
UMOWA   Nr   .T-04.272.2013. WZÓR 

 

Zawarta w dniu  … ……… 2013r. w Płońsku, pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Płońsku, 09-

100 Płońsk ul. Płocka 101 zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg  - ………………………… 

przy kontrasygnacie  Głównego Księgowego  - ……………………….. 

 

a …………………………………………………………………………………………… 

 

   ……………………………………………………………………………………………. 

 

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

 

1………………………………..           -  Prezes /Dyrektor/ Właściciel 

2………………………………..           -  Główny Księgowy/ Współwłaściciel 

 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

 

Podstawę zawarcia umowy stanowi zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego 

Artykuł 39 Prawa zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zmianami). 

 

§ 2 

 

Przedmiotem umowy jest bieżąca dostawa ON dla potrzeb środków transportowych Powiatowego 

Zarządu Dróg w Płońsku, Baza Obwodu Drogowego Nr 1 w Płońsku, 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101, 

od dnia podpisania Umowy do dnia 31.12.2013 roku. 

 

§ 3 

 

Odbiór produktów przez Zamawiającego będzie odbywał się w miarę potrzeb, z każdorazowym 

potwierdzeniem przez Zamawiającego i Wykonawcy ilości zatankowanego paliwa. 

Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc. 

W okresie tym Wykonawca wydawać będzie olej napędowy w oparciu o dostarczone  asygnaty 

rozchodowe w których uwidocznione będzie: 

- data pobrania 

- nr karty drogowej lub raportu pracy sprzętu 

- rodzaj i ilość pobranych materiałów eksploatacyjnych 

- nr rejestracyjny pojazdu 

- nazwisko upoważnionego do pobrania paliwa 

- podpis kierowcy - podpis wydającego 

Asygnata jest dokumentem potwierdzającym wykonanie umowy i stanowić będzie podstawę 

wystawienia faktury. 

Wykonawca zobowiązuje się do tankowania pojazdów samochodowych i sprzętu drogowego . 

Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku - Obwód Drogowy Nr 1 w Płońsku, według dostarczonych 

asygnat rozchodowych przez Zamawiającego. 



  

§ 4 

 

Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się w oparciu o złożoną ofertę   

w wysokości ……………… zł brutto, w tym 23 %VAT ……….. zł 

Słownie  złotych: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,łącznie z podatkiem VAT  

 

Wykonawca obciążać będzie Zamawiającego za pobrane materiały według cen  określonych w formularzu 

cenowym tj. 

 

1 l. ON - ………zł  

 

na podstawie potwierdzonych w miesięcznych asygnatach rozchodowych zakupionych materiałów 

pędnych; 

 

§ 5 

 

Zamawiający dopuszcza prawo zmiany ceny Wykonawcy w przypadku udokumentowania wzrostu lub 

spadku cen u dostawcypaliw. Zmiana ceny Wykonawcy musi być równa zmianie cen u dostawcy paliw. 

    

§ 6 

 

Należności będą regulowane z konta Zamawiającego: Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank 

Spółdzielczy w Ciechanowie nr rachunku: 59 8213 0008 2006 0801 5161 0001 

na konto Wykonawcy w ……………………………………..  

nr. konta………………………………………………………………. 

w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury; 

 

   § 7 

 

1. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

zobowiązuje się on do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości brutto umowy. 

2. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, Stronom przysługuje prawo do 

odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego kary umowne, na podstawie przepisów 

Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 8 

 

1. Wykonawca zapewni ciągłość dostaw paliw w trakcie trwania umowy. 

2. W przypadku braku możliwości dokonania zakupu w stacji paliw Wykonawcy, Wykonawca 

zabezpieczy możliwość dokonania zakupu materiałów objętych przedmiotem zamówienia w innej 

stacji paliw po cenach obowiązujących w niniejszej umowie. 

3. W przypadku gdy Wykonawca nie zabezpieczy możliwości dokonania zakupu materiałów objętych 

przedmiotem zamówienia Zamawiający rozwiąże umowę z Wykonawcą ze skutkiem 

natychmiastowym. 

4. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe z tytułu eksploatacji oleju 

napędowego dostarczonego przez Wykonawcę. 

     



 

 

§ 9 

 

Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta 

Wykonawcy. 

 

§ 10 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy  Kodeksu 

Cywilnego. 

  

§ 11 

 

Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy i jej integralnych części może nastąpić za  zgodą obydwu stron, 

wyrażoną na piśmie.   

§ 12 

 

Umowę niniejszą sporządzoną w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

Zamawiającego i dla Wykonawcy. 

 

     Zamawiający               Wykonawca 

 

 


