
Wzór  Umowy 

Zawarta w dniu ………………......  roku w Tarnobrzegu pomiędzy: Miastem Tarnobrzeg,
ul.  Kościuszki  32,  39–400  Tarnobrzeg,  NIP:  8672079199,  reprezentowanym  przez
Przemysława  Smolińskiego  Dyrektora  Miejskiego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  im.  A.  Freyera,
Al. Niepodległości 2, 39-400  Tarnobrzeg,  zwanym w dalszej części  umowy „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
……………………… ………………………………. zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą.

§ 1

1.  Przedmiotem umowy jest  realizacja  zadania  dla  Miejskiego Ośrodka Sportu  i  Rekreacji  im.
Alfreda Freyera w Tarnobrzegu pod nazwą: ,, Bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w   Tarnobrzegu.”
2. Opis przedmiotu zamówienia:

a) Przedmiotem  zamówienia  jest  bezgotówkowy  zakup  paliw  płynnych  do  pojazdów
służbowych, technicznych oraz jednostek patrolujących Jezioro Tarnobrzeskie o wartości:
…………………………………………………………………...

b) W okresie realizacji umowy Zamawiający przewiduje zakup paliw w szacowanej ilości: -
benzyna bezołowiowa – 8 000  litrów, 
olej napędowy             – 8 000  litrów.

c) Wskazana ilość ma charakter wyłącznie orientacyjny i jej zmniejszenie lub zwiększenie nie
może  stanowić  podstaw  do  jakichkolwiek  roszczeń  ze  strony  Wykonawcy  wobec
Zamawiającego jednak nie przekroczy wartości umowy.

d) Odbiór paliw realizowany będzie na stacjach paliw będących w dyspozycji Wykonawcy na
terenie całego kraju we własnym zakresie Zamawiającego, indywidualnie dla każdej grupy
pojazdów w systemie sprzedaży bezgotówkowej za pomocą kart  identyfikacyjnych. Karty
identyfikacyjne uprawniające do dokonania zakupu winny zostać wydane bezpłatnie 
w  ciągu  5  dni  roboczych  od  dnia  podpisania  umowy.  Dopuszczalna  jest  możliwość
pobierania paliw do kanistrów.

e) Wykonawca zobowiązany jest wydać po każdorazowym tankowaniu dowód wydania paliwa
osobie  uprawnionej  do  pobrania  paliwa,  który  musi   zawierać:  datę  zakupu,  numer
rejestracyjny pojazdu, ilość i rodzaj pobranego paliwa, cenę obowiązującą na stacji w dniu
sprzedaży pomniejszoną o stały rabat podany w ofercie cenowej, ponadto imię i nazwisko
pobierającego paliwo wraz z jego podpisem.

f) Paliwo  płynne  będące  przedmiotem  zamówienia  musi  spełniać  wymagania  określone  
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1680 ze zm.)

g) Wykaz pojazdów: - Ford Transit nr rej. RT 34110, samochód osobowy LANOS nr rej. TBJ
1327, ciągnik nr rej. TGU 8375.
                                                                       
                                                              §  2

1. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) zapewnienia ciągłości sprzedaży paliwa odpowiadającego Polskim Normom,



b) wystawiania faktur zbiorczych raz w miesiącu za okres rozliczeniowy od 1 do ostatniego dnia
każdego  miesiąca na podstawie wystawionych dokumentów pobrania paliwa tj. WZ
                                                                      
                                                                            §  3
2. Strony ustalają, że wynagrodzenie za przedmiot umowy będzie obejmowało miesięczny okres
sprzedaży  na  podstawie  wystawionej  faktury  VAT  wg  dziennej  ceny  sprzedaży,  tj.  ceny
obowiązującej  w  dniu  zakupu,  pomniejszony  o  stały  rabat  wynoszący  ……  dla  benzyny
bezołowiowej  95  oraz  ……..  dla  oleju  napędowego  ON,  zgodnie  ze  złożoną  ofertą  cenową
 w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury.
3.  Dane do wystawienia faktury:

Nabywca:
Miasto Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 8672079199.

Odbiorca:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. A. Freyera, Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg. 

§  4
Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od 02.08.2022 r. do 02.08.2023 r. lub do wysokości
wartości umowy.

§  5

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści Formularza Cenowo –
Ofertowego, na podstawie którego dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie
10 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach
3.  Zamawiający   zastrzega  sobie  możliwość  zwiększenia  lub  zmniejszenia  wymienionego
w  § 1  lit. b, przedmiotu  umowy  dodatkowo  według  bieżących  potrzeb zgodnie  z  ceną  zawartą
w Formularzu Cenowo - Ofertowym.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Kwestie  sporne wynikłe w trakcie  realizacji niniejszej umowy, Strony będą starć się rozstrzygać
w sposób polubowny.
6.W przypadku  braku  możliwości  rozstrzygnięcia  sporu  w  sposób  polubowny,  spory  wynikłe
z realizacji umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
8. Niniejszą umowę  sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego oraz
1 dla Wykonawcy. 
            

Wykonawca                                                   Zamawiający


