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załącznik   nr 2 

UMOWA Nr  

 

Zawarta w dniu …………….. w Brzesku pomiędzy Rejonowym Przedsiębiorstwem 

Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. 32-800 Brzesko ul. Solskiego 13 

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000127961, NIP 869-000-30-31, wys. kapitału 

zakładowego 78 372 000 zł zwanym w dalszym ciągu ” Zamawiającym ” 

reprezentowanym  przez : 

1. Prezes Zarządu Spółki  mgr inż.  Piotr Lach 

2. Z-ca Prezesa Zarządu Spółki  mgr inż.  Józef Leś 

a firmą : 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

z siedzibą :  

…………………………………………….. 

zwaną w treści umowy 

,,Wykonawcą ” , reprezentowaną  przez : 

…………………………………………….. 

 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest zakup ON dla pojazdów i sprzętu Rejonowego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o.  wg bieżących potrzeb w okresie od 

01.02.2022 do 31.01.2024 r. na warunkach i zasadach określonych w ofercie z dnia 

……….przedstawionej przez Wykonawcę. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości paliw płynnych aniżeli 

określono to w zaproszeniu do składania ofert, bez dochodzenia jakichkolwiek roszczeń ze 

strony Wykonawcy. 

§2 



Wykonawca oświadcza, że posiada  możliwość bezpośredniego wjazdu dla pojazdów jadących 

z kierunku centrum miasta i wyjazdu po tankowaniu w kierunku do centrum bez konieczności 

wykonywania manewrów poza terenem Wykonawcy. 

§3 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tankowanie pojazdów Zamawiającemu  w każdy 

dzień całodobowo   Wykonawca zobowiązany jest do ewidencjonowania ilości pobranego 

paliwa z dokładnością taką jak wskazanie liczydła dystrybutora, bez żadnych  zaokrągleń.  

2. Podstawą do tankowania będzie dostarczony przez Zamawiającego „Wykaz uprawnionych 

samochodów do tankowania” – Załącznik nr 1, stanowiący integralną część umowy i karta 

drogowa pojazdu oraz raport pracy sprzętu. W przypadku stacji paliw wyposażonej 

w dystrybutor paliwa z wbudowanym automatem do tankowania przy użyciu kart 

elektronicznych oprócz karty pojazdu podstawę do tankowania stanowi karta elektroniczna. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego wpisywania do kart drogowych pojazdów 

Zamawiającego, ilości wydanego paliwa, z adnotacją pracownika Wykonawcy, jego podpisem 

i pieczęci firmowej lub imiennej. W przypadku stacji paliw wyposażonej w dystrybutor paliwa 

z wbudowanym automatem do tankowania przy użyciu kart elektronicznych ilość wydanego 

paliwa zapisywana będzie na tych kartach. 

4. Tankowanie paliwa odbywać się będzie przy użyciu  dystrybutorów, które posiadają    ważne 

cechy legalizacyjne oraz świadectwa  wydane przez stosowny Urząd Miar i Wag oraz liczniki 

wskazujące dokładną ilość wydanego paliwa. 

§4 

1. Jakość paliwa musi spełniać polskie normy dla tego typu produktu natomiast w okresie 

zimowym musi posiadać właściwości umożliwiające jego eksploatacji w niskich temperaturach 

bez konieczności stosowania dodatkowych preparatów.  

§5 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania kontroli paliwa, a także do żądania 

przedstawienia przez Wykonawcę atestu wydanego przez producenta tego paliwa. 

2. W przypadkach uzasadnionych, Zamawiający ma prawo żądać  od Wykonawcy 

przeprowadzenia analizy laboratoryjnej składu paliwa o którym mowa w ust.1. 

3. Jeżeli wynik analizy laboratoryjnej, o której mowa w ust. 1 wykaże niezgodności i/lub 

odstępstwa od parametrów jakościowych określonych w ateście Producenta wówczas  

Zamawiający będzie miał prawo odmówić zapłaty za kwestionowaną ilość paliw,  która nie 

spełnia norm jakościowych Producenta. 

§6 

1. Strony ustalają następujący sposób rozliczania zakupionego paliwa : 



a. Wykonawca będzie wystawiał faktury zbiorcze w odstępach tygodniowych, tj. w każdy 

poniedziałek danego tygodnia a także w ostatnim dniu każdego miesiąca, przy czym 

faktura lub załącznik do faktury musi posiadać wykaz ilości zakupionego paliwa ze 

wskazaniem daty zakupu (tankowania), numer rejestracyjny pobierającego samochodu, 

oraz aktualny stan licznika km. 

b. Wykonawca będzie przesyłał w ostatnim dniu każdego miesiąca na wskazany adres        

e-mail pełne zestawienie zakupionego paliwa ze wskazaniem daty zakupu, ilości 

zatankowanego paliwa, ceny paliwa, wartości zakupu paliwa, numeru rejestracyjnego 

tankowanego pojazdu oraz aktualny stan licznika km. w pliku .csv. 

c. Cena na dzień wystawienia faktury to cena hurtowa oleju napędowego Ekodiesel  

opublikowana na stronie internetowej www.orlen.pl dla każdego dnia okresu za który 

ta faktura jest wystawiona pomniejszona o marżę w kwocie ……zł netto na litrze dla 

ON  wynikającą z oferty złożonej przed podpisaniem umowy na dostawę paliw. 

d. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty w terminie 14-tu dni od daty doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

e. W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawca ma prawo do naliczania ustawowych 

odsetek.  

§7 

W przypadku nie wykonywania umowy lub przerwania dostaw paliwa będącego przedmiotem 

niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100% 

wartości faktury z ostatnich siedmiu dni zakupu .  

§8 

1. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§9 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 

2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez 

Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nie określonych w niniejszej umowie zastosowanie mają określone przepis 

Kodeksu cywilnego.  

§10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

http://www.orlen.pl/


 

WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY 

 


