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ZGZiR.2325/1/10 
UMOWA 

 
zawarta w dniu ……………... pomiędzy Gminą Miasto Nowy Targ ul. Krzywa 1, 34-400 
Nowy Targ,   NIP 735-001-40-12     REGON 000 5239 56 
reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Nowego Targu mgr inż. Marka Fryźlewicza w 
imieniu, którego umowę zawiera pełnomocnik mgr inż. Krzysztof Wojtaszek Dyrektor 
Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zwanym „Zamawiającym” 
adres do korespondencji: 
Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji ul. Parkowa 14, 34-400 Nowy Targ  
NIP 735-10-28-387 
 
a: 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
zwany dalej „Dostawcą”  

§ 1 
Przedmiotem umowy jest tankowanie samochodów ZGZiR we własnej stacji paliw 
Dostawcy:  
- olejem napędowym Ekodiesel - w skali miesiąca zapotrzebowanie na około 1000 litrów, 
oraz zakup: 
- benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 do urządzeń eksploatowanych w ZGZiR w skali 
miesiąca zapotrzebowanie na około 300 litrów.   
 

§ 2  
Warunkiem rozpoczęcia wydawania oleju napędowego Ekodiesel dla pojazdów 
Zamawiającego jest dostarczenie listy upoważnionych do tankowania kierowców ZGZiR oraz 
aktualnego wykazu posiadanych pojazdów, obejmującego markę nr rejestracyjny, a benzyny 
bezołowiowej Eurosuper 95 bieżące zapotrzebowanie. 
 

§ 3 
Wydawanie oleju napędowego Ekodiesel odbywać się będzie na podstawie ważnej karty 
drogowej tylko do zbiornika pojazdu. Dostawca dopilnuje tankowania do pełnego zbiornika i 
uniemożliwi tankowanie do kanistrów i innych pojemników. 
Wydawanie benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 odbywać się będzie na żądanie 
Zamawiającego do kanistrów i innych pojemników. 

 
§ 4 

Zamawiający zobowiązuje się stosować do obowiązujących na stacji paliw przepisów. 
 

§ 5 
Dostawca zobowiązuje się do ścisłego ewidencjonowania wydanego oleju napędowego 
Ekodiesel w zbiorczym zestawieniu z podpisem kierowcy, oraz każdorazowego 
odnotowywania w karcie drogowej ilości faktycznie pobranego paliwa. 

 
§ 6 

Rozliczenie z tytułu pobranego oleju napędowego Ekodiesel i benzyny bezołowiowej 
Eurosuper 95 przeprowadzane będzie przez Dostawcę 2 razy w miesiącu na podstawie 
dowodów dziennych WZ.  
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§ 7 
1. Dla zapewnienia Dostawcy możliwości dostosowania ceny dostaw do stosowanych zmian 

cen przez producentów paliw, Zamawiający ustali stałą różnicę między zaoferowaną przez 
producenta cenę netto a punktem odniesienia za jaki przyjmuje się cenę oleju napędowego 
Ekodiesel w hurcie dla dostaw autocysterną publikowaną przez PKN Orlen na stronie 
www.orlen.com.pl w dniu 15.12.2010r. godz. 1100 Wyliczona w ten sposób różnica cen 
obowiązywać będzie Dostawcę w całym okresie obowiązywania umowy niezależnie od 
tego kto będzie producentem dostarczanego paliwa. 

2. Dostawca zobowiązuje się do utrzymania w okresie obowiązywania umowy stałego 
składnika ceny jednostkowej tj. stałej marży wyrażonej w kwocie ……. zł/l  

3. Na zakupione paliwo Dostawca wystawiać będzie faktury VAT, do której dołączone będą 
dowody WZ wraz z aktualnie obowiązującym rozliczeniem. 

 
§ 8 

Wartość roczna zamówienia netto ustala się szacunkowo zgodnie ze złożonym zamówieniem 
z dnia 13.12.2010r.: 
- olej napędowy Ekodiesel: do 39.837,40 zł słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset 
trzydzieści siedem złotych 40/100.  
- benzyna bezołowiowa Eurosuper 95: do 11.382,11 zł słownie: jedenaście tysięcy trzysta 
osiemdziesiąt dwa złote 11/100 
 
Wartość zamówienia brutto (przy założeniu stawki vat 23%) wynosi szacunkowo zł: 
- olej napędowy Ekodiesel: do 49.000,- zł słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 
00/100. 
- benzyna bezołowiowa Eurosuper 95: do 14.000,- zł słownie: czternaście tysięcy złotych 
00/100. 
 

§ 8 
Zapłatę za dostawę Zamawiający będzie regulował przelewem na konto Dostawcy po 
otrzymaniu faktur sporządzonych w okresach dwutygodniowych wg § 6 niniejszej umowy z 
dołączonymi dowodami WZ w terminie 14 dni. 

 
§ 9 

1. Dostarczane przez Dostawcę oleju napędowego Ekodiesel i benzyny bezołowiowej 
Eurosuper 95 musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw 
ciekłych ( Dz. U Nr 221 poz. 1441) oraz być zgodne z normą PN EN 590:2005(U).  

2. W przypadku dostarczenia oleju napędowego Ekodiesel i benzyny bezołowiowej 
Eurosuper 95 złej jakości Dostawca wymieni zakwestionowaną partię towaru na wolną od 
wad. Dostawca upoważnia Zamawiającego do samodzielnego potrącenia z faktury kar 
umownych.  

3. W miesiącach styczeń, luty, marzec i grudzień Dostawca zapewni olej napędowy 
Ekodiesel zimowy o zawartości siarki do 25 mg/kg.  

§ 10 
Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia pojazdom Zamawiającego pierwszeństwa w 
tankowaniu paliwa w przypadku wystąpienia trudności na rynku paliwowym. 

 
§ 11 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas od 01.01.2011 r. do 31.12.2011r. 
2. Realizacja niniejszej umowy będzie następować w częściach - wg bieżących potrzeb 

Zamawiającego. 
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3. W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących brak możliwości pełnej realizacji 
umowy przez Zamawiającego, Zamawiający zapłaci za faktyczną ilość zakupionego 
paliwa. 

§ 12 
Umowa może zostać rozwiązana bez podania przyczyny w trybie natychmiastowym zarówno 
przez Zamawiającego jaki i Dostawcę. 

 
§ 13 

W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 5% wartości umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych 
od Dostawcy. W przypadku dostarczenia oleju napędowego złej jakości Dostawca wymieni 
zakwestionowaną partię towaru na wolną od wad. Dostawca upoważnia Zleceniodawcę do 
samodzielnego potrącenia z faktury kar umownych. W przypadku, gdy kara nie pokrywa 
poniesionej szkody Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 
 

§ 14 
We wszystkich sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego 

§ 15 
Ewentualne spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd 
właściwy w/g siedziby Zamawiającego. 
 

§ 16 
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 
dla każdej ze stron. 
 

Podpisy: 
 
 

 
 
........................................................                                         .................................................... 
                Zamawiający                                                                             Dostawca                                             


