
           Załącznik Nr 2 

U M O W A  
zawarta w dniu .............................. w Sieradzu pomiędzy: 

Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego  w Sieradzu, ul. 3 Maja 7, NIP 827-18-01-963, 

reprezentowany przez Dyrektora WORD -  Henryka Waludę zwanym dalej Zamawiającym, a  

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

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

zwanym dalej Wykonawcą następującej treści: 

§ 1 

Zakres niniejszej umowy obejmuje podstawowe obowiązki stron względem siebie, występujące w 

relacji kupno-sprzedaż, a w szczególności :  

 składania zamówień, 

 realizacji dostaw, 

 regulowania zobowiązań 

§ 2 

Przedmiotem transakcji pomiędzy stronami będzie zakup produktów pochodzenia krajowego i z 

importu, a w szczególności: 

 benzyny bezołowiowej Pb 95 

 oleju napędowego         ON 

 benzyny bezołowiowej  PB 98 

w punkcie sprzedaży usytuowanym w .................................................................................................. 

§ 3 

Zamawiający zrealizuje należności z § 2 według cen zaproponowanych w ofertach: 

1. etylina bezołowiowa PB 95 - .......................................................zł/litr brutto 

2. olej napędowy          ON      - .......................................................zł/litr brutto 

3. etylina bezołowiowa Pb 98 - …................................................... zł/litr brutto. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać paliwa po cenie określonej w § 3. 

2. Ceny paliw mogą ulec zmianie w przypadku zmiany cen przez producenta zmiany podatku 

lub akcyzy. Cena 1 litra paliwa jest ceną tożsamą na dystrybutorze w dniu zakupu. Podstawą 

do wystawienia faktury będzie dokument potwierdzający dokonanie transakcji - paragon 

zawierający informacje o dacie, godzinie, ilości i wartości zakupionego paliwa z podaniem 

numeru rejestracyjnego pojazdu. 



 

§  5 

1. Rozliczenie za przedmiot umowy może następować fakturami częściowymi za wykonanie 

dostawy na adres Zamawiającego dwa razy w miesiącu. Za datę sprzedaży uznaje się 15 i 

ostatni dzień miesiąca. 

2. Płatność należności z tytułu transakcji bezgotówkowych dokonywane będą przez 

Zamawiającego przelewem w terminie 21 dni od daty sprzedaży. 

3. Zapłata nastąpi na konto wskazane w fakturze wystawionej dla Zamawiającego. 

§  6 

W przypadku nieterminowego regulowania należności Wykonawca zastrzega sobie prawo 

naliczania odsetek za zwłokę. 

§ 7 

1. W przypadku odmowy sprzedaży paliwa bądź braku możliwości zakupu z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, zobowiązany jest on do zapłaty Zamawiającemu 

równowartości 2% ceny zakupionego paliwa u innego sprzedawcy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za 

które odpowiada Wykonawca karę w wysokości 10% wynagrodzenia za przedmiot umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za 

które odpowiada Zamawiający karę w wysokości 10% wynagrodzenia za przedmiot umowy. 

§ 8 

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy regulujące 

ogólne zasady odpowiedzialności zgodnie z Kodeksem Cywilnym. 

§ 9 

Umowa niniejsza obowiązuje do 31.12.2011 r. 

§ 10 

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