
Załącznik nr 2 PROJEKT 

 

UMOWA 

zawarta w dniu ……………………………… roku w Werbkowicach pomiędzy Gminą 

Werbkowice, ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice, NIP 9191783198, w imieniu której działa 

Komunalny Zakład Oczyszczania, ul. Sikorskiego 36, 22-550 Werbkowice reprezentowany 

przez: Andrzeja Kurzepa - Kierownika, działającego na podstawie pełnomocnictwa Wójta 

Gminy Werbkowice Nr R.O.077.58.2016.RM z dnia 27.10.2016 roku, zwanym dalej 

Zamawiającym, 

a 

……………………………………………… z siedzibą w ….……………………………….. 

NIP…………………….……….…… REGON……………...…….……….……., 

reprezentowaną przez: 

1. ……………………………………………………. 

zwaną w dalszej części Wykonawcą. 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest zakup paliw płynnych zgodnie z warunkami zawartymi w zapytaniu 

ofertowym dla potrzeb Zamawiającego. 

§ 2 

1. Sprzedaż paliw odbywać się będzie sukcesywnie, w zależności od potrzeb 

Zamawiającego na stacjach paliw Wykonawcy. 

2. Strony ustalają, iż zakup odbywać się będzie w formie bezgotówkowej przez 

upoważnionych pracowników Zamawiającego. 

3. Wykonawca przyjmuje do zrealizowania wydanie następujących paliw płynnych: 

a) oleju napędowego w szacunkowej ilości – ok. 1200 litrów 

b) etylina PB 95 w szacunkowej ilości – ok. 150 litrów 

4. Ostateczna wartość zamówienia wynikać będzie z realizacji zamówienia do końca 

czasu trwania umowy, wg bieżących potrzeb Zamawiającego. W rzeczywistości 

podane ilości paliw mogą być mniejsze lub większe w związku, z czym Wykonawca 

nie może rościć skutków prawnych wobec Zamawiającego, a zaoferowany rabat, o 

którym mowa w § 4 ust. 1 jest stały i będzie stosowany w okresie trwania umowy, bez 

względu na rzeczywistą (końcową) wielkość zakupionego towaru. 

5. W ramach zawartej umowy, możliwe będzie dokonywanie zakupu paliw na stacjach 

paliw Wykonawcy w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego. 

§ 3 



Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy sukcesywnie, w ilościach 

określonych przez Zamawiającego, od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 

roku. 

 § 4 

1. Obciążenie za sprzedane paliwa i towary odbywać się będzie wg cen detalicznych 

obowiązujących w dniu sprzedaży, pomniejszonych o rabat w wysokości ………………. zł. 

2. Płatność będzie realizowana przelewem sukcesywnie (jeden raz w miesiącu) po realizacji 

przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

Vat na wskazane konto Wykonawcy Nr konta 

bankowego …………………………………………………………………………………………... 

3. Jako datę zakupu faktury rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4. Niedotrzymanie terminu płatności spowoduje naliczenie odsetek ustawowych. 

5. Po każdym tankowaniu kierowca otrzyma dokument WZ. 

6. Wykonawca do każdej wystawionej faktury dołączy szczegółowy wykaz wartości 

sprzedanych paliw oraz specyfikację dokonanych transakcji bezgotówkowych przez 

Zamawiającego zawierający, co najmniej następujące dane: 

- rodzaj zakupionego paliwa 

- numer rejestracyjny pojazdu 

- ilość i cenę zakupionego paliwa, 

- datę zakupu, 

- podpis kierowcy Zamawiającego i pracownika stacji Wykonawcy. 

7. Szczegółowy wykaz pojazdów Zamawiający dostarczy w dniu podpisania umowy. 

§ 5 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, a 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 

§ 6 

Strony ustalają kary umowne o następującej treści: 

1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne: 

a) w przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobligowany do 

uiszczenia kary umownej w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100 

groszy). 



b) za niewykonanie przedmiotu umowy za każdy stwierdzony przypadek – 100,00 zł 

(słownie: sto złotych 00/100 groszy). 

2. Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy karę umowną w wysokości 500,00 

zł  (słownie: pięćset złotych 00/100 groszy) w przypadku odstąpienia od umowy z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem § 5. 

§ 7 

1. Wszelkie spory między Stronami, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny 

miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienie treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w 

formie aneksu podpisanego przez obie strony. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

4. Umowę sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

                      ZAMAWIAJĄCY                                                       WYKONAWCA 

 

        …………………………………                                   …………………………………..                                                               

                                                                                                      

 

                                                                                                                                


