Załącznik nr 9 do SIWZ

UMOWA SPRZEDAŻY NR MT.2371.____._______
na dostawy paliw płynnych w roku 2021 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej
w Opolu
Zawarta w dniu ______ _____________ 2020 r. roku w Opolu pomiędzy:
…............................................................................................................................................
.......
reprezentowaną przez
............................................................................ …..................................................................,
............................................................................ …..................................................................,
zwanego
w dalszej części umowy SPRZEDAJĄCYM ,wpisanym do rejestru pod numerem
KRS: …..............................................
NIP: …...............................................
a
Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, 45-315 Opole, ul.
Głogowska 24,
reprezentowaną przez :
- …......................................................... ….....................................................................................
zwanym dalej KUPUJĄCYM
NIP: 754-25-51-119
została zawarta umowa o następującej treści :
§1
1. SPRZEDAJĄCY oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji
paliw
płynnych na co posiada koncesję nr …...................................................... i będzie w okresie
od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r. dostarczał do stacji paliw KUPUJĄCEGO
olej napędowy (ON) oraz będzie tankował etylinę (PB 95) do pojazdów i sprzętu silnikowego
KUPUJĄCEGO na stacji paliw SPRZEDAJĄCEGO znajdującej się w mieście Opolu przy
ul. …..............................................................................
i w mieście Niemodlin, przy
ul. ….................................................................................. (jeżeli dotyczy).
2. KUPUJĄCY oświadcza, że kupuje paliwa na potrzeby własne.
3. Do każdej dostawy SPRZEDAJĄCY dołączy świadectwo jakości producenta.
§2
1. Realizacja zamówienia nastąpi w ciągu ….................... godzin (licząc dni robocze) po
prawidłowo przekazanym zamówieniu do Działu …..........................................................
SPRZEDAJĄCEGO:

Tel./fax.
............................................./e-mail:
............................................................................... Jeżeli zamówienie zostanie złożone w
dzień uznany ustawowo za wolny od pracy a także w sobotę, traktowane będzie jako
zamówienie złożone pierwszego następnego dnia roboczego.

§3
1. Dostawa paliw płynnych, zamówionych w sposób określony w § 2 następować będzie
środkami na koszt SPRZEDAJĄCEGO.
2. Do odbioru paliw płynnych KUPUJĄCY upoważnia pracowników zatrudnionych w
zakładowym
magazynie paliw.
Pokwitowanie odbioru paliw płynnych przez w/w jest równoznaczne z pokwitowaniem
odbioru przez KUPUJĄCEGO .
3. SPRZEDAJĄCY zapewnia KUPUJĄCEGO o dobrej jakości oferowanych do sprzedaży
produktów i ich zgodności z obowiązującymi normami technicznymi PN-B. Reklamacje
jakościowe przy dostawie będą rozpatrywane po komisyjnym pobraniu próbek z udziałem
przedstawiciela KUPUJĄCEGO i SPRZEDAJĄCEGO . Sporny produkt będzie badany przez
niezależny instytut. Podstawą uznania reklamacji będzie okoliczność pozwalająca
stwierdzić zmniejszenie użyteczności produktu uniemożliwiające jego stosowanie zgodnie
z przyjętym przeznaczeniem oraz odstępstw od powołanych wyżej norm technicznych PNB.
4. Każdorazowo przy dostawie oleju napędowego do stacji paliw Kupującego następuje
pobór próbki z cysterny dostarczającej paliwo. Pojemniki do poboru próbki zapewnia
Sprzedający.
5. W przypadkach spornych dotyczących jakości dostarczanego paliwa – próbka paliwa
zostaje dostarczona do badań do certyfikowanego laboratorium. W sytuacji stwierdzenia nie
spełnienia norm badanego paliwa koszty badań i wymiany wadliwego paliwa pokrywa
Sprzedający,
§4
1. Dopuszcza się w sytuacjach awaryjnych tankowanie oleju napędowego (ON) do
pojazdów służbowych KM PSP w Opolu na
A) stacjach paliw Sprzedającego mieszczących się w Opolu, przy ul.
...............................................,
nr tel...............................................
Dni i godziny otwarcia:
....................................................................................................................
B) stacjach paliw Sprzedającego mieszczących się w Niemodlinie, przy ul.
.....................................,

nr tel...............................................
Dni i godziny otwarcia:
....................................................................................................................
…............................................................................................................................................
...............
2. Cena jednostkowa paliwa zakupionego na stacjach paliw Sprzedającego nie może być
wyższa od ceny paliwa z § 6 umowy.
3 Sprzedający do każdego zakupu wystawia dla Kupującego fakturę VAT i przekazuje
jeden egzemplarz osobie (strażakowi) dokonującej zakupu paliwa. Osoba dokonująca
zakupu składa na fakturze czytelny podpis.
4. Kupujący dostarczy wykaz samochodów wraz z numerami rejestracyjnymi, które mogą
być tankowane na stacjach paliw Sprzedającego.

§5
Warunkiem rozliczenia ilości paliw płynnych przez SPRZEDAJĄCEGO jest protokół
sporządzony u KUPUJĄCEGO w obecności upoważnionego przedstawiciela
SPRZEDAJĄCEGO.
Fakt nie sporządzenia protokołu ustalającego ilość dostarczonych paliw płynnych jest
równoznaczny z przyjęciem przez KUPUJĄCEGO ilości paliw płynnych deklarowanej na
fakturze
SPRZEDAJĄCEGO.
§6
1. Zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ….......................... r. cena netto (bez podatku VAT) 1
litra paliw
płynnych uwzględniająca koszty transportu wynosi:
- dla oleju napędowego ON- …................... zł / litr
(słownie złotych: …....................................... zł netto za 1 litr)
Powyższa cena zawiera marżę SPRZEDAJĄCEGO w wysokości -.............. zł netto / litr od
publikowanej ceny producenta.
- dla benzyny bezołowiowej 95 – …................ zł / litr
(słownie złotych: ….......................................... zł netto za 1 litr)
Powyższa cena zawiera marżę SPRZEDAJĄCEGO w wysokości …................. zł netto / litr
od ceny sprzedaży na stacji paliw Sprzedającego znajdującej się w Opolu.
2. Przewidywana wartość zamówienia wynosi …...................................................zł brutto.
3. Ceny zapisane w pkt. 1 mogą ulec zmianie w przypadku udokumentowanej zmiany ceny
na paliwa płynne przez producenta przy jednoczesnej niezmienności wysokości marży
SPRZEDAJĄCEGO.
4. Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %.

5. Powyższa cena zakupu będzie ulegała zmianie wskutek obniżenia lub podwyższenia
ceny na paliwa płynne przez producenta paliw, od którego pobierane jest paliwo, rozumianej
jako zmiany cen referencyjnych oraz zmiany gęstości faktycznie dostarczonych paliw
płynnych. Zmiany ceny będą każdorazowo dokumentowane w dniu dostawy poprzez
załączenie do dokumentów dostawy wyliczenia cen rzeczywistych Dostawcy na dzień
dostawy.
6. Do każdego listu przewozowego, będzie dołączony wydruk z aktualną ceną producenta
paliwa potwierdzony za zgodność z oryginałem..
7. Zmiana ceny zakupu udokumentowana w powyższy sposób nie będzie wymagała zmiany
umowy.

§7
1. KUPUJĄCY będzie regulować należności za dostarczane paliwa płynne w terminie 14
dni od daty dostarczenia faktury, przelewem bankowym na konto SPRZEDAJĄCEGO
wskazane na fakturze sprzedaży.
2. Rachunek bankowy podany na fakturze powinien być zgodny z numerem rachunku
ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
3. W przypadku ujawnienia w ww. wykazie innego rachunku bankowego – płatność
należności zostanie dokonana na rachunek ujawniony w Krajowej Administracji
Skarbowej.

4. KUPUJĄCY zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty za dostarczoną fakturę bez
wymaganych dokumentów, tj. dokumentu dostawy (przewozu), wyliczenia ceny
rzeczywistej SPRZEDAJĄCEGO, ceny producenta na dzień dostawy, świadectwa
jakości produktu.
5. Zamawiający informuję że posiada możliwość odbierania od wykonawcy
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy
elektronicznego fakturowania zgodnie z art. 4 oraz art. 5. Ustawy o Elektronicznym
Fakturowaniu w Zamówieniach Publicznych, Koncesjach na Roboty Budowlane lub
Usługi oraz Partnerstwie Publiczno-Prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018
r. poz. 2191)
§8
1. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu należności na konto SPRZEDAJĄCEGO (art.
454 k.c.).
2. W przypadku niedotrzymania terminu płatności SPRZEDAJĄCY może wstrzymać się
z realizacją następnych zamówień. Takie zachowanie SPRZEDAJĄCEGO nie będzie
traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
3. W przypadku niedotrzymania terminu płatności SPRZEDAJĄCY może również
wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia.
4. W przypadku opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z faktur SPRZEDAJĄCY zastrzega
sobie prawo naliczenia odsetek w wysokości odpowiadającej aktualnej wysokości odsetek
ustawowych.

§9
Umowa niniejsza została zawarta do dnia 31.12.2021 r. lub do momentu osiągnięcia
poziomu wymaganych dostaw (tj. ON-60 000 l lub Pb95– 8 000 l).
.
§ 10
Każda ze stron może niniejszą umowę wypowiedzieć z zachowaniem miesięcznego terminu
wypowiedzenia złożonego drugiej stronie w formie pisemnej.
§ 11
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY, za wyjątkiem sytuacji określonych w
rozdziale XV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Zmiany treści umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy
pisemnego aneksu – za wyjątkiem ceny zakupu.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, KUPUJĄCY może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku SPRZEDAJĄCY może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§ 12
1. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy, strony zawartej umowy
zgodnie oświadczają, że poddają się rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby
KUPUJĄCEGO.
2. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny tj. z dnia 16 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740) i
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. z dnia 11
września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)
3. Przelew wierzytelności z niniejszej umowy wymaga zgody KUPUJĄCEGO.
§ 13
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.
§ 14
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla
każdej ze
stron .
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