Propozycja umowy

Umowa nr 1/P/2020
zawarta w dniu ….. marca 2020r. w Przemyślu
pomiędzy:
Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o.
ul. Płowiecka 8, 37- 700 Przemyśl
zwanym dalej „Kupującym” reprezentowanym przez:
Prezesa Zarządu

-

Kazimierza Steca

Główną Księgową

-

Dorotę Knapik

a
…………………………………………………………………………………………………...
reprezentowanym przez:
1. …………………………………..

-

……………………………………

2. …………………………………..

-

……………………………………

zwanym w dalszej części „Sprzedawcą”, wybranym po przeprowadzeniu postępowania
ofertowego.

§1
1. Strony oświadczają, że wyżej wymienione osoby są upoważnione do zawierania umów
w imieniu swoich firm i ponoszą odpowiedzialność za realizację niniejszej umowy.
2. Strony oświadczają, że działają w dobrej wierze i zobowiązują się przestrzegać
z należytą starannością ustalenia wynikające z niniejszej umowy.

§2
1 Przedmiotem zamówienia są zakupy paliw płynnych: Pb-95, ON - tankowanie pojazdów
służbowych będących na wyposażeniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
w Przemyślu Spółka z o.o. ul. Płowiecka 8 37- 700 Przemyśl oraz na inne potrzeby

przedsiębiorstwa.
2 Sprzedawca zobowiązuje się do utrzymania w ciągłej sprzedaży wymieniony w pkt.l
asortyment paliw płynnych.
3 Szacunkowe roczne ilości zakupów paliw płynnych:
-

benzyna bezołowiowa Pb-95 - 6 000 l na 1 rok

-

olej napędowy

ON

- 15 000 l na l rok

4 Ilości paliw podane wyżej stanowią ilości szacunkowe i mogą ulec zmianie zależnie od
od potrzeb Kupującego.
Kupujący zapłaci tylko za faktyczną ilość zakupionego paliwa.
Sprzedający nie ma roszczeń z tytułu mniejszego niż szacunkowe zamówień.
5 Kupowane paliwo celem zatankowania pojazdów służbowych ma spełniać obowiązujące
w tym zakresie normy.
§3
1. Zakupy będą realizowane przez 7 dni w tygodniu w godzinach pracy Sprzedawcy.
2. O ewentualnym zamiarze likwidacji lub czasowego zamknięcia stacji paliw Sprzedawca
niezwłocznie powiadomi Kupującego.
§4
1

Kupujący płacić będzie za zakupione paliwo przelewem.

2

Sprzedawca wystawi fakturę VAT na:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Przemyślu spółka z o.o.
ul. Płowiecka 8
37- 700 Przemyśl
i prześle na adres:

NIP – 795-020-07-28

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Przemyślu spółka z o.o.
ul. Płowiecka 8
37- 700 Przemyśl

3

Kupujący dostarczy Sprzedawcy wykaz samochodów stanowiących własność Kupującego
wyszczególniając markę i nr rejestracyjny każdego samochodu.

4

Ewidencjonowanie pobranego paliwa będzie odnotowywane w karcie drogowej pojazdu,
potwierdzone pieczątką i podpisem pracownika Stacji Paliw.

5

Przy zakupie paliw na inne cele Kupujący wystawi oddzielne zamówienie.

6

Rozliczenie z Kupującym za pobrane paliwo prowadzone będzie, co 15 dni na podstawie
faktury VAT, do której załączone będą dzienne wykazy pobranego paliwa na poszczególne
samochody wg uzgodnionego wzoru.

7

Termin zapłaty ustala się na 21 dni od daty otrzymania faktury.

8

Kupujący posiada NIP: 795-020-07-28

9

Sprzedawca posiada NIP: ……………………………

§5
Sprzedawca udzieli upustu cenowego Kupującemu od aktualnie obowiązującej na stacji
w dniu sprzedaży ceny detalicznej netto:
-

Pb – 95

- ……. zł za l litr słownie: …….. grosze

-

ON

- ……. zł za l litr słownie: …….. grosze

§6
1

Sprzedawca dostarcza paliwo o jakości wg obowiązujących norm lub odpowiedniego
certyfikatu jakościowego.

2

Kupującemu przysługuje prawo sprawdzenia czy zakupione paliwo odpowiada
zamówionym parametrom. W tym celu wspólnie pobraną próbkę Kupujący podda analizie
laboratoryjnej na swój koszt. W przypadku stwierdzenia, że paliwo nie odpowiada
wymaganym parametrom zamawiającemu przysługuje prawo żądania zwrotu kosztów
analizy laboratoryjnej, dostarczenia paliwa o parametrach właściwych, obniżenia ceny o
50% za zakwestionowaną ilość paliwa w ostatnim okresie rozliczeniowym (15 dni).

3

W przypadku stwierdzenia jak w ust. 2, ze dostarczone paliwo nie odpowiada normom –
Sprzedawca zobowiązuje się także do zapłaty odszkodowania Kupującemu w wysokości

wszelkich kosztów poniesionych przez Kupującego wskutek dostarczenia paliwa złej
jakości – w szczególności kosztów napraw pojazdów, ich przeglądów lub dodatkowego
serwisu. Niezależnie od powyższego – Kupującemu w przypadku stwierdzenia dostawy
paliwa złej jakości

przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem

natychmiastowym z winy Sprzedawcy.

4

Termin

do

złożenia

ewentualnej

reklamacji

z

tytułu

dostarczenia

paliwa

o parametrach nie właściwych, strony ustalają na 10-dni od daty jego wydania.
5

Sprzedawca w każdym czasie na żądanie Kupującego okaże wszelkie certyfikaty, atesty
etc. Dotyczące sprzedawanego paliwa w danym okresie czasu.
§7

Kupujący zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku, gdy:
-

Jakość otrzymanego towaru nie będzie odpowiadała normom branżowym lub nie
spełniała wymogów ogólnie przyjętych w obrocie tymi artykułami,

-

Sprzedający utraci zezwolenie (koncesję) na dystrybucję towaru.

§8
1. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w niniejszej umowie może
nastąpić w terminie 30-dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie –
na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego Sprzedawcy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego z winy Sprzedawcy –
Sprzedawca zapłaci karę umowną w wysokości 10.000,00 PLN.
§9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§11
Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby
Kupującego.

§12

Umowa niniejsza obowiązuje od dnia 1.04.2020r. do dnia 31.03.2021r.

§13
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Kupujący:

Sprzedawca:

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

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

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

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

