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wzór umowy -  załącznik nr 4 

 
UMOWA nr  /……/ 2019 

zawarta w……………  w dniu      ………..2019 r.,  pomiędzy: 
 
Kraśnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Kraśniku przy ul. Granicznej 3A, 23-210 Kraśnik wpisaną do 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód  
w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000206420, o kapitale zakładowym 20 983 000,00 złotych, NIP 715-020-02-47, 
REGON 430073641 reprezentowaną przez: 
dr Waldemara Suchanka – Prezesa Zarządu     
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”  
 
a 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, zwanymi łącznie w dalszej części umowy 
„Stronami”. 
 
W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego i wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający                   
i Wykonawca, określani dalej również indywidualnie „Stroną” lub łącznie „Stronami”, 
zawierają Umowę o następującej treści: 
 

§ 1. 
 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest bezgotówkowa, cykliczna sprzedaż paliw, do pojazdów 
samochodowych Zamawiającego na stacjach paliw Wykonawcy, z użyciem elektronicznych 
kart paliwowych (zwanych dalej: kart paliwowych) w poniższych łącznych, szacunkowych 
ilościach i rodzajach paliwa: olej napędowy ( 24 000 litrów) oraz benzyna bezołowiowa            
( 1 560 litrów). 

2. Sprzedaż paliw odbywać się będzie sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego, 
poprzez doraźne tankowanie paliw za pomocą kart paliwowych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży paliw płynnych i umożliwia tankowanie pojazdów 
Zamawiającego na co najmniej jednej stacji paliw znajdującej się na terenie miasta Kraśnik, 
we wszystkie dni tygodnia , w godzinach od 7.00 do 21.00.  

4. Wykonawca umożliwia tankowanie paliwa na stacjach paliw zlokalizowanych w Polsce 
poprzez dokonywanie Transakcji Bezgotówkowych przy użyciu kart paliwowych.                   
W przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji paliw 
Wykonawca umożliwi dokonywanie Transakcji Bezgotówkowych na innej stacji paliw 
położonej najbliżej siedziby stacji modernizowanej. 

5. Wielkość zakupu paliwa jest wielkością szacunkową i Zamawiający nie ma obowiązku 
wykorzystania całości przedmiotu zamówienia. 

6.  Niniejsze warunki handlowe obowiązują przez cały czas trwania Umowy. 
 

§ 2. 
 

1. Sprzedaż paliw odbywać się będzie po cenach obowiązujących na danej stacji paliw 
Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego opustu                    
w wysokości ………. na paliwa (od ceny brutto). 

2. Opust w tej wysokości naliczany będzie na każdej fakturze VAT wystawionej za okres 
rozliczeniowy dla  Zamawiającego.  
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§ 3. 
 

1. Ustala się następujące okresy rozliczeniowe dla Transakcji Bezgotówkowych: od 1 do 15 
dnia miesiąca i od 16 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uznaje się 
ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. 

2. Płatności należności z tytułu Transakcji Bezgotówkowych dokonywane będą przez 
Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury 
VAT, w terminie 21 dni, liczonym od daty prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty 
uznaje się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy. 

 
§ 4. 

 
Zamawiający może dokonywać w danym okresie rozliczeniowym Transakcji 
Bezgotówkowych przy użyciu kart paliwowych w granicach Limitów ustalonych dla każdej 
karty paliwowej, wskazanych w Zapotrzebowaniach na karty paliwowe. 

 
§ 5. 

 
1. Zamawiający oświadcza, że jest  czynnym /jest zwolnionym* podatnikiem podatku od 

towarów i usług (VAT) i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej – NIP  ……......... 
2. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów usług (VAT)            

i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej –………….. 
3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT z tytułu dokonywania 

Transakcji Bezgotówkowych do chwili rozliczenia wszystkich Transakcji Bezgotówkowych 
bez podpisu osoby przez nią upoważnionej.  

 
§ 6. 

 
Niniejsza Umowa zawarta jest na czas określony, tj. od dnia……2019 r. do dnia………2019 r. 
 

 
§ 7. 

 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści niniejszej umowy mogą nastąpić w formie  pisemnej 
pod rygorem nieważności, za zgoda obu stron. 

 
§ 8. 

 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie maja zastosowanie odpowiednie przepisy    
Kodeksu Cywilnego. 

§ 9. 
 

Spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy strony będą rozwiązywać polubownie. 
W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania – spór rozstrzygnie sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 10. 
 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden 
dla Wykonawcy. 

 
 Zamawiający:                                                                             Wykonawca: 

 
 


