
Załącznik Nr 4 

 

UMOWA  Nr     /2018/ZP    

  
zawarta w dniu    ........... r pomiędzy: 

 

Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Spółka  

z o.o. z siedzibą 59-700 Bolesławiec ul. Modłowa 8 reprezentowanym przez: 

 

........................................................................................  

 

zwanym dalej Zamawiającym, 

 

a  

…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez: 

 

1. ……………………………………………………………………………….. 

 

zwanym dalej Wykonawcą. 

      § 1 

1. Wykonawca w ramach swojej działalności zobowiązuje się zapewnić sukcesywną 

dostawę oleju napędowego  dla przedsiębiorstwa PKS w Bolesławcu sp. z o.o.-

Placówka Terenowa w Lwówku Śląskim ul. Betleja na warunkach określonych w 

SIWZ i Ofercie Wykonawcy. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów  usług VAT o 

numerze NIP …………………………………… 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dostawy oleju napędowego o 

temperaturze zablokowania zimnego filtru odpowiedniej dla temperatury otoczenia – z 

zastrzeżeniem odpowiedzialności finansowej za perturbacje w komunikacji 

spowodowanej niewłaściwym paliwem. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dostawy oleju napędowego w ilości 

szacunkowej 160 m3 w okresie 12 miesięcy  wykonywania usługi.   

3. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do potwierdzenia ilości dostarczonego 

paliwa . Dokument WZ dla każdej dostawy musi być potwierdzony podpisem przez 

odbiorcę i będzie stanowił załącznik do faktury. 

§ 3 

1. Strony ustaliły cenę sprzedaży 1 m³ oleju napędowego w odniesieniu do ceny hurtowej 

producenta ……………………………………w wysokości - ………………………..% 

2. Cena rozliczeniowa oleju napędowego będzie ustalana w ostatni dzień roboczy każdego 

tygodnia i będzie obowiązywała w  okresie od następnego dnia do ostatniego dnia 

roboczego w następnym tygodniu. 

    3.   Cena hurtowa paliwa obowiązująca w danym dniu będzie  potwierdzana    

          wydrukiem ze strony internetowej producenta …………………………   i   

          dołączana do faktury. 

    4.   Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów  usług  

    VAT o numerze NIP 612 – 000 – 43 – 11 i upoważnia Wykonawcę do    

    wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. 



§ 4 

Warunki płatności: Zamawiający ureguluje należność przelewem w terminie do 30 dni od 

daty wystawienia faktury VAT na konto Wykonawcy: 

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

§ 5 

Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie przez Strony niniejszej umowy ustala się wg 

zasad określonych w Kodeksie Cywilnym. 

§ 6 

Umowę zawiera się na okres od 01 stycznia  2019 r do 31 grudnia  2019 r. 

 

§ 7 

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy – 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w ciągu 48 godzin od 

powzięcia informacji o zaistniałych okolicznościach uzasadniających takie działanie. 

2. W przypadku niedostarczenia paliwa w terminie ustalonym Zamawiający ma prawo 

dokonać zatankowania pojazdów w publicznej stacji Paliw, różnicą w cenach zakupu 

obciąży Wykonawcę. 

                                                           § 8 

 

          Umowa może być rozwiązana w trybie porozumienia Stron w każdym czasie. 

                                                           

                                                            § 9 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron. 

Integralną częścią umowy stanowi SIWZ   i oferta Wykonawcy z dnia ………........... z 

postępowania w przetargu nieograniczonym. 

 

 

     PODPISY: 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 

 

 


