
Załącznik nr 5 do SIWZ 
Numer sprawy: III.G.211/02/10 

 

- WZÓR UMOWY -  

 

UMOWA Nr ............. 
 

W dniu ……………………. roku  w   Zielonej Górze pomiędzy: Prokuraturą Okręgową  

w Zielonej Górze ul. Partyzantów 42 zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym 

przez: 

 -  Jana Wojtasika   - Prokuratora Okręgowego 

  
a firmą:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

z siedzibą w ……………………........………………… wpisaną w dniu ………….............…. do rejestru  

w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: ……………….............................………………  

 

zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

 

 ……………………………  -           ………………………………………. 

 …………………………….            -          ………………………………………. 

 

NIP ……………………........................…. Urząd Skarbowy :……………......………………………………..  

 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie 

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego 

oferty w przetargu nieograniczonym, nr sprawy IIIG. 211/02/10. 

 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy paliw płynnych  

w systemie kart flotowych do samochodów słuŜbowych będących w dyspozycji 

Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze i prokuratur podległych, od daty zawarcia 

umowy przez 24 miesiące, zgodnie z bieŜącymi potrzebami Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość zmniejszenia ilości dostawy poszczególnych 

produktów stosownie do rzeczywistych potrzeb. 
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2. Wykonawca oświadcza, Ŝe paliwo będzie zgodne z obowiązującymi normami w RP 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09 grudnia 2008r. w sprawie 

wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008r. Nr 221, poz. 1441). 

3. Wykonawca oświadcza, Ŝe legitymuje się posiadaniem wszelkich wymaganych 

prawem uprawnień do wykonania przedmiotu umowy. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się stosować w trakcie obowiązywania umowy cenę równą 

cenie brutto za 1 litr paliwa obowiązującą na stacji benzynowej w dniu tankowania, 

pomniejszoną o udzielony rabat w wysokości........% od łącznej wartości nabytego 

paliwa -Załącznik nr 2 SIWZ.        

2. Strony ustalają wynikające z oferty Wykonawcy wynagrodzenie umowne za realizację 

przedmiotu umowy w zakresie ustalonym w §1 ust. 1 umowy w wysokości 

nieprzekraczającej kwoty ..................................  

(słownie: .....................................................................) w tym VAT złotych: 

.................. (słownie:................................................) - Załącznik nr 1 SIWZ. 

3. Informację o cenie 1 litra paliwa na stacji benzynowej w dniu tankowania Wykonawca 

zobowiązuje się zamieszczać na fakturze lub załączniku do faktury, stanowiącym 

integralną część faktury. 

4. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty naleŜności przelewem na konto Wykonawcy 

w ciągu 21 dni od daty sprzedaŜy. 

5. Za termin dokonania płatności uwaŜa się datę wpływu naleŜności z tytułu dokonanej 

sprzedaŜy produktów i usług na rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia dla Zamawiającego faktury zbiorczej 

obejmującej dwutygodniowe okresy rozliczeniowe tankowania paliwa. 

7. Wykonawca oświadcza, Ŝe nie będzie względem Zamawiającego wnosił roszczeń  

z tytułu zamówienia mniejszej ilości paliwa niŜ określona w § 1 niniejszej umowy. 

8. Wykonawcy od faktur niezapłaconych w terminie określonym zgodnie z ust 3 § 2 

umowy przysługują odsetki ustawowe. 

9. Zamawiający upowaŜnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu 

Zamawiającego.  

 

§ 3 

1. Wykonawca przekaŜe bezpłatnie w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy karty 

tankowania osobom uprawnionym wg wykazu Zamawiającego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany w wykazach samochodów 

uprawnionych do tankowania. 
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3. Wykonawca przekaŜe wykaz stacji oraz ich lokalizację Zamawiającemu – Załącznik Nr 4 

SIWZ.  

 

§ 4 

1. W przypadku utraty karty tankowania Zamawiający niezwłocznie zgłosi fakt utraty 

karty Wykonawcy. 

2. Zgłoszenie nastąpi w formie pisemnej lub telefonicznej. Zgłoszenie telefoniczne 

zostanie niezwłocznie potwierdzone faksem przez Zamawiającego. 

3. Od momentu zgłoszenia utraty karty Wykonawca nie moŜe sprzedawać paliwa na 

podstawie utraconej karty. 

4. Od momentu zgłoszenia utraty karty Zamawiający nie odpowiada za sprzedaŜ paliwa 

osobie posiadającej utraconą kartę. 

5. W terminie 10 dniu od dnia zgłoszenia utraty karty tankowania, Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu nową kartę tankowania. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy wynikłej 

wyłącznie z winy Wykonawcy w wysokości 5% brutto kwoty wynagrodzenia 

określonego w § 2 pkt.2. 

2. Zamawiający moŜe rozwiązać umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia 

wynoszącego 1 miesiąc w przypadku, gdy jakość sprzedawanego paliwa będzie budziła 

zastrzeŜenia Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający przekaŜe próbkę do 

odpowiedniej instytucji państwowej odpowiedzialnej za kontrolę jakości paliw i po 

końcowym orzeczeniu o niespełnieniu norm jakościowych Zamawiający odstąpi za 

zapłatą kary umownej. Rozwiązanie umowy w niniejszym trybie nie stanowi przyczyny 

Ŝądania zapłaty kary umownej wskazanej w ust. 1. 

 

§ 6 

W razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie 

leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości  

o powyŜszych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie 

wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 7 

Wszelkie ewentualne spory wynikłe z tytułu niniejszej umowy rozpatrywane będą przez 

rzeczowo właściwy Sąd dla miasta Zielona Góra.  

 



 

 - 4 - 

§ 8 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci 

aneksu pod rygorem niewaŜności. 

 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

 

§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze 

stron. 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik 2 – Formularz cenowy 

Załącznik 3 – Wykaz samochodów Zamawiającego 

Załącznik 4 - Wykaz punktów sprzedaŜy paliw oraz osób do kontaktów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
      Załącznik 3 do wzoru umowy 

Numer sprawy: III.G.211/02/10 

 
 
 
 
 

WYKAZ SAMOCHODÓW ZAMAWIAJĄCEGO 
 
 
 

Lp. Marka typ samochodu Nr rejestracyjny 

1. DAEWOO Lanos 1,6  

2. DAEWOO Lanos 1,6  

3. Renault Thalia  

4. Renault Thalia  

5. Renault Thalia  

6. Renault Thalia  

7. Renault Megane  

8. Opel Astra  

9. Opel Zafira 1,8  

10. Nubira SX  

 

 


