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Umowa nr CRU/...../Zm/2017
(wzór)
zawarta w Częstochowie w dniu .........………... w rezultacie rozstrzygnięcia zapytania
ofertowego o wartości poniżej 30 tys. euro, prowadzonego zgodnie z Regulaminem
wydatków realizowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie
z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych, pomiędzy:
Gminą Miasto Częstochowa (NIP: 573-274-58-83) w imieniu i na rzecz której działa
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie z siedzibą przy ul. Polskiej
Organizacji Wojskowej 2 w Częstochowie (kod pocztowy: 42-217), reprezentowanym przez
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie – Małgorzatę
Mruszczyk, działającą na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Częstochowy
nr .....................................................................................
zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”,
a
......................................................................................................................................
z siedzibą .....................................................................................................................
NIP: ………………………, REGON: …………………….,
zwanym w dalszej części umowy „Sprzedającym”
reprezentowanym przez: .............................................................................................,
łącznie zwane dalej „Stronami”, o następującej treści:
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliw płynnych przy użyciu
dwóch imiennych kart paliwowych z dziennym limitem tankowania w wysokości
2000,00 zł brutto każda lub odpowiadającej tej kwocie limitowi litrowemu.
2. Przewidywana szacunkowa ilość zakupionego paliwa w okresie obowiązywania umowy
wyniesie ok. 2400 litrów, w tym odpowiednio:
1) olej napędowy – 600 litrów;
2) benzyna bezołowiowa (95) – 1800 litrów.
3. Kupujący zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości paliw w zależności od
rzeczywistych potrzeb, a Sprzedającemu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia
finansowe.
4. Sprzedający oświadcza, że oferowane paliwo spełnia wszystkie wymagania nakładane
przez prawo i obowiązujące normy.
5. Za pomocą karty paliwowej, o której mowa w ust. 1, Kupujący ma prawo do bezgotówkowego
zakupu materiałów eksploatacyjnych bezpośrednio związanych z zabezpieczeniem
sprawności technicznej oraz czystości i estetyki samochodów (oleje silnikowe, hydrauliczne
i przekładniowe, płyn do chłodnic, płyn do spryskiwaczy, żarówki, ściereczki, zapach
samochodowy, usługa korzystania z myjni bezdotykowej, itp.).
6. W przypadku utraty karty paliwowej Sprzedający zapewni natychmiastową jej blokadę,
a w miejsce utraconej lub zniszczonej karty niezwłocznie wyda kartę dodatkową lub
zamienną.
§ 2.
Tankowania będą odbywać się w cenie aktualnie obowiązującej w momencie zakupu na
danej stacji paliw należącej do sieci stacji Sprzedającego lub będącej w dyspozycji
Sprzedającego, według bieżących potrzeb Kupującego.
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§ 3.
Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia
31.12.2017 r. lub do wykorzystania wartości umowy brutto, w zależności co nastąpi pierwsze.
§ 4.
1. Strony ustalają, że całkowita wartość umowy wynosi …............ zł brutto (słownie złotych:
…...............................................................................................
2. Sprzedający udzieli rabatu od cen obowiązujących na danej stacji paliw w dacie
tankowania, na każdy rodzaj paliw w wysokości: ......%.
3. Kupujący będzie rozliczał się ze Sprzedającym zbiorczymi fakturami wystawionymi na
koniec każdego miesiąca kalendarzowego. Sprzedający załączy do faktury lub prześle
w formie elektronicznej rozliczenie zawierające sumę wszystkich tankowanych rodzajów
paliw z podaniem dat tankowania oraz obowiązujących w tych dniach cen paliw,
pomniejszonych o udzielony rabat dla każdego rodzaju paliwa. Faktura zbiorcza będzie
płatna w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Kupujący dopuszcza możliwość
wystawienia dwóch faktur miesięcznie, zgodnie z okresem rozliczeniowym
obowiązującym u Sprzedającego.
4. W fakturze VAT należy umieścić wszystkie niezbędne elementy określone ustawą
o podatku od towarów i usług a także dane identyfikacyjne według następującego wzoru:
Nabywca: Gmina Miasto Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, NIP
573-274-58-83; Jednostka dokonująca zakupu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa.
5. Fakturę VAT należy dostarczyć do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Częstochowie.
6. Rozliczenie za zakup paliwa będzie odbywało się na zasadzie: cena paliwa
obowiązująca w danym dniu pomniejszona o stały rabat udzielony przez Sprzedającego
i pomnożona przez ilość pobranego paliwa.
7. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Kupującego.
8. Niedotrzymanie terminu płatności przez Kupującego spowoduje naliczenie odsetek
ustawowych.
9. Strony zgodnie ustalają, iż Sprzedający nie może przenieść na inny podmiot
wierzytelności przysługujących mu względem Kupującego a wynikających z niniejszej
umowy.
10. Wynagrodzenie będzie pokrywane ze środków finansowych zabezpieczonych
w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie na 2017 r., tj.: dział
…......./ rozdział …........../ § …..............
11. Ewentualna zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga zmiany umowy, a Sprzedający
wyraża zgodę, aby Kupujący dokonywał tego we własnym zakresie, bez konieczności
informowania Sprzedającego.
§ 5.
Sprzedający odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa.
W celu naprawienia ewentualnych szkód Sprzedający przeprowadzi postępowanie
reklamacyjne i w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Sprzedający wyda decyzję
o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej reklamacji. W przypadku uznania roszczenia
Kupującego, Sprzedający naprawi szkodę.
§ 6.
Osobami uprawnionymi ze strony Kupującego do użytkowania karty paliwowej są:
1) imię i nazwisko upoważnionego pracownika;
2) imię i nazwisko upoważnionego pracownika;
§ 7.
1. Dopuszcza się możliwość rozwiązania umowy przez każdą ze Stron poprzez jej
wypowiedzenie dokonane w formie pisemnej. Okres wypowiedzenia wynosi jeden
miesiąc.
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2. Kupujący może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku
nieprzestrzegania przez Sprzedającego któregokolwiek z warunków niniejszej umowy.
§ 8.
Ewentualne sporne kwestie wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać
będą polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron właściwym do rozpoznania
sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo
dla siedziby Kupującego.
§ 9.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
§ 10.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie zasady określone w:
1) przepisach Kodeksu Cywilnego;
2) Regulaminie świadczenia usług Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że postanowienia tego
regulaminu sprzeczne lub nie dające się pogodzić z postanowieniami zawartymi
w niniejszej umowie nie będą miały zastosowania.
2. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) dla
każdej ze Stron.

KUPUJĄCY:

SPRZEDAJĄCY:
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