
Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

U M O W A  NR ….../2021

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

……………………………………………………………………………………..,  Adres  do  korespondencji:

………………………………………………………………………………………………………………………………………,

wpisaną  do  Rejestru  Przedsiębiorców Krajowego  Rejestru  Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd ………………..,

reprezentowaną przez : 

1. .

zwaną w treści umowy „Sprzedającym”
a   

Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Rzekuniu, ul. Kolonia 1b, 07 - 411 Rzekuń,  NIP 758 -185 -70-41, 

REGON 550709340  reprezentowanym przez: Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu – ………………..

przy kontrasygnacie Księgowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu – ………………………………………………..

zwanym w treści umowy „Kupującym”

§ 1.

1.  Sprzedający zobowiązuję  się  zabezpieczyć dostawę paliwa – oleju  napędowego na potrzeby Kupującego na

wyznaczonej stacji z siedzibą ……………………………………………………………………………………………………..

2.  Pobranie  paliwa  następować  będzie  przez  Kupującego  lub  osoby  pisemnie  upoważnione  przez  Kupującego.

Wykaz osób upoważnionych przez Kupującego do pobierania paliwa stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. Sprzedający, będzie tankował paliwo tylko do pojazdu służbowego – WOS89404.

Strony postanowiły, że odpowiedzialność Sprzedającego za jakość i ilość paliwa kończy się z chwilą wyjścia paliwa z

końcówki nalewającej dystrybutora (tzw. pistoletu).

4. Sprzedający gwarantuje odpowiednią jakość paliwa, zgodnie z wymogami określonymi  w Rozporządzeniu Ministra

Gospodarki z dnia 9 października 2015 r.. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.

5.  Sprzedający  gwarantuje,  że  stacja  paliw  spełnia  wymogi  przewidziane przepisami  dla  stacji  paliw,  zgodne z

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i

produktów naftowych i ich usytuowanie.

§ 2.

1. Rozliczenie ilościowe oraz wartościowe pobranego paliwa następować będzie na podstawie dowodu wydania

(faktury VAT).  W przypadku elektronicznych kart paliwowych - za sprzedane paliwo Sprzedający będzie wystawiał

faktury  zbiorcze  dwa  razy  w  miesiącu:  od  1do  15  dnia  miesiąca  oraz  od  16  do  ostatniego  dnia  miesiąca  po

zakończeniu okresu wraz z załączonym wykazem transakcji.  Za datę sprzedaży uważa się ostatni  dzień okresu

rozliczeniowego.

2. Kupujący zobowiązuje się do terminowego regulowania należności wynikających z rozliczenia opisanego w pkt 1 §
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2  umowy. Zapłata na rzecz Sprzedającego nastąpi w ciągu 21  dni od dnia wystawienia faktury  VAT bez odrębnego

wezwania.

3. Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w terminie, Sprzedający naliczy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia

oraz  wezwie  Kupującego  do  niezwłocznego  uregulowania  należności.  Niezależnie  od  powyższego,  w  sytuacji

określonej w zdaniu poprzednim, Sprzedający ma prawo zablokować wszystkie Karty Flotowe Kupującego, aż do

momentu zapłaty  zaległości.  Do czasu uregulowania  należności  Karty  Flotowe będą umieszczone na liście  kart

zablokowanych i skuteczne posługiwanie się nimi nie będzie możliwe. Odblokowanie Kart Flotowych nastąpi w ciągu

24 godzin od dnia otrzymania przez Sprzedający potwierdzenia dokonania zapłaty zaległych należności.

4. Kupujący będzie nabywał paliwo po cenach obowiązujących na stacjach paliw w dniu zakupu.

5. Kupujący oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Sprzedającego do wystawiania  faktur VAT bez 

jego podpisu lub podpisu osoby uprawnionej do odbioru.

6. Kupujący dopuszcza przesyłanie faktur z nabyte paliwo drogą elektroniczną na adres ops@rzekun.net

§ 3.

1. Umowa zostaje  zawarta  na  czas   określony  od  01.01.2022  r.  Do  31.12.2022  r.  i  może  być  rozwiązana za

porozumieniem stron w każdym czasie lub wypowiedziana z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. Kupujący przewiduje zakup paliwa w następujących ilościach:

- 4800 litrów oleju napędowego. Maksymalna wartość umowy ogółem wynosi ……………... złotych brutto (słownie:

………………………...  złotych ……………….. groszy)  w tym należny podatek VAT. Kupujący ustalił  szacunkową

wartość  asortymentu  stanowiącego  przedmiot  umowy.  Ilość  przedmiotu  umowy  objęta  niniejszym zamówieniem

może ulec zmniejszeniu, jednak nie mniej niż 75% kwoty wskazanej w § 3 ust. 2.

3. Cena jaką Kupujący zapłaci za każdą sprzedaż paliwa, wynikać będzie z ilości faktycznie zatankowanego paliwa

oraz ceny sprzedaży 1 litra paliwa. Ceną sprzedaży 1 litra paliwa będzie cena aktualna w dniu zakupu (tankowania).

4. Sprzedający odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa. W celu naprawienia

ewentualnych szkód Sprzedający, po pisemnym zawiadomieniu przez Kupującego o podejrzeniu złej jakości paliwa,

przeprowadzi  postępowanie  reklamacyjne.  W  terminie  14  dni  od  dnia  zgłoszenia  reklamacji  Sprzedający  wyda

decyzję o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania

dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania od Kupującego lub Operatora stacji paliw, Sprzedający rozpatrzy

reklamacje  w  terminie  14  dni  od  dnia  uzyskania  tych  informacji.  W przypadku  uznania  roszczenia  Kupującego

Sprzedający  naprawi  szkodę  do  wysokości  udokumentowanej  odpowiednimi  rachunkami/fakturami.  Zakończenie

postępowania reklamacyjnego u Sprzedającego nie zamyka postępowania na drodze sądowej

§ 4.

1.  W wypadku nie wykonania przez Sprzedającego czynności, o których mowa w § 1 pkt 1 w terminie określonym w
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§ 3 pkt 1 Sprzedający zapłaci Kupującemu kary umowne  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od

Sprzedającego w wysokości 1 % od niezrealizowanej części wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki liczony od

upływu terminu określonego w § 3.  Za przyczyny za które ponosi  odpowiedzialność Sprzedający nie uważa się

zdarzeń losowych (np. brak prądu), modernizacji stacji, wyłączenia, dostaw paliwa na stację, awarii systemu obsługi.

W przypadku  wystąpienia  w.w.  zdarzeń,  Kupujący  zobowiązuje  się  tankować  na  kolejnej  stacji  znajdującej  się

najbliżej  siedziby  Kupującego  niezależnie  od  zakresu  km.  Sprzedający  z  tego  tytułu  nie  będzie  ponosił  kar

finansowych.

2.  Kupujący  zapłaci  Sprzedającemu  kary  umowne   z  tytułu  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od

Kupującego w wysokości 1 % od niezrealizowanej części wartości umowy brutto.

3. W przypadku nieterminowej zapłaty za wykonane czynności określone w § 1 pkt 1 umowy w terminie określonym

w § 3 Kupujący zapłaci Sprzedającemu odsetki w wysokości ustawowej od wartości kwoty, o której mowa w § 3 pkt 1,

za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu zapłaty.

4. Kupujący może od umowy odstąpić w terminie 1 roku od jej podpisania, jeżeli Sprzedający nie dotrzymał terminów

dostaw, albo nie wykonał umowy zgodnie z jej treścią pod względem parametrów rzeczy.

5.  Sprzedający  może  wypowiedzieć  umowę  ze  skutkiem  natychmiastowym,  jeżeli  Kupujący  zalega  z  zapłatą

wynagrodzenia za okres dłuższy niż jeden miesiąc.

6. Sprzedający wyraża zgodę na potrącenie kar umownych bezpośrednio z faktury.

7. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której Kupujący wystawi notę obciążeniową dla Sprzedającego, Sprzedający

wyraża zgodę na potrącenie tej kwoty z faktury końcowej.

§ 5.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej  umowie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  -

Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz inne obowiązujące przepisy

prawa.

2. Zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnych aneksów pod rygorem nieważności.

3.  Wszelkie  spory  wynikłe  ze  stosowania  niniejszej  umowy  rozpatrywane  będą  przez  właściwy  dla  siedziby

Sprzedającego Sąd.

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

    Sprzedający                                                                                  Kupujący

  
przy kontrasygnacie………………………………….
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                                                                                                                                        Załącznik nr 1                 

                                                                                                                                     do umowy Nr …./2021 
                                                                                                                                                                       z dnia  ………... 2021 r.

                                   

.....................................................
          pieczątka firmowa

Wykaz osób upoważnionych do pobierania paliwa – oleju napędowego

Nr Imię Nazwisko Nr dokumentu tożsamości Podpis
1 Mirosław Grono
2 Cezary Dobkowski
3

..................................................................
                                                                                                                                                                        
(data i podpis )                        


