
~~WZÓR~~ 

 

                                           Załącznik nr 2 

                                                    AG.26.3.33.2021 

                                                                                                   

 

zawarta w dniu…………………………….. pomiędzy  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie,                     

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg, zwanym dalej Odbiorcą i reprezentowanym przez Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu Panią Lilianę Lewińską  

 

a 

 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………,  

zwanym dalej Dostawcą  

 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 

do samochodów służbowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. Sprzedaż 

będzie dokonywana na podstawie dowodów wydania WZ potwierdzonych przez upoważnionego 

pracownika.  

2. Szacunkowa wielkość zapotrzebowania na zamawiane paliwo wynosi: 

Benzyna bezołowiowa 95 – ilość : 600 litrów 

Olej napędowy – ilość: 1400 litrów 

3. Wykaz pojazdów i upoważnionych pracowników do bezgotówkowego zakupu paliwa będzie 

stanowić załącznik do niniejszej umowy. 

 

 

§ 2. 

1. Cena, jaką Zamawiający zapłaci za każdą dostawę paliwa wynikać będzie z ilości faktycznie 

zatankowanego paliwa oraz ceny 1 litra paliwa (oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95) 

ustalonej na podstawie ceny detalicznej obowiązującej w dniu sprzedaży na stacji paliw 

pomniejszonej o upust w wysokości………./litr. 

2. Zamawiający dokonywać będzie zapłaty za dokonane zakupy w ramach niniejszej umowy 

przelewem na podstawi faktur zbiorczych wystawionych przez Wykonawcę po zakończeniu danego 

okresu rozliczeniowego. Strony ustalają następujące okresy rozliczeniowe trwające: od 01 do 15 

dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia kalendarzowego.  

3. Odbiorca dopuszcza możliwość wystawienia faktury elektronicznej. Faktura w wersji elektronicznej 

zostanie przesłana z adresu e-mail………………….do Odbiorcy na adres e-mail: mopr@mopr.pl. 

4. Faktura będzie płatna przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie …….od daty wystawienia 

faktury VAT. Datą zapłaty jest uznanie konta bankowego Wykonawcy. Faktury wystawiane będą 

na następujące dane: 

Nabywca: Miasto Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, NIP 867 20 79 199 

Odbiorca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg 

 

§ 3. 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy, tj. od ……………………do dnia 31.12.2022 r.  

2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. 

3. W przypadku nie uregulowania należności za dwa kolejne okresy płatności, wykonawca może 

rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia. 

4. Na dostarczone paliwo płynne Wykonawca udziela gwarancji, co do jego jakości, która obowiązuje 

od daty jego sprzedaży. 

mailto:mopr@mopr.pl


5. Wykonawca odpowiada za wady jakościowe i ilościowe dostarczonego palia na zasadach 

określonych przepisami Kodeksu Cywilnego. 

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego odstępstw w jakości paliwa od obowiązujących 

norm, obowiązuje następująca droga reklamacyjna: reklamacja powinna być złożona na piśmie 

(dopuszczalna jest forma elektroniczna na adres: ………………………………………, która 

zostanie potwierdzona pisemnie) i powinna zawierać uzasadnienie reklamacji oraz żądanie 

Zamawiającego.  

7. Od momentu przyjęcia reklamacji Wykonawca ma 14 -sto dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji 

i podjęcie decyzji o odrzuceniu lub uznaniu reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji 

wymaga zebrania dodatkowych informacji, Wykonawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od 

dnia uzyskania tych informacji. W przypadku uznania reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest do 

naprawienia poniesionej przez zamawiającego szkody w wysokości udokumentowanej 

odpowiednimi rachunkami/fakturami (np. za naprawę). Dla uniknięcia wątpliwości naprawienie 

szkody przez Wykonawcę nie obejmuje utraconych przez Zamawiającego korzyści. Zakończenie 

postepowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka możliwości dochodzenia swych praw na 

drodze sadowej. 

§ 4. 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Ewentualne spory wynikłe w trakcie trwania umowy podlegają rozstrzygnięciu przez  Sądu 

właściwego dla siedziby Odbiorcy. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 

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

              podpis Odbiorcy                                                                     podpis Dostawcy  


