
Umowa DE 2422    2015

zawarta w dniu …............2015 r. w Prudniku pomiędzy:
 
Zarządem Budynków Komunalnych w Prudniku z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Piastowska 42
NIP.................................. REGON ,  reprezentowanym przez :

mgr inż. Zdzisława Pikułę – Dyrektora

zwanym w umowie „Zamawiającym”

a  ….......................................  prowadzącym  działalność  gospodarczą  pod  firmą
…........................................................, wpisanym do ….............................................................
NIP....................REGON.................................................................  z  siedzibą
….............................

zwanym w umowie :Wykonawcą”.

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa paliw płynnych :

1) benzyny bezołowiowej Pb 95  w ilości ok.......................

2) oleju napędowego ON            w ilości ok ......................

2.  Wykonawca  gwarantuje  dostawę  paliwa  zgodnie  ze  standardem  określonym  w
rozporządzeniu  Ministra  Gospodarki  z  dnia  9  grudnia  2008  r. w  sprawie  wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U. Nr 221, poz.1441) oraz polskimi normami PN-EN
228 i Pn – EN 590 lub odpowiednio inną obowiązującą w chwili dostawy.

3. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości paliwa w stosunku do oszacowanej
ilości podanej w ust.1.

4. Wykonawca oświadcza, że nie będzie względem Zamawiającego zgłaszał roszczeń z tytułu
zakupu mniejszej ilości paliwa niż określona w § 1 ust.1 umowy.

§ 2

1. Dostawy paliw będą realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego na
stacji paliw Wykonawcy w Prudniku przy ul.............. w okresie od dnia podpisania umowy
do 31 grudnia 2016 r.

2. Wykonawca zapewni możliwość tankowania pojazdów w każdego dnia tygodnia.

§ 3

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo  żądania od Wykonawcy dostarczenia dokumentów
potwierdzających spełnienie wymogów jakościowych sprzedanego paliwa.

2.  W przypadku określonych w ust.1  Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwo
jakości  w terminie 3 dni od zgłoszenia żądania.



§ 4

1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykaz pojazdów i osób uprawnionych do tankowania
na stacji  paliw Wykonawcy  oraz  wykaz osób uprawnionych do tankowania do kanistra.
Wykaz  osób  może  być  uzupełniany  lub  zmieniany  w  trakcie  umowy  bez  konieczności
podpisywania aneksu do umowy.

2. Osoba pobierająca paliwo na rachunek Zamawiającego będzie legitymowała się pisemnym
upoważnieniem.

3. Wykonawca obowiązany jest  prowadzić  ewidencję  dokonanych transakcji,  która będzie
zawierać:

1) datę pobrania paliwa,

2) nazwisko i imię osoby pobierającej paliwo,

3) cenę paliwa w dniu tankowania,

4) rodzaj i ilość pobranego paliwa,

5) numer  rejestracyjny pojazdu.

§ 5

1.  Zamawiający  zobowiązuje  się  zapłacić  Wykonawcy  cenę  paliwa  uwidocznioną  na
dystrybutorze w dniu każdego tankowania, pomniejszoną o stały upust w wysokości:

1) …........% dla benzyny bezołowiowej PB 95,

2) …........% dla oleju napędowego.

2.  Wykonawca  zapewni  Zamawiającemu  bezgotówkową  realizację  zakupu  paliwa  na
następujących zasadach:

1) zbiorcze faktury za bezgotówkowe transakcje dokonywane przez Zamawiającego będą

wystawiane 2  razy w miesiącu:  za okres  od  1-15   i  od  16  do  ostatniego dnia  każdego
miesiąca,

2) do faktury Wykonawca dołączy ewidencję dokonanych transakcji, o której mowa w § 4
ust.3 umowy.

3) płatność dokonana będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przelewem na
konto wskazane na fakturze.

4) za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień, w którym został obciążony rachunek bankowy
Zamawiającego.

3.  Łączne  maksymalne  wynagrodzenia  za  dostawę  paliwa  nie  może  przekroczyć
kwoty................

4. Strony wzajemnie oświadczają , iż są płatnikami podatku VAT.



§ 6

 Wykonawca zobowiązuje się  do pokrycia w całości wszelkich udokumentowanych szkód
powstałych  u  zamawiającego  spowodowanych  sprzedażą  i  zatankowaniem  paliwa
nieodpowiadającego warunkom określonym w § 1 umowy.  

§ 7

1.  Umowa może  zostać  rozwiązana  przez  zamawiającego  w  trybie  natychmiastowym  w
przypadku:

1)  2  udokumentowanych  przypadków   dostawy  złej  jakości  paliwa,  niezgodnej  z
obowiązującymi normami.

2) braku możliwości tankowania na stacji przez okres 3 dni,

3)  gdy  cena  nabycia  paliwa  u  Wykonawcy  różni  się  znacznie(  15%)  od  innych
ogólnokrajowych dystrybutorów,

2. W każdym przypadku, gdy po stronie Wykonawcy zaistnieje przeszkoda uniemożliwiająca
tankowanie paliwa przez Zamawiającego, Zamawiający będzie miał prawo dokonać zakupu
paliwa na innej  stacji  paliw,  a  Wykonawca zobowiązany będzie  pokryć  różnicę  kosztów
między nabyciem paliwa przez zamawiającego a ceną paliwa obowiązującą  w tym dniu u
Wykonawcy.

§ 8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  5 % wartości umowy  za
rozwiązanie umowy  z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości umowy, gdy
Wykonawca odstąpi od umowy  z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przysługujących zamawiającemu kar umownych z
ceny wynikającej  z  faktur,  na podstawie  noty księgowej  obciążającej  Wykonawcę.  Jeżeli
potrącenie  nie  będzie  możliwe  zapłata  kary  umownej  nastąpi  w  ciągu  14  dni  od  dnia
otrzymania obciążenia.

4. Kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 9

Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  umowy  wymagają   formy  pisemnej  pod  rygorem
nieważności.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11



Spory  wynikłe  na  tle  stosowania  niniejszej  umowy  strony  zobowiązują  się  rozstrzygać
polubownie. W razie braku porozumienia, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd dla
Zamawiającego. 

§ 13

Umowę  sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach,  2  dla zamawiającego a  1 dla
Wykonawcy.  

ZAMAWIAJĄCY                                                                                           WYKONAWCA


