
         Załącznik nr 2 

UMOWA                                                                     

Nr 0411/1/….... /2019 

 

zawarta w dniu …....... 2019 roku pomiędzy: 

Kobierzyckim Ośrodkiem Kultury, ul. Ludowa 7, 55-040 Kobierzyce 

NIP 896-12-41-370, REGON 932129838, 

reprezentowanym przez:  

Dyrektora – Marię Bokun, 

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej – Krystyny Białobrzeskiej zwanym w treści umowy 

,,Zamawiającym ’’ 

a 

_________________________, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: 

_________________________w  ________, ul. ________________, wpisaną do Centralnej 

Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej 

NIP: _______________, REGON __________ 

Lub  

___________________________________________________________________________ 

NIP ___________________, REGON .___________________ wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ______________________ 

pod Nr KRS __________________ z siedzibą ____________________kapitał zakładowy 

_____________ reprezentowanym przez  

_______________________________________________ 

zwanym w treści umowy  Wykonawcą 

 

w sprawie zakupu paliwa do samochodów  będących własnością Kobierzyckiego Ośrodka Kultury. 
 

§1 

1.Przedmiotem umowy jest zakup paliwa-oleju napędowego w ilości do 10 700 litrów. 

 2. Sprzedaż będzie realizowana na …................................................, w miarę potrzeb 

i w godzinach pracy stacji paliw. 

§ 2 

 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu zakupu paliwa w obrocie gotówkowym 

wynagrodzenie wynikające z faktycznego zatankowania, którego kwota zawiera wszelkie 

koszty, jakie ponosi Zamawiający w związku z realizacją przedmiotu umowy, w wysokości 

nieprzekraczającej kwoty: ….............................zł ( brutto), (słownie …...............................), 

z uwzględnieniem oferowanego stałego upustu, w wysokości: 

1) 1 litr Oleju Napędowego zgodnie z ofertą Wykonawcy upust w wysokości …..... zł /brutto/. 

 

2. Cena, jaką Zamawiający zapłaci za zakup paliwa wynikać będzie z ilości faktycznie 

zatankowanego paliwa oraz ceny brutto  paliwa obowiązującej  na stacji  paliw  w danym 

dniu, pomniejszonej o kwotę stałego upustu wymienionego w ust. 1 pkt 1. 

3. Zakup paliwa będzie realizowany gotówkowo, na zasadzie tankowań pojazdów (faktura 

VAT). 

4. W przypadku nie wykorzystania w okresie obowiązywania umowy ilości wskazanej w § 1 , 

Zamawiający ma prawo do rezygnacji z dalszych zakupów paliwa, bez jakichkolwiek 

konsekwencji i odszkodowań na rzecz Wykonawcy. 

5. Wykonawca oświadcza, że nie będzie względem Zamawiającego wnosił roszczeń z tytułu 

zamówienia mniejszej ilości niż określona w § 1 umowy. 

 

 

 

 

 



§3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży paliw odpowiadających Polskim Normom. 
 

2. Cena paliwa w trakcie obowiązywania umowy może ulec zmianie. Zmieniona cena (podwyższona 

lub obniżona) jest równa jednostkowej cenie paliw płynnych na stacji paliw jaka obowiązuje w 

dniu sprzedaży. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania ceny konkurencyjnej w porównaniu z innymi 

Stacjami Paliw. 

4. Każdorazowo ceny, o których mowa w ust. 2 zawierają upust cenowy zgodnie z ofertą. 

§ 4 

Umowę zawiera się na  czas od 01 stycznia do  31 grudnia 2020 roku lub  do wyczerpania kwoty 

maksymalnego zobowiązania umownego tj……………… zł. brutto (słownie ……….. zł. brutto) 

w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 

  

§ 5 

W przypadku, gdy po wyczerpaniu kwoty maksymalnego zobowiązania umownego Zamawiający 

będzie dysponował dodatkowymi środkami przewidzianymi w swoim budżecie na zakup paliwa, 

Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówienia dodatkowego na zakup paliwa, na warunkach i 

zasadach określonych w niniejszej umowie. 
§ 6 

Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i 

innych obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

 

§ 8 

Sprawy wynikłe w czasie realizacji umowy będzie rozpatrywać właściwy Sąd dla siedziby 

Zamawiającego. 

 
§ 9 

Każda  ze  stron  może   wypowiedzieć   umowę   za   1   miesięcznym   okresem   wypowiedzenia. 

 
§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

Wykonawca Zamawiający 
 


