
Załącznik nr 4 do SIWZ 

   

 

                 U  M  O  W  A    Nr   (projekt)         
 

 
zawarta w Krośnie w dniu .............. pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Krośnie, 

zwanym dalej w tekście niniejszej umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

 

Marek Pepera       -  Kierownik PZD 
 

a firmą ............................................................................................ działającą na podstawie 

wpisu do ................................... pod nr ......................., zwaną dalej w tekście niniejszej 

umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

 

.....................................    - ..................................   

 

§ 1 

 

1. Umowa zostaje zawarta na podstawie zamówienia publicznego udzielonego przez 

Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.( Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami) 

Integralną część umowy stanowi SIWZ. 

 

2. Przedmiotem umowy jest:  

 

Zakup benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego do samochodów służbowych  

i sprzętu drogowego w 2015r. 

 

Część Nr .................... 

                    (Zgodnie ze SIWZ) 

 

3. Zapotrzebowanie – wielkość każdorazowego zakupu oraz termin przedmiotu zamówienia 

ustalane będą przez Zamawiającego.  

 

4. Orientacyjne zapotrzebowanie na przedmiot zamówienia: 

 

     Benzyna bezołowiowa 95  - ................. litrów 

 

     Olej napędowy   - ................. litrów    

 

Maksymalna wartość zamówienia – ............................zł (brutto); słownie: 

....................................................................................................................................................... 

 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości jak i wartości przedmiotu 

zamówienia.  

 

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obowiązującą na 

dzień podpisania umowy Koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej 



w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji 

i obrotu paliwami i energią 

 

§ 2 

 

1. Termin realizacji umowy: od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. 

 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy przed upływem terminu 

określonego w ust. 1, jeżeli dalsze wykonanie zamówienia nie leży w interesie 

Zamawiającego. 

 

§ 3 

 

1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty Zamawiającego, z tytułu 

niewykonanej dostawy w następujących przypadkach: 

- zakłócenie w dostawie towarów z przyczyn obiektywnych, 

- awaria urządzeń dystrybucyjnych, 

- przerwy lub braku energii elektrycznej. 

 

§ 4 

 

1. Wykonawca będzie świadczył dostawę Zamawiającemu każdego dnia tygodnia przez całą 

dobę. 

 

2. Rozliczenie Wykonawcy z Zamawiającym za wydane towary odbywać się będzie 

w następujący sposób: 

 

2.1. według przedłożonych obowiązujących cen ofertowych  

 

benzyna bezołowiowa  95   - ............... zł/litr  (brutto) 

 

olej napędowy     - ............... zł/litr  (brutto) 

 

które mogą ulec zmianie w przypadku zmiany cen dystrybucyjnych paliw w skali 

ogólnokrajowej. 

 

2.2. Wykonawca wystawiał będzie Zleceniodawcy za świadczoną dostawę - fakturę, za każdy 

miesiąc wykonywania umowy. Faktura wystawiana będzie na podstawie każdorazowo 

pobranych przez Wykonawcę dowodów WZ i zawierała będzie wyszczególnienie tychże 

dowodów. 

 

§ 5 

 

Z tytułu wykonanej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wg stawek ofertowych. 

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie przelewem z konta 

Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania faktury 

przez Zamawiającego. Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę polecenia 

przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

 

 



§ 6 

 

1. Zamawiający będzie stosował karę w wysokości 20% kwoty umownej za odstąpienie 

Wykonawcy od wykonania umowy. 

 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w przypadku niezgodnych 

z warunkami niniejszej umowy dostaw materiałów nieodpowiadających określonym 

normom lub nie realizowania innych postanowień umowy. 

 

§ 7 

  

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego kary umowne aż do pełnego wyrównania szkody. 

 

§ 8 

 

Umowa nie może być zmieniona i nie mogą być do niej wprowadzone nowe postanowienia 

niekorzystne dla Zamawiającego. 

 

§ 9 

 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie miesiąca od powzięcia 

wiadomości o istotnej zmianie okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym. 

 

§ 10 

                                                                                

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 

Cywilnego, a wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane 

będą przez Sąd, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 11 

 

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający                                                                                                      Wykonawca  

 
 


