UMOWA wzór

załącznik nr 3

zawarta w dniu ............. 2020 roku pomiędzy :
Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza, z siedzibą
w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………………………………
zwaną dalej Zamawiającym
a firmą …………………………………………………………………………………….
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………………………………
zwaną dalej Wykonawcą,
§1
1. Przedmiotem umowy jest zakup (sprzedaż) paliw tj. benzyny bezołowiowej „Pb 95” oraz oleju
napędowego „ON”, zwanych dalej „paliwami” dla PWSTE w Jarosławiu, w następujących
ilościach:
• benzyna bezołowiowa Pb 95 – 450 l. (czterysta pięćdziesiąt litrów)
• olej napędowy 4800 l. (cztery tysiące osiemset litrów)
2. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość oferowanych paliw zgodnie z obowiązującymi normami
oraz obowiązującym prawem a w szczególności do poszczególnych paliw stosuje się:
a) Wymagania określone w normie PN – EN 228:2005 dla benzyny bezołowiowej „Pb 95”,
b) Wymagania określone w normie PN – EN 590:2005 dla oleju napędowego „ON”,
c) wymagania
określone
w
Rozporządzeniu
Ministra
Gospodarki
z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U.
z 23 października 2015 r. poz. 1680.)
3. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego okaże aktualne świadectwa jakości paliw
wymienionych w umowie oraz deklaracje zgodności, podpisane przez osoby uprawnione,
potwierdzające, że jakość aktualnie sprzedawanego paliwa jest zgodna ze świadectwami jakości
i obowiązującymi normami.
4. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do okazywania dokumentów
z kontroli jakości paliw przeprowadzanych u Wykonawcy.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może pobrać próbę paliwa w celu zbadania jego
jakości. Jeżeli wynik badania potwierdzi jakość paliwa mieszcząca się w normach, koszty badania
pokryje Zamawiający. W przypadku stwierdzenia w badaniu niezgodności jakości paliwa
z atestami i obowiązującymi normami, koszty badania pokryje Wykonawca.
6. W przypadku wykrycia uszkodzeń pojazdów spowodowanych złą jakością paliwa potwierdzonych
ekspertyzą rzeczoznawcy, Wykonawca pokryje koszty napraw i ekspertyzy
7. Sprzedaż paliw, o którym mowa w §1 pkt. 1 ust. 1.1 będzie realizowana na zasadzie
sukcesywnych i bezgotówkowych tankowań do zbiorników pojazdów Zamawiającego oraz do
innych odpowiednich pojemników w Stacji Paliw:
…………………………..…………………………………………………………...…………
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ewidencję kupowanego przez Zamawiającego paliwa
z podaniem daty tankowania, miejsca tankowania, nr rejestracyjnego pojazdu, ilości i rodzaju paliwa,
oraz cenę jednostkową i wartość zakupu przed upustem i po upuście.
8. Każdorazowy pobór paliw/a, będzie odnotowywany na dokumencie WZ, zawierającym nr
rejestracyjny pojazdu, nazwisko pobierającego paliwo, datę, ilość, rodzaj i cenę paliwa,
kwitowanym przez osobę uprawnioną do odbioru paliw/a, akcesoriów samochodowych .
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9. Dopuszcza się możliwość zakupu mniejszej ilości paliw niż wymienione w §1 pkt. ust. 1.1
w zależności od potrzeb Zamawiającego.
10. Z tytułu niezrealizowania zakupu podanych ilości paliwa w §1 pkt. ust. 1. 1 Wykonawcy nie
przysługują żadne roszczenia.
11. W przypadku sprzedaży (zatankowania) paliw nie spełniających norm z §1 ust. 2 niniejszej
umowy, Wykonawca jest obowiązany odnieść się na piśmie do zarzutów zawartych
w reklamacji Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Brak odpowiedzi ze
strony Wykonawcy na zgłoszoną przez Zamawiającego reklamację, będzie podstawą do
natychmiastowego rozwiązania umowy.
§2
1. Wartość umowy wynosi:
Wartość netto:………………...zł (słownie ..............złotych,…………………………………00/100)
Wartość brutto:……………………zł (słownie:………………….złotych,……………………00/100)
2. Sprzedaż paliw odbywać się będzie wg cen detalicznych obowiązujących w dniu sprzedaży,
pomniejszonych o rabat w wysokości………% liczony od ceny jednego litra paliwa.
3. Strony postanawiają, że rozliczenia za sprzedaż paliwa odbywać się będą na podstawie faktur
wystawianych nie częściej niż jeden raz w miesiącu. Do każdej wystawionej faktury należy
dołączyć dokumenty WZ potwierdzającej ilości pobranego paliwa oraz cenę jednostką brutto za
litr paliwa w dniu jego zakupu na stacji.
4. Zapłata za sprzedane paliwo, następować będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy
w terminie do 21 dni od dnia dostarczenia faktury przez Wykonawcę. Faktury wystawiane będą na
sumę zawartych transakcji na podstawie dowodów WZ, wystawionych przez Wykonawcę w
okresie 1 miesiąca
5. Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe za zwłokę Zamawiającego w zapłacie za
dostarczony towar.
6. Terminem zapłaty jest termin obciążenia rachunku Zamawiającego.
§3
1. Do ceny netto doliczony będzie podatek VAT według obowiązującej stawki.
2. Zmiana cen paliw objętych umowa następuje z mocy prawa w przypadku zmiany stawki podatku
VAT.
3. Wykonawca akceptuje fakt, iż ilości asortymentów wyszczególnione w § 1 umowy są ilościami
szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ich zmniejszenia w stosunku do ilości
i wartości dostaw przyjętych w umowie. Zamawiający nie ponosi konsekwencji finansowych
zmniejszenia ilości dostaw przyjętych w umowie.
§4
Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiający będzie zakupywać paliwo będące przedmiotem umowy
w stacji paliw Wykonawcy zlokalizowanej w:
…………………………………………………………. ,
która umożliwia tankowanie paliw całodobowo w każdy dzień tygodnia (poniedziałek-niedziela).
§5
W ramach zawartej umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
a) Stałego i systematycznego tankowania paliw, o których mowa w §1 ust. 1 niniejszej umowy, do
pojazdów Zamawiającego lub innych pojemników.
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b) Przedkładania, w czasie trwania umowy, na żądanie Zamawiającego, wykazu cen paliw
obowiązujących w danym dniu na stacji paliw obsługiwanej przez Wykonawcę.
§6
1. Wykonawca nie może:
a) Zbyć osobie trzeciej długów Zamawiającego bez jego pisemnej zgody, pod rygorem rozwiązania
umowy ze skutkiem natychmiastowym;
b) Powierzyć
innemu
podmiotowi,
wykonania
zobowiązań
wynikających
z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego pod rygorem rozwiązania umowy ze skutkiem
natychmiastowym, za wyjątkiem ustaleń zawartych w §6 ust. 2.
2. W razie krótkotrwałej niemożliwości zrealizowania zamówienia przez Wykonawcę
z przyczyn od niego niezależnych, może on powierzyć innemu podmiotowi realizacje
odpowiedniej części zamówienia po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Ewentualne
koszty związane z zaistniała sytuacja w szczególności różnice ceny pokryje Wykonawca.
§7
Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony ustalają następujące kary umowne:
a) Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej z tytułu odstąpienia od wykonania
umowy
przez
Zamawiającego
z
przyczyn
zależnych
od
Wykonawcy
w wysokości 10 % wartości brutto określonej w §2;
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość
zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.
§8
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może
odstąpić
od
umowy
w
terminie
30
dni
od
powzięcia
wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonanej już części umowy.

1.
2.
a)
b)
c)
d)

§9
Strony mogą wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30 – dniowego okresu wypowiedzenia lub w
terminie krótszym za porozumieniem.
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym i bez skutków
prawnych dla Zamawiającego w przypadku:
wszczęcia postępowania o ogłoszenie upadłości lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,
zajęcia majątku Wykonawcy,
gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn, albo
nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
gdy Wykonawca dwukrotnie sprzedał paliwo niezgodnie z §1 niniejszą umową.

§10
Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 1 roku od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania
wartości umowy.
§11
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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2. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej
nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu
należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§12
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa mają zastosowanie przepisy Ustawy – Prawo
Zamówień Publicznych i Kodeksu cywilnego.
§13
W razie wszelkich sporów wynikłych z realizacji niniejszej umowy Strony poddają się pod
orzecznictwo Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§14
Integralną część umowy stanowią: zapytanie ofertowe wraz załącznikami i oferta Wykonawcy.
§15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA
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