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Załącznik nr 2 

Wzór - UMOWA 
zawarta w dniu ……………….r. 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 Grzegorza Watychę w imieniu, którego 

umowę zawiera pełnomocnik mgr Michał Rubiś – 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: 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

reprezentowany przez: 

 

……………………… 

zwany dalej „Dostawcą”  

§ 1 

Przedmiotem umowy jest tankowanie samochodów ZGZiR we własnej stacji paliw Dostawcy:  

- olejem napędowym - w skali miesiąca zapotrzebowanie na około 960 litrów, 

oraz zakup: 

- benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 do urządzeń eksploatowanych w ZGZiR w skali miesiąca 

zapotrzebowanie na około 350 litrów.   

§ 2  

Warunkiem rozpoczęcia wydawania oleju napędowego dla pojazdów Zamawiającego jest dostarczenie 

aktualnego wykazu posiadanych pojazdów, obejmującego markę nr rejestracyjny i nr inwentarzowy,                   

a benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 bieżące zapotrzebowanie. 

 

§ 3 

1. Wydawanie oleju napędowego odbywać się będzie na podstawie ważnej karty drogowej tylko do 

zbiornika pojazdu. Dostawca dopilnuje tankowania do zbiornika i uniemożliwi tankowanie do 

kanistrów i innych pojemników. 

2. 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 w zbiorczym 

zestawieniu z podpisem kierowcy, oraz każdorazowego odnotowywania w karcie drogowej ilości 

faktycznie pobranego paliwa. 

§ 6 

1. Rozliczenie z tytułu pobranego oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 

przeprowadzane będzie przez Dostawcę 2 razy w miesiącu na podstawie dowodów dziennych 

WZ.  
2. Podstawą określenia ceny oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 jest cena z 

dystrybutora z danego dnia Dostawcy potwierdzona wydrukiem z systemu i udokumentowana 

dokumentem WZ od którego udziela się stałego upustu: …..% od ceny brutto jednego litra paliwa, 

co znajdzie odzwierciedlenie w fakturze. 

3. Na zakupione paliwo Dostawca wystawiać będzie faktury, do której dołączone będą dowody WZ 

wraz z aktualnie obowiązującym rozliczeniem. 
§ 7 

Wartość roczna zamówienia netto ustala się szacunkowo przyjmując cenę:  

-  za jeden litr oleju napędowego ……. zł (z dnia ………….)r: 
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-do ………… zł   słownie: …………………………….złotych ………..  

-  za jeden litr benzyny bezołowiowej …….. zł: (z dnia …………….)r: 

do …………...zł   słownie: ………………………….złotych ……..  

 

Wartość roczna brutto: 

- olej napędowy do ……………….zł       słownie: …………………………………………złotych ……..  

- benzyna bezołowiowa do …………..zł słownie: …………………………………….złotych …….. 

Łączna szacunkowa wartość zamówienia: ………….. zł brutto 

 

§ 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 

W przypadku dostarczenia oleju napędowego 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.  

 

§ 10 

Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia pojazdom Zamawiającego pierwszeństwa w tankowaniu 

paliwa w przypadku wystąpienia trudności na rynku paliwowym. 

 

§ 11 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas od 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. 

 

§ 12 

W okresie obowiązywania niniejszej umowy, strony zastrzegają sobie możliwość zmiany ceny paliw, 

bez konieczności aneksowania umowy wyłącznie w przypadku zmiany ceny paliwa przez Dostawcę 

potwierdzonego wydrukiem z systemu. 

§ 13 

Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron w formie pisemnej, z obowiązkiem dokonania 

płatności za czynności będące w toku wynikające z wykonania umowy: 

a) w terminie natychmiastowym, w przypadku niedotrzymania warunków niniejszej umowy, lub  

w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania umowy przepisów podatkowych lub 

administracyjnych, jeżeli wejście w życie tych przepisów uniemożliwi realizację umowy, 
b) z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca 

kalendarzowego, bez podania powodów. 
§ 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                                                                          


