Załącznik nr 4 do SIWZ
- wzór umowy

UMOWA Nr Or.3432/2/07 (wzór)
zawarta w dniu …………………………….. w Piszu
pomiędzy Starostwem Powiatowym w Piszu reprezentowanym przez:
-

…………………………………………………..

zwanym dalej Zleceniodawcą
a ................……………………………………………………………..........................………………………...……
zwanym dalej Zleceniobiorcą.
§1
Przedmiotem umowy jest zaopatrzenie w paliwo samochodów osobowych będących własnością Starostwa
Powiatowego w Piszu, tj.
- Skoda Octavia, nr rejestracyjny NPI S100,
- Skoda Fabia, nr rejestracyjny NPI M700.
Zapotrzebowanie Zleceniodawcy na: - benzyna Pb95 wynosi – 700 dm

3

- olej napędowy wynosi – 4.400 dm
- propan-butan wynosi – 4.000 dm
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3

§2
Paliwo wydawane będzie kierowcom Zleceniodawcy sukcesywnie, na podstawie aktualnej karty drogowej na
dany dzień, w ilości koniecznej do uzupełnienia zbiornika pojazdu.
§3
Odbiór paliwa kierowca kwituje na zestawieniu wydanego paliwa stacji własnoręcznym podpisem. Zestawienie
to zawierać powinno:
-

nazwę Zleceniobiorcy,
numer rejestracyjny pojazdu,
nazwisko i imię kierowcy,
numer karty drogowej,
ilość pobieranego paliwa,
pokwitowanie kierowcy,

zestawienie to będzie stanowiło załącznik do faktury VAT. Ilość pobranego paliwa potwierdza Zleceniobiorca
w karcie drogowej samochodu.
§4
Pobieranie paliwa odbywać się będzie w godzinach pracy stacji paliw.
§5
Cenę realizacji zamówienia ustalono zgodnie z ofertą na kwotę ............................................................... zł brutto
(słownie: .............................................................................................................................................................. zł)
w tym podatek VAT …….%, tj. ……………………………………………………………………………………………..
§6
Pobrane paliwo będzie zafakturowane przez Zleceniobiorcę po cenach brutto na dystrybutorze w dniu wydania
paliwa pomniejszone o:
- benzyna Pb95 ..................... zł/gr.,
- olej napędowy ...................... zł/gr.,
- propan-butan ....................... zł/gr.,
wyliczonych zgodnie z dołączoną kalkulacją cenową.
Cena paliwa może ulec zmianie, w przypadku zmiany cen przez producentów, tj.: ...............................................

§7
Ilości paliwa przewidziane do realizacji w okresie obowiązywania umowy stanowią wielkość szacunkową i mogą
ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. W przypadku, gdy ilości paliwa ulęgną
zmniejszeniu Dostawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie z tego tytułu.
§8
Ustala się, że zapłata za pobrane paliwo będzie się odbywała dwa razy w miesiącu na podstawie wystawianych
faktur VAT. Faktury płatne będą przelewem w ciągu 21 dni od daty dostarczenia do Zleceniodawcy.
§9
Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj.: od 1 kwietnia 2007r. do dnia 31 marca 2008r.
§ 10
Zmiana umowy wymaga formy pisanej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy
Prawo zamówień publicznych.
§ 12
Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga właściwy Sąd.
§ 13
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.
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