
Umowa nr ZP/01/2020

zawarta  w dniu  ….............. pomiędzy Miejską  Komunikacją  Samochodową w Jaśle  Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą przy ul. Ks Piotra Skargi 84,  38 -200 Jasło,
NIP: 685-233-65-44,  REGON : 382112579
reprezentowanym przez:
Prezesa Spółki  -  Roberta Dobosza
zwanym dalej Kupującym
a  …............................................................................................................................. 
…......................................................
reprezentowanym przez:
…..........................................................................
 zwanym w dalszej części umowy Sprzedawcą .

§ 1

Niniejsza umowa zawarta jest w wyniku rozstrzygnięcia  postępowania o udzielenie  zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia …............ zgodnie z art. 39 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.z 2019 r. poz. 1843).

§ 2

Przedmiotem umowy jest określenie zasad i warunków stałego zaopatrywania Kupującego przez
Sprzedawcę  następującym „ produktem naftowym „ :
Olej  napędowy  letni  przejściowy  i  zimowy  spełniający  Polskie  Normy  PN  -EN  590
wytwarzanym przez: ….........................................................................................   
odpowiadającym  wymaganiom  jakościowym  określonym  w  Rozporządzeniu  Ministra
Gospodarki z dnia  9 października 2015 r. w sprawie wymagań  jakościowych dla paliw ciekłych
( Dz. U. z 2015 r,  poz. 1680.)

§ 3

Integralną  częścią  umowy  jest  specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia  oraz  oferta
Sprzedawcy.
                                                                             § 4

Sprzedawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania niniejszej umowy do stałej  sprzedaży na
rzecz  Kupującego  produktu  naftowego  określonego  w  §  2  zaś  Kupujący  do  jego  odbioru
i  zapłaty wynagrodzenia.

§ 5

1. Produkt  naftowy Sprzedawca zobowiązany jest dostarczać do siedziby Kupującego środkami
transportu   zaopatrzonymi  odpowiednimi  plombami,  na  swój  koszt  i  ryzyko,  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami regulującymi formę transportu produktów  naftowych.
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2.   Strony  będą  każdorazowo  ze  stosownym  wyprzedzeniem  uzgadniały  w  trybie  roboczym,
ilość, rodzaj oraz termin dostaw przedmiotu umowy, przy czym dostawy odbywały się będą w dni
robocze ( od poniedziałku do piątku  w godz. 7°° - 15°°).
3. Sprzedawca każdorazowo w terminie  1 dnia od daty złożenia zamówienia przez Kupującego
elektronicznie  lub  telefonicznie,  potwierdzi  również  elektronicznie  lub  telefonicznie  przyjęcie
zamówienia  i  określi  termin  jego  dostawy,  przy  czym  dostawa  tak  zamówionego  produktu
naftowego nastąpi każdorazowo w terminie nie dłuższym niż  2 dni robocze od chwili przyjęcia
zamówienia.
4. Sprzedawca zobowiązany jest do rzetelnego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 6

1.   Cena  produktów  określana  będzie  każdorazowo w dniu  dostarczenia  paliwa  do  magazynu
Kupującego  po  aktualnych  cenach  hurtowych  wynikających  z  cennika  PKN  ORLEN  S.A.
z  uwzględnieniem upustu w wysokości:  

          ….............................................. od ceny netto zbytu 1m³  ON  EKODIESEL

w temp. 15°C w PKN ORLEN S. A.  
Cena, o której mowa wyżej wyczerpuje całkowicie wynagrodzenie przysługujące Sprzedawcy,
co znaczy iż nie może on naliczać żadnych dodatkowych kosztów za wykonywanie czynności
związanych z dostarczaniem przedmiotu umowy do siedziby Kupującego.

2.  Zapłata za dostarczony towar następować będzie przelewem na konto Sprzedawcy wskazane na
fakturze  w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez Kupującego.
3.   W  przypadku  wystąpienia  okoliczności  opisanych  w  §  9  niniejszej  umowy  Sprzedający
zobowiązuje się do wystawienia korekty faktury po rozstrzygnięciu postępowania  reklamacyjnego
uwzględniając jego rozstrzygnięcie.
4.  Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów do każdej dostawy:
      a.) Dowód wydania zawierający co najmniej:
         - nazwę Kupującego ( MKS Jasło)
         - nazwę Sprzedawcy ( Wykonawca )
         - datę wydania
         - nazwę produktu
         - ilość wydaną w litrach i ciężar w kg
         - temperaturę wydania
         - gęstość w temp. 15°C
         - objętość w temp. 15°C
         - nazwisko, imię i podpis osoby wydającej oraz osoby pobierającej paliwo do transportu.
      b.) Świadectwo jakości odnoszące się do dostarczanej partii paliwa, wystawione przez         
producenta lub akredytowane laboratorium.
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5.  Każdorazowo  podstawą  wystawienia  faktury  będzie  sporządzony  przez  przedstawiciela
Sprzedawcy i  Kupującego  protokół  odbioru  stwierdzający  ilościową  oraz  jakościową  zgodność
towaru  dostarczonego  z  ilością  i  jakością  określoną  w zamówieniu  potwierdzoną  każdorazowo
świadectwem jakości,  przy czym podstawą odbioru będą zalegalizowane urządzenia pomiarowe
Kupującego.

§ 7

1.  Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo w czasie przepompowywania paliwa ze środków 
transportu do zbiorników Kupującego oraz  posiada odpowiednie ubezpieczenie dotyczące 
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.
2. Z chwilą przepompowania i protokolarnego odbioru dostarczanych przez Sprzedawcę produktów
naftowych na Kupującego przechodzi odpowiedzialność za ilość i utrzymanie jakości towaru.
3.   Kupującemu  przysługuje  prawo  do  okresowego  badania  jakości  dostarczanego  paliwa  w
wybranym przez niego akredytowanym laboratorium, w tym 2 badania w ciągu obowiązywania
umowy na koszt Sprzedawcy

§ 8

Umowa zawarta jest na czas oznaczony …....................................................

§ 9

 W  przypadku  stwierdzenia  wad  fizycznych  polegających na  nieodpowiedniej  jakości
dostarczonych  produktów  a  stwierdzonych  po  dniu  odbioru,  Kupujący  może  przed  realizacją
uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej przesłać Sprzedawcy
pisemną reklamację,  na  którą  Sprzedawca obowiązany jest  odpowiedzieć  w ciągu 7 dni  od jej
otrzymania.

§ 10
  

1. Obowiązująca formę odszkodowania stanowią kary umowne płatne w następujących 
przypadkach :
a).  Sprzedawca  zapłaci  Kupującemu  karę  umowną  w  wysokości  1%  wartości  zamówionych
produktów naftowych za każdy dzień opóźnienia jeżeli produkty naftowe nie zostaną  dostarczone
w  terminie z powodu okoliczności za które odpowiada Sprzedawca.
b). Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę  umowną  w  wysokości 10%  wartości ostatniej dostawy
jeżeli Sprzedawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które sam odpowiada.
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2.  Strony niniejszej umowy mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania       
przewyższającego wymienione w ust.1 kary umowne do wysokości rzeczywiście              
poniesionej szkody.

§ 11

1. Kupujący może odstąpić od umowy w przypadkach niewykonania  lub nienależytego wykonania
przez Sprzedawcę postanowień umownych.
2.  Z prawa odstąpienia od umowy Kupujący może skorzystać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia
przesłanek o których mowa w ust.1. 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i  winno
zawierać uzasadnienie.
4.  W  przypadku  odstąpienia   przez  Kupującego  od  umowy,  Sprzedawcy  przysługuje
wynagrodzenie za wykonanie części umowy.
 

§ 12

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem    nieważności.      

§ 13

W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu
cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 14

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

§ 15

Wszelkie spory stron rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

Kupujący:                                                           Sprzedawca:

   


