
Załącznik nr 5 do SIWZ 
 
Numer postępowania: ZP/6/055/D/20 

 

(WZÓR  UMOWY) 

 
UMOWA   NR   ……………………. 

 
Zawarta w dniu …………………………………………….. w Gdańsku pomiędzy: 
Politechniką Gdańską, z siedzibą przy ul. G. Narutowicza 11/12, w Gdańsku (80-233),                   
posiadającą  NIP:  584-020-35-93,  REGON:  000001620, 
reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Rektora przez:                  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwaną dalej „Zamawiającym”,  
a  
.................................................................................................................................................... 

(w przypadku spółek prawa handlowego) 
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ......... Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS .............................../posiadającą REGON: ...........................  
i NIP: ..............................,  
reprezentowaną przez:  
..................................................................................................................................................... 
albo (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEiIDG) 
Imię i nazwisko …………………………………….., działającym pod firmą …………………………………….,                    
z siedzibą w ……………………….. przy ulicy …………………………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji   
i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP ………………………….., REGON ……………………………...,  
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
 
w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, (tj. Dz. U. z 2019 r. 
poz.1843), zwanej  dalej „ustawą   Pzp”.  
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa gazów ………..…………………… (nazwa części 

postępowania) dla Jednostek Organizacyjnych Politechniki Gdańskiej, zgodnie ze Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia oraz z ofertą z dnia ……. złożoną przez Wykonawcę, 
stanowiącymi załączniki do niniejszej Umowy i będącymi jej integralną częścią. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, asortyment i liczbę sztuk zawiera formularz rzeczowo                      
-  cenowy, stanowiący załącznik nr  1 do niniejszej umowy. 

 
§ 2 

CENA 
 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, cenę  
brutto zł ....................................... słownie (....................................................................). 
 

2. Cena   podana w ust. 1 niniejszego paragrafu jest zgodna ze złożoną ofertą i obejmuje 
wszystkie elementy cenotwórcze,  wynikające  z  zakresu  i  sposobu  realizacji  przedmiotu  
umowy, które  zostały określone w SIWZ w tym: koszty przewozu, opakowania, załadunku, 
rozładunku, wniesienia oraz ubezpieczenia na czas przewozu. 

 
 
 



 
§ 3 

FINANSOWANIE 
 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie za gazy zamówione i pobrane oraz za  
wydzierżawione butle, za cenę ustaloną na podstawie cen jednostkowych wyszczególnionych                   
w formularzu rzeczowo-cenowym (załącznik nr 1 do niniejszej umowy). 

2. Strony dokonywać będą rozliczenia realizacji umowy na podstawie faktur częściowych, 
prawidłowo wystawionych, zgodnie z ilością i rodzajem dostarczonej partii przedmiotu umowy. 

3. Zapłata należności za dostarczoną i odebraną partię przedmiotu umowy będzie płatna 
przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury, z konta Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane w wykazie 
podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 
96b ustawy o podatku od towarów i usług, z zastrzeżeniem, iż w przypadku złożenia reklamacji 
przez Zamawiającego termin zapłaty faktury obejmującej reklamowany towar, ulega 
wydłużeniu o okres rozpatrywania reklamacji,      a w razie jej zasadności także o okres 
biegnący dalej do dnia dostawy towaru wolnego od wad. Wykonawca  wystawi wówczas 
fakturę korygującą. 

4. Podstawą do wystawienia  przez Wykonawcę poszczególnych faktur będzie podpisany przez 
upoważnionych przedstawicieli Stron protokół zdawczo-odbiorczy danej dostawy bez 
zastrzeżeń, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

5. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
6. Jeżeli łączna wartość zamówień w ramach umowy osiągnie kwotę, o której mowa w § 2 pkt.1 

niniejszej umowy, to umowa wygasa. 
7. Rozliczenia między Stronami będą dokonywane w polskich złotych (PLN). 
8. Faktury należy wystawić na jednostki organizacyjne wskazane w zamówieniu wg poniższego 

wzoru: 
Politechnika Gdańska 

……………………………………………………………….. 
nazwa jednostki organizacyjnej 

ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 

9. Wykonawca zobowiązany jest do: 
-  umieszczenia na fakturze kodu weryfikacyjno-identyfikującego (nr zamówienia) w celu 

umożliwienia automatycznej weryfikacji prawidłowości informacji cenowych z faktury; 
-  umieszczenia na fakturze numeru zamówienia publicznego ZP /………………. 

 
§ 4   

TERMIN REALIZACJI 
 

Termin realizacji umowy: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy, to jest do .............................. 
lub do wyczerpania ceny  określonej w § 2 ust.1 umowy, w zależności co nastąpi  wcześniej. 
 

§ 5 
WARUNKI REALIZACJI 

 
1. Ilości wskazane w formularzu rzeczowo-cenowym maja charakter szacowany. Zamawiającemu 

przysługuje prawo do nie zrealizowania zamówienia w pełnym zakresie, tj. w ilościach podanych 
w formularzu rzeczowo-cenowym. Wykonawca nie będzie wysuwał w stosunku do 
Zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu. 

2. Równocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia w trakcie realizacji umowy, w 
porozumieniu z wykonawcą, liczby zamawianych butli z gazem i liczby dzierżawionych butli w tych 
pozycjach formularza rzeczowo- cenowego, na które zwiększyło się zapotrzebowanie w 
jednostkach organizacyjnych Zamawiającego, tj. zakupu po cenach z oferty Wykonawcy, większej 
liczby tych gazów i większej liczby dzierżawionych butli, pod warunkiem, że w innych pozycjach 
formularza rzeczowo- cenowego dostawy nie zostaną w pełni zrealizowane, a dokonane zmiany 
nie spowodują zwiększenia wartości umowy brutto. 



2. Wykonawca każdorazowo dołączy do dostarczonego gazu ( do każdej dostawy) 
 certyfikat jakości zawierający między innymi nazwę gazu, skład gazu, stopień czystości, termin 

ważności - w formie nalepki na butli dla gazów lub w formie papierowej; 
 kartę charakterystyki produktu; 
 deklarację zgodności według polskiej Normy dla gazów; 
 świadectwo jakości dla każdego produktu w języku polskim. 
 wszystkie butle muszą posiadać zawór pasujący do reduktorów zgodny z normami Unii 

Europejskiej. 
3. Dostawa gazów do siedziby Zamawiającego następować będzie partiami, a wielkość każdej partii 

wynikać będzie wyłącznie z jednostronnych dyspozycji Zamawiającego, zgłoszonych drogą 
elektroniczną na formularzu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, przez 
upoważnionego pracownika Zamawiającego – Krystynę Aniskiewicz, anisk2tm@pg.gda.pl tel. 58 
347-25-27. 

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć gazy najpóźniej w ciągu ……. dni roboczych 
Zamawiającego, licząc od dnia złożenia dyspozycji przez Zamawiającego, do jednostek  
organizacyjnych Politechniki Gdańskiej – dokładne miejsce dostawy będzie każdorazowo 
wskazane na formularzu zamówienia (załącznik nr 2 do  niniejszej umowy).  

5. Odbioru zamówionego gazu dostarczonego do Zamawiającego przez Wykonawcę dokonywać 
będą pracownicy Zamawiającego, każdorazowo wymienieni na formularzu zamówienia (załącznik 
nr 2 do niniejszej umowy). 

6. Potwierdzenie odbioru nastąpi poprzez podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń  
przez upoważnionych pracowników Zamawiającego oraz osobę upoważnioną ze strony 
Wykonawcy. 

7. W razie stwierdzenia niezgodności dostarczonej partii przedmiotu zamówienia ze złożonym 
zamówieniem (rodzaj i ilość) partia ta nie zostanie odebrana przez Zamawiającego. W takim 
przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do uzupełnienia dostawy na własny koszt, zgodnie               
z warunkami zamówienia. 

8. Wykonawca zobowiązany jest: 
 zapewnić serwis oraz przeglądy wynajmowanych butli, 
 w razie awarii butli lub jej osprzętu – zapewnić wymianę butli na pełną i sprawną technicznie, 
 utrzymywanie stanu technicznego butli zgodnie z przepisami dotyczącymi zbiorników 

ciśnieniowych, 
 zapewnić jakość dostarczanego gazu zgodnie ze specyfikacją. 

9. Dostawy winny być realizowane w godzinach od 8.00 do 15.00 w dniach pracy Zamawiającego,  
tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy bez sobót. 

10. W przypadku dostarczenia gazów lub butli niewłaściwych, po odebraniu dostawy protokołem 
zdawczo -odbiorczym, Zamawiający złoży do Wykonawcy  stosowną reklamację,  która  zostanie  
rozpatrzona w ciągu 1 dnia roboczego od dnia jej zgłoszenia. Po upływie tego terminu reklamację 
uważa się za rozpatrzoną zgodnie z żądaniem Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany jest  
odebrać i wymienić niewłaściwe gazy lub butle na nowe, wolne od wad na własny koszt w 
terminie 1 dnia roboczego od dnia rozpatrzenia reklamacji.  

11. Dostawa obejmować będzie transport i dostarczenie butli do wskazanych przez Zamawiającego 
pomieszczeń. Koszt i ryzyko z tym związane ponosi Wykonawca. 

12. Rozładunek butli z gazami, dostarczenie butli do wskazanego miejsca eksploatacji oraz 
zamontowanie butli z gazem, realizował będzie pracownik Wykonawcy, w obecności 
przedstawiciela Zamawiającego. 

13. W przypadku dzierżawy butli, na okres krótszy niż okres obowiązywania umowy, opłata za 
dzierżawę będzie obliczana proporcjonalnie do faktycznej liczby miesięcy, w których będą 
dzierżawione butle. 

14. Wykonawca wyznacza osobę do kontaktu z Zamawiającym ……………………………………………………..  
 nr telefonu ……………… . 

 
§ 6 

KARY UMOWNE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ROZWIĄZANIE UMOWY 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów: 



a) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy,  zgodnie z  § 5 ust. 6 umowy, w wysokości              
100 zł za każdy dzień opóźnienia, liczony od następnego dnia, w którym miała nastąpić 
dostawa do dnia realizacji włącznie;  

b) za opóźnienie w wymianie niewłaściwego gazu na właściwy lub za opóźnienie w wymianie 
wadliwych butli na nowe wolne od wad lub niezgodnych z przedmiotem umowy na zgodny, 
stosowanie do  § 5 ust. 12 umowy, w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, liczony od 
dnia wyznaczonego na wymianę przedmiotu umowy  do dnia realizacji włącznie; 

c) w przypadku  rozwiązania  umowy  przez  Zamawiającego  ze skutkiem  natychmiastowym                       
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy stosownie do okoliczności, o których mowa            
w ust. 4 niniejszego paragrafu w wysokości 10% ceny określonej w § 2 ust. 1 niniejszej 
umowy łącznie z opcją wyszczególnioną w § 2 pkt 2 niniejszej umowy.     

2.  Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 145 ustawy Pzp, za odstąpienie od  
niniejszej umowy przez jedną ze stron, strona po której leżą przyczyny tego odstąpienia 
zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10 % ceny brutto określonej w § 2 ust. 1 
niniejszej umowy łącznie z opcją wyszczególnioną w § 2 pkt 2 niniejszej umowy. 

3.  Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub nie dojście do skutku dostawy 
jeżeli jest to wywołane "siłą wyższą". 

4.  W przypadku gdy Wykonawca naruszy postanowienia niniejszej umowy lub w przypadku 
trzykrotnych uwag / reklamacji zgłoszonych faksem lub e-mailem dotyczących realizacji umowy, 
Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym             
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

5. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 
zastrzeżonej  kary umownej,  jeżeli kara umowna  nie pokryje w całości poniesionej  szkody,  
jak również gdy szkoda powstanie z innego tytułu, na zasadach określonych w Kodeksie 
Cywilnym. 

6. Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  naliczonej  kary  umownej  z należności  do  
zapłaty  wynikającej z faktury Wykonawcy. 

7. Dochodzenie kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy nie wyklucza dochodzenia kar 
umownych z innych tytułów.  

8.    Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej. 
§ 7 

ZMIANY  POSTANOWIEŃ  UMOWY 
 

1.  Zmiany postanowień umowy są dopuszczalne, tylko na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 
ustawy Pzp.  

2.  Zamawiający zastrzega możliwość dokonania następujących zmian w umowie:  
1) przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku niewykorzystania zakresu rzeczowego 

lub finansowego umowy, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, 
2) w przypadku zmiany lub wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi 

konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego; 
3) w przypadku wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego 

do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia; 
4) w przypadku zmiany nazw i innych danych identyfikacyjnych Strony umowy. 

O każdej zmianie Zamawiający i Wykonawca niezwłocznie powiadomią się wzajemnie.             
Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciążają stronę zobowiązaną; 

5) zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 i 2 Umowy                                       
w następujących przypadkach: 
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, Wykonawca jest uprawniony złożyć 

Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających                       
z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od 
towarów i usług, 

b)  zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.          
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Wykonawca jest uprawniony złożyć 
Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających                
z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego 
wynagrodzenia za pracę. 



Wykonawca, jest zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, 
w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności 
pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników 
świadczących Usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni 
prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 
odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa wyżej. 
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu 
Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń osób wykonujących 
czynności na podstawie umowy o pracę zwanych dalej Pracowników świadczących Usługi 
do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę,                              
z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się 
wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących Usługi, o których mowa                 
w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy,  

c) zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, Wykonawca 
jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie 
płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
Wykonawca, jest zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, 
w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności 
pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników 
świadczących Usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez 
Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 
odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa wyżej. 
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu 
Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom świadczącym 
Usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie 
do części wynagrodzenia Pracowników Świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 
związane z realizacją przedmiotu Umowy, 

d) zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych, Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek 
o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie 
zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

- jeżeli zmiany określone wyżej będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez 
Wykonawcę. 

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 5                 
lit. a) – d)  obejmować będzie wyłącznie płatności za dostawy, które w dniu zmiany 
odpowiednio  stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 

Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 5 lit. a) – d) niniejszego 
paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2 Umowy, należy do 
Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 

Wniosek Wykonawcy powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie 
podstaw prawnych, wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości 
kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie 
Umowy. 



W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 5 lit. a), wartość wynagrodzenia netto nie 
zmieni się, a jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych 
przepisów. 
Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki,                
o której mowa w ust. 2 pkt 5 lit. a), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu 
Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie 
przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części 
przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów                 
i usług. 

Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 
2 pkt 5 lit. b), c) i d) będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy 
przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających 
wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zmian w zakresie 
zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

3.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają dla swej ważności zgody Stron 
oraz zachowania formy pisemnej. 
 

§ 8 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Zamawiający  nie dopuszcza  możliwości  cesji wierzytelności  ani przeniesienia  praw                 

i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez jego  pisemnej zgody. 
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami   niniejszej umowy będą miały zastosowanie 

przepisy  Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 
3. Ewentualne  spory, mogące powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać  

będzie sąd właściwy dla siedziby  Zamawiającego wg prawa polskiego. 
4. Przez dni robocze Zamawiającego strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku                            

z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. 
5. Oferta Wykonawcy wraz z formularzem rzeczowo - cenowym oraz szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia stanowią integralną część Umowy. 
6. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po 

jednym dla każdej ze stron. 
 
Załączniki do umowy: 
1. Formularz rzeczowo - cenowy złożony z ofertą 
2. Formularz zamówienia gazu 
3. Protokół zdawczo-odbiorczy gazu 
 

 
Zamawiający: Wykonawca: 


