
          Wzór umowy 

UMOWA NR       /DRG/D/11 

 

 

zawarta w dniu ... ....... 2011r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy Miastem 

Piotrków Trybunalski z siedzibą przy  Pasażu Rudowskiego 10 reprezentowanym 

przez: 

.......................................- Sekretarza Miasta 

 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, a firmą: 

................................................., z siedzibą w ..... przy ulicy ..................., ...................... 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ..... 

............................................................ pod numerem .........., numer NIP:........................., 

kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: ................................................. zł  , reprezentowaną 

przez: 

1. 

2. 

zwaną dalej WYKONAWCĄ. 

po przeprowadzeniu procedury zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na sukcesywny zakup oleju napędowego w latach 2011-2015r. 

dla potrzeb  Urzędu Miasta w Piotrkowa Trybunalskiego 

 na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  została zawarta umowa następującej treści. 

 

§ 1 

1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa olej napędowy – do 29.000 

litrów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2. Tankowanie paliwa będzie odbywać się doraźnie, w miarę potrzeb 

Zamawiającego, do pojazdów, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do 

umowy. 

3. Integralną część umowy stanowić będzie obowiązująca u Wykonawcy  umowa                 

o wydanie i używanie kart paliwowych, która szczegółowo reguluje zasady 

dokonywania i rozliczania transakcji bezgotówkowych z Wykonawcą tj. 

.............................. wraz z załącznikami Nr 1 - wykaz pojazdów 

Zamawiającego   i Nr 2- wykaz kart paliwowych. 

 

§ 2 

 

1. Za zakupione paliwo Zamawiający będzie płacił Wykonawcy kwotę 

wynikającą z ilości zatankowanego paliwa i dziennej ceny sprzedaży 

pomniejszonej o stały rabat wynoszący  - ....%  od wartości zakupu paliwa 

2. Łączna wartość zakupów dokonanych z tytułu realizacji niniejszej umowy nie 

przekroczy kwoty .................,00 zł brutto słownie : ........................................ zł, 

- jednak nie więcej niż kwota zaplanowana na to zadanie w budżetach na 

następne lata. 



3. Zamawiający jest płatnikiem VAT i posiada NIP  771-27-98-771, fakturę 

należy wystawiać na Miasto Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 

10. 

 

§ 3 

 

1. Należności za zakupione paliwo będą regulowane przelewem, w terminie 21 

dni od daty sprzedaży. Faktura będzie wystawiana za pełny okres rozliczeniowy 

i obejmie należność z tytułu sprzedaży produktów i usług dokonanych w tym 

okresie. Ustala się okresy rozliczeniowe: od 1-go do 15 dnia miesiąca i od 16             

– tego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca . Za datę sprzedaży uznaje się 

ostatni dzień danego  okresu rozliczeniowego. 

2. Do każdej faktury, o których mowa w ust. 1 Wykonawca dołączy wykaz 

zawierający następujące informacje: 

1) data i godzina zakupu 

2) rodzaj pobranego paliwa 

3) numer rejestracyjny pojazdu i nazwisko kierowcy 

 

 

§ 4 

 

1. Wykonawca gwarantuje , że dostarczane paliwo spełnia wymagania jakościowe 

określone w odpowiednich normach. 

2. Zamawiający ma prawo wglądu w orzeczenie jakości paliwa. 

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy 

skierowania próbki paliwa do kontrolnych badań laboratoryjnych.  

 

 

§ 5 

 

Umowa obowiązuje od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2015 roku, z tym że na 

wypadek: 

1) zrealizowania zakupów maksymalnych ilości paliw o których mowa w § 1 ust. 

1 umowy, albo 

2) wcześniejszego wydatkowania maksymalnej kwoty, o której mowa w § 2 ust. 2, 

umowa wygaśnie przed upływem tego terminu. 

 

§ 6 

 

Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % kwoty 

wymienionej w § 2 ust. 2 umowy za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę   

z przyczyn leżących po jego stronie  

 

§ 7 

Realizacja umowy nastąpi w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy 

Prawo Zamówień publicznych. 



§ 8 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy – prawo zamówień publicznych. 

 

 

§ 9 
Ewentualne spory wynikające z postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą 

przez sąd powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego. 

 

 

§ 10 
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                   WYKONAWCA: 

 
 

 

 


