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Załącznik nr 5
UMOWA nr CRU/
(wzór)

/Zm/

zawarta w dniu
w Częstochowie, zgodnie z wynikiem postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.
zm.) pomiędzy:
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie
z siedzibą przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa
NIP: 573-230-29-50, REGON: 002741290
zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”
reprezentowanym przez:
Dyrektora – Barbarę Mizerę, działającą na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta
Częstochowy nr BDG.077.610.2014 z dnia 06.06.2014 r.
a
z siedzibą
NIP:
, REGON:
zwanym w dalszej części umowy „Sprzedającym”
reprezentowanym przez:
łącznie zwane dalej „Stronami”, o następującej treści:
§1.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny bezgotówkowy zakup przez Kupującego paliwa
przy użyciu wydanej przez Sprzedającego karty paliwowej bez przypisanego numeru
rejestracyjnego pojazdu z dziennym limitem tankowania nie mniejszym niż 2000,00 zł brutto.
§ 2.
1. Sprzedający zobowiązuje się do sprzedaży paliwa samochodowego na terytorium Polski
oraz poza granicami kraju za okazaniem przez Kupującego karty paliwowej, o której
mowa w § 1 niniejszej umowy.
2. Kupujący w ramach niniejszej umowy będzie dokonywał także zakupów innych
produktów znajdujących się w ofercie handlowej Sprzedającego (typu: płyn do
spryskiwaczy, zapach samochodowy, olej samochodowy, wycieraczki samochodowe,
żarówki samochodowe, myjnia samochodowa), z wyłączeniem artykułów spożywczych,
alkoholowych i tytoniowych.
§ 3.
1. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty obowiązującej w dniu zakupu ceny za dokonane
przez siebie zakupy w formie przelewów bankowych w terminie 14 dni od dnia
wystawienia faktury VAT na konto wskazane przez Sprzedającego.
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2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do tymczasowego zablokowania karty paliwowej
wydanej Kupującemu w przypadku naruszenia przez niego terminu płatności
określonego w pkt 1 do czasu uregulowania zaległych należności.
3. Zasady korzystania przez Kupującego z karty paliwowej określa regulamin sprzedaży
bezgotówkowej, obowiązujący w ofercie handlowej Sprzedającego i stanowiący
integralną część niniejszej umowy.
§ 4.
Kupujący oświadcza, że posiada NIP: 573-23-02-950 i jest uprawniony do otrzymywania
i wystawiania faktur. Jednocześnie Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawiania
faktur VAT bez swojego podpisu.
§ 5.
1. Strony zgodnie ustalają łączna wartość umowy na kwotę
zł brutto
(słownie złotych:
), przy czym
maksymalny limit kredytu kupieckiego na transakcje wykonywane przy użyciu karty
paliwowej na dzień zawarcia umowy ustala się w wysokości …....................... zł.
Wysokość limitu kredytowego, o którym mowa w może zostać jednostronnie przez
Sprzedającego zmieniona.
2. O zmianie wysokości kredytu kupieckiego należy bezzwłocznie poinformować
Kupującego elektronicznie na adres przetargi@mops.czestochowa.um.gov.pl lub faksem
pod numer 34 372-42-50.
3. Wprowadza się dzienny limit na tankowanie paliwa samochodowego w wysokości
….............................. zł brutto (słownie złotych: ).
4. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą, gdy jej łączna wartość równa będzie kwocie
określonej w ust. 1.
5. Na realizację umowy zostały zabezpieczone środki finansowe w budżecie MOPS na rok
2015: dział …......./ rozdział …........../ § …..............
6. Ewentualna zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga zmiany umowy, a Sprzedający
wyraża zgodę, aby Kupujący dokonywał tego we własnym zakresie, bez konieczności
informowania Sprzedającego.
§ 6.
Umowę zawiera się na okres od dnia jej podpisania do dnia 31.12.2015 r., z zastrzeżeniem
§ 5 ust. 4 niniejszej umowy.
§ 7.
1. Sprzedający zapłaci Kupującemu karę za odstąpienie od umowy przez Kupującego
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedający, w wysokości 20 % kwoty
określonej w § 5 ust. 1 umowy.
2. 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 30 dni od powzięcia wiadomości
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o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznie dokonanych zakupów.
3. Kary będą potrącane po wcześniejszym złożeniu oświadczenia na piśmie przez
Kupującego.
4. Kupujący ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu
cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
§ 10.
1. W przypadku powstania sporu związanego z realizacją umowy, Strona zgłaszająca
roszczenie lub reklamację zobowiązana jest wyczerpać drogę postępowania
reklamacyjnego, zgłaszając swoje żądania lub zastrzeżenia na piśmie do drugiej Strony.
2. Strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłaszanych przez drugą
Stronę roszczeń lub żądań, o których mowa w zdaniu powyżej, w terminie 14 dni od
chwili ich zgłoszenia.
3. Powstały spór, którego Strony nie będą w stanie rozstrzygnąć polubownie, będą mogły
przekazać do rozstrzygnięcia Sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
§ 11.
1. Zaproszenie do złożenia oferty oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część
niniejszej umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają zachowania
uzgodnionej przez strony formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13.
Każda ze stron oświadcza, iż przeczytała osobiście niniejszą umowę, w pełni ją rozumie
i akceptuje, na dowód czego składa poniżej własnoręcznie swoje podpisy.
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Załącznik do umowy:
− regulamin sprzedaży bezgotówkowej

KUPUJĄCY:

SPRZEDAJĄCY:
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