
Załącznik nr 2  

 

 

UMOWA (projekt) 

 

 

zawarta w dniu …………………………… 2021 roku pomiędzy: 

Wigierskim Parkiem Narodowym w Krzywem 82, 16 – 402 Suwałki, NIP 844 –234 –98 -09 

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

Tomasza Huszczę - dyrektora 

a 

…………………………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:  

………………………………………………… 

 

§1 

Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży paliw w ilości i jakości odpowiadającym 

potrzebom Zamawiającego. 

§2 

1. Wydawanie paliw odbywać się będzie poprzez legalizowane przepływomierze, wyłącznie 

do zbiorników pojazdów eksploatowanych przez Zamawiającego. 

2. Bezgotówkowy zakup paliw odbywać się będzie na podstawie rejestrowanych transakcji 

zakupów dokonywanych w danym dniu na stacji paliw, należącej do sieci stacji na terenie 

Polski za pomocą kart paliwowych wydanych Zamawiającemu. Pracownik Zamawiającego 

tankujący paliwo do pojazdów i maszyn będących własnością Zamawiającego zobowiązany 

będzie do wprowadzenia właściwego kodu PIN przypisanego do karty paliwowej i jako 

potwierdzenie transakcji otrzyma dowód wydania paliwa, który będzie zawierał następujące 

dane; numer rejestracyjny pojazdu, datę tankowania, ilość i wartość paliwa oraz numer karty 

paliwowej. Wykaz dokonanych transakcji stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury 

VAT. 

3. Wykonawca gwarantuje, że sprzedawane paliwa będą posiadać jakość zgodną 

z obowiązującymi normami jakościowymi. 

4. Zamawiający przewiduje, że w okresie obowiązywania umowy tj. do dnia 31.12.2022 roku 

zakupi następujące ilości paliw : 

- benzyna – Pb 95 - 2000 l, 

- olej napędowy – ON - 12000 l 

 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania w całości przedmiotu zamówienia 

określonego w ust. 4. 

 

§ 3 

Za zakupione paliwo Wykonawca wystawi fakturę VAT z siedmiodniowym terminem 

płatności dwa razy w miesiącu. Faktura zbiorcza wystawiana będzie na wszystkie pojazdy 

Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury będzie kwit zbiorczy zawierający ilości 

pobranego paliwa. 

 



§ 4 

1. Sprzedaż paliwa będzie następowała po cenach obowiązujących w powszechnej sprzedaży 

na stacji paliw, wskazanych na dystrybutorze, na której dokonano tankowania 

z zastosowaniem stałego rabatu w wysokości ………..zł liczonego od 1 litra paliwa benzyny 

bezołowiowej, …………. zł. liczonego od 1 litra oleju napędowego. 

2. Rabat, o którym mowa w ust. 1 będzie stały przez cały okres obowiązywania niniejszej 

umowy. 

3. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez jego podpisu. 

 

§ 5 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. 

 

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 7 

Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron po uprzednim 1 miesięcznym 

wypowiedzeniu. 

 

§ 8 

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                           WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


