100% 
Ocenie w oparciu o wyżej wymienione kryterium oceny ofert poddawane są wyłącznie  
oferty nie podlegające odrzuceniu. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów  
(100pkt.) w kryterium CENA ofercie, która zaoferuje najniższą cenę jednostkową
brutto. 

Najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert 
C = -------------------------------------------------------------- x100% 

Cena oferowana badanej oferty 
 
W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do  
dwóch miejsc po przecinku. 

17.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią
SIWZ oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane  
kryterium wyboru. 

§ 18. 
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
18.1. O wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawców, którzy 

ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, oraz jej cenę.

18.2. Podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przekazania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ostateczny termin zawarcia  
umowy uzależniony jest od  dnia zakończenia ewentualnych procedur protestacyjnych. 

18.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy pzp. 

 
§ 19. 

Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy 
 

19.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

§ 20. 
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Istotne postanowienia umowy 
 
20.1. Istotne postanowienia umowy zawiera załączony do specyfikacji Wzór Umowy –  

Załącznik Nr 3. 
§ 21. 

Pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania  o udzielenie zamówienia. 

21.1. W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące protestów, zgodnie z art. 
180-183 ustawy pzp. 
Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy, w terminie 7 
dni od dnia w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Protest uważa się za 
wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać
się z jego treścią. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub 
zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów 
oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu (art. 
180 ust.8 ustawy pzp). 
Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot 
nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy pzp. 
Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty wraz z rozstrzygnięciem przez Zamawiającego 
lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie. W postępowaniu o udzielenie 
powyższego zamówienia przepisów ustawy dotyczących odwołań i skarg nie stosuje 
się (art.4a ust.1 ustawy pzp). 
 

Załączniki: 
 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych 
Załącznik nr 3 – Wzór umowy.  

Specyfikacja zatwierdzona przez: 
 Dyrektora 
Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” 
Andrzeja Mularczyka 
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Załącznik Nr 1 
 

..................................................... 
 (miejscowość i data) 
................................................................... 
 
................................................................... 
 
................................................................... 

(Nazwa i adres Wykonawcy) 
 
(tel/fax........................................................ 

 
Formularz ofertowy

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z póź. zm.) 
 
na : „Sukcesywną dostawę gazu płynnego propan – butan w 2008 roku” 
 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu umowy  za cenę w następującej wysokości: 

 
Lp. Nazwa przedmiotu 

zamówienia 
j.m. Ilość Cena 

jed. 
netto 
PLN 

Wartość 
netto PLN 

VAT 
(%) 

Kwota 
podatk
u VAT 

Cena 
jed. 
brutto 
PLN 

Wartość 
brutto 
PLN 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Gaz płynny propan-

butan 
 

litr 155000       

Wartość netto: brutto:

(cena brutto słownie:..................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................... 
 
2. Wartość oferty obejmuje wszystkie koszty i składniki niezbędne do zrealizowania 

przedmiotu umowy. 
3. Wymagany termin realizacji: 

Dostawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy sukcesywnie loco magazyn 
Zamawiającego w terminach od dnia 01.01.2008r. do 31.12.2008r. 

4. Warunki płatności: 
Przedmiot zamówienia płatny zgodnie z warunkami umowy. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i 
uznajemy się za związanych określonymi  w niej wymaganiami i zasadami postępowania. 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas określony w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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7. Oświadczamy, że załączony projekt umowy został przez nas zaakceptowany. W 
przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się podpisać umowę w miejscu  
i terminie określonym przez Zamawiającego. 

 

..............................................................              ...................................................
 (Imię i Nazwisko)      (podpis Wykonawcy lub osoby      

upoważnionej)
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Załącznik nr 2 
 
……………………………...................... 
 
................................................................... 
 
................................................................... 

(Nazwa i adres Wykonawcy) 
 

O ŚW I A D C Z E N I E

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu z 
postępowania art.22 ust.1 oraz 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego na 
sukcesywną dostawę gazu płynnego propan-butan oświadczam(y)  że: 
 
1. spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji, 
2. posiadam(y) uprawnienia do wykonania określonej działalności, 
3. posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także

dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
4. znajduje(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 
5. nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego 

na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z 
późn. zm.) 

6. nie zalegam(y) z opłatami  ZUS i Urząd Skarbowy. 
 

…………………………………..      ...................................................           ……...........................................
 (imię i nazwisko)          podpis osoby uprawnionej  (podpis Wykonawcy lub  
 osoby upoważnionej) 
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Załącznik nr 3  

UMOWA DOSTAWY (wzór) 
 
zawarta w dniu ......................... w Łaziskach pomiędzy:  
1. Domem Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach 15a, 26-505 
 Orońsko, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
- Dyrektor         - inż. Andrzej Mularczyk 

a
Wykonawcą ................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................... 
reprezentowanym przez:.............................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się w zakresie działalności swego Zakładu 
wykonać na jego rzecz dostawy gazu płynnego propan-butan w ilości 155000 litrów o 
parametrach technicznych określonych w Polsce normach PN-82/C-96.000 oraz dostarczenie 
gazu na zasadach określonych w § 2 i § 3 niniejszej umowy, zaś Zamawiający zobowiązuje 
się do odbioru przedmiotu dostawy oraz do zapłaty umówionej ceny. 
 

§ 2
Dostawy gazu będą wykonywane sukcesywnie do 31 grudnia 2008r., w terminach i ilościach 
uzgodnionych z Zamawiającym. Gaz płynny dostarczany będzie do zbiorników, które są
własnością Zamawiającego, zlokalizowanych na terenie Domu Pomocy Społecznej „Dom 
Kombatanta” w Łaziskach 15A. 
 

§ 3
Do obowiązków Zamawiającego należy zawiadomienie Wykonawcy w terminie 3 dni przed 
dostawą o konieczności uzupełnienia zbiorników paliwem gaz propan-butan. 

§ 4
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot każdej dostawy cenę określoną w

ofercie w terminie 60 dni od daty doręczenia faktury za daną dostawę lub w terminie 
ustalonym z Wykonawcą.

2. Cenę jednego litra gazu loco zbiorniki w Łaziskach ustala się w wysokości  
.............................................................................................................................. 
3. Należności za dostawy gazu będą realizowane przelewem na konto Wykonawcy: 

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

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

§ 5
1. Ustalona w § 4 cena może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od wykonawcy, 

powodujących zmianę jej elementów kalkulacyjnych, a w szczególności dostarczanego 
gazu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Cena gazu uzależniona jest od producenta lub importera. Wykonawca przedstawi 
zawiadomienie – decyzję od producenta lub importera gazu o zmianie ceny. Decyzja ta 
winna być przedstawiona Zamawiającemu do 7 dni przed zmianą ceny i będzie podstawą
do podpisania aneksu ustalającego nową cenę.
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3. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu na każde żądanie atest 
(certyfikat, deklaracje zgodności) dostarczonego przedmiotu zamówienia. Zamawiający 
zastrzega, iż zmiana ceny 1 litra paliwa nie może być wyższa niż wzrost ceny 
zastosowanej przez producenta lub importera.  

 
§ 6

1. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku dostawy gazu płynnego nie odpowiadającego 
normie PN-82/C-96000 nie zapłaci należności podanej w fakturze. 

2. W razie opóźnienia zapłaty należności za przedmiot okresowej dostawy Wykonawca 
może obciążyć Zamawiającego odsetkami. 

 
§ 7

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 8
1. Spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd

Rejonowy w Radomiu. 
2. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
 

§ 9
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 
 

Wykonawca:                                                                              Zamawiający: 
 


