
Projekt umowy 
Nie wypełniać 

 
Umowa Nr ……/ NR / 2016 

zawarta w dniu ………….2016 r. 
 
pomiędzy: 
Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, ul. Pionierów 2, 
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy  
w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców, pod numerem KRS: 0000092716, 
wysokość kapitału zakładowego 20.606.200,00 zł, REGON 770548026, NIP 841 – 000 – 51 – 88, 
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
Piotr Boniaszczuk – Dyrektor, 
a firmą 
…………………………………………………………………………………………………………
………., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ………………… w Krajowym Rejestrze 
Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców, pod numerem KRS: ………………………, zwaną dalej 
WYKONAWCĄ, 
reprezentowaną przez: 
……………………………………… 
 

§ 1 
 
Podstawą zawarcia umowy jest zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego  
z dnia …………….. r. 
 

§ 2 
 
1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA zaopatruje ZAMAWIAJĄCEGO w systemie 

ciągłym (całodobowo) w następujące produkty naftowe: 
a) olej napędowy - nie mniej niż 40.000 litrów, 
b) etylina - benzyna uniwersalna 95 Pb - nie mniej niż 5.500 litrów. 

2. Dostawy będą realizowane na zasadzie bezgotówkowych tankowań pojazdów o numerach 
rejestracyjnych wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy oraz tankowań do 
kanistrów. 

3. Zaopatrywanie ZAMAWIAJĄCEGO przez WYKONAWCĘ w produkty naftowe w systemie 
ciągłym (całodobowo) może ulec zmianie, w przypadku zamiany przepisów polegających,  
w szczególności na wprowadzeniu zakazu pracy stacji paliwowej w systemie ciągłym 
(całodobowo). 

 
§ 3 

 
Termin obowiązywania umowy: 
1. rozpoczęcie  – ……………-2016 r. 
2. zakończenie – ……………-2018 r.  
 

§ 4 
 
1. Cenę netto za 1 litr paliwa ustala się następująco: 



 

a) oleju napędowego ON – cena hurtowa netto oleju napędowego  
w ……………………………….. - w dniu sprzedaży podawanej do publicznej wiadomości 
za pomocą Internetu - powiększoną o stałą marżę określoną w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

b) etyliny Pb 95 – cena hurtowa netto benzyny Pb-95 w ……………………………………… - 
w dniu sprzedaży podawanej do publicznej wiadomości za pomocą Internetu - powiększoną 
o stałą marżę określoną w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

2. Na produkt wymieniony w ust.1, pkt a stosuje się stałą marżę …... zł przez czas obowiązywania 
umowy. 

3. Na produkt wymieniony w ust.1, pkt b stosuje się stałą marżę …... zł przez czas obowiązywania 
umowy. 

4. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku udokumentowanej zmiany cen dostawców produktów lub 
urzędowo (akcyza). 

5. Rozliczenie za pobrane produkty naftowe następować będzie miesięcznie, na podstawie 
zbiorczego wykazu tankowania paliwa przez pojazdy ZAMAWIAJĄCEGO, z zastrzeżeniem, że 
okres rozliczeniowy ulega skróceniu w przypadku zmiany cen. 

6. Wynagrodzenie przysługujące WYKONAWCY płatne jest przelewem z konta 
ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 21 dni, licząc od daty otrzymania faktury lub w terminie 
określonym na fakturze, lecz nie krótszym niż 21 dni. 

7. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień wypływu środków z rachunku bankowego 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

 
§ 5 

 
1. WYKONAWCA ma obowiązek każdorazowo potwierdzić w karcie drogowej pojazdu lub 

raporcie dziennym sprzętu ilość pobranego paliwa. 
2. Do stałych kontaktów w zakresie wykonania niniejszej umowy wyznacza się: 

 ze strony ZAMAWIAJĄCEGO – …………………………., 
 ze strony WYKONAWCY  –  ………………………….. 

3. Osobą upoważnioną przez ZAMAWIAJĄCEGO do odbioru paliwa tankowanego do kanistrów 
jest: …………………………………………….. 

4. ZAMAWIAJĄCY ma prawo żądać okazania atestów na dostarczane paliwo,  
a WYKONAWCA ma obowiązek te dokumenty okazać. 

 
§ 6 

 
Spory pomiędzy stronami, mogące zaistnieć na tle stosowania niniejszej umowy, będą rozstrzygane 
przez właściwy dla ZAMAWIAJĄCEGO sąd powszechny. 
 

§ 7 
 
Zmiany warunków niniejszej umowy muszą być sporządzone w formie aneksu pod rygorem 
nieważności. 

 
§ 8 

 
Umowę każda ze Stron, może wypowiedzieć z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, 
w przypadku likwidacji lub czasowego zamknięcia stacji paliwowej. 
 

 
 
 



 

§ 9 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

 
 

§ 10 
 
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla WYKONAWCY,  
3 egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO. 
 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 


