UMOWA NR 2020AO/……../PALIWO
Zawarta w dniu ……………….. pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa
Burmistrz Nysy – Kordian Kolbiarz, z siedzibą w Nysie, ul. Kolejowa 15, zwaną
w dalszych postanowieniach umowy „Kupującym”
a
…………………………………………………………………………………………….,
zwanym dalej „Sprzedawcą” o następującej treści:
§1
1. Na podstawie udzielonego zamówienia publicznego w trybie wygranego przetargu
nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych
„Sprzedawca” zobowiązuje się do bezgotówkowej
sprzedaży paliw płynnych wszystkich rodzajów i typów, w tym paliw najwyższej
klasy, na potrzeby samochodów i sprzętu, stanowiących własność Gminy Nysa.
Sprzedaż prowadzona będzie w ………………………………………………………..
2. Wykazy pojazdów podlegających bezgotówkowemu tankowaniu z podaniem
nazwisk kierowców obsługujących te pojazdy i uprawnionych do odbioru
i podpisywania faktur VAT sporządzone przez „Kupującego” stanowią załącznik
do niniejszej umowy.
3. Sprzedaż bezgotówkowa paliw, o której mowa w ust. 1, obejmuje następujące
paliwa:
1) benzyny – wszystkie oferowane przez Sprzedawcę,
2) oleje napędowe – wszystkie oferowane przez Sprzedawcę,
3) gaz.
4. Sprzedaż bezgotówkowa paliw, dokonywana będzie na podstawie faktur VAT wg
ceny brutto w dniu zakupu (tankowania) pomniejszonej o stały rabat udzielany na
zakup każdego rodzaju litra paliwa wyrażony w formie upustu procentowego do
jednostkowej dziennej ceny sprzedaży w wysokości ……………...
5. Faktury VAT sporządzane będą w 2 egzemplarzach, z których:
- jeden egzemplarz (oryginał) przekazywany będzie za pokwitowaniem kierowcy
„Kupującego” jako załączenie do karty drogowej, każdorazowo przy
tankowaniu obsługiwanego pojazdu,
- drugi egzemplarz pozostanie w aktach „Sprzedawcy”.
§2
Należność w wysokościach określonych fakturami VAT „Kupujący” regulować będzie
każdorazowo przelewami w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury, na rachunek
bankowy „Sprzedawcy”: ……………………………………………………………………..
§3
„Kupujący” zobowiązuje się do bieżącego aktualizowania wykazów, określonych w §
1 ust. 2 oraz do terminowego przekazywania należności, w trybie określonym w § 2.

§4
Strony wprowadzają bezwzględny zakaz przenoszenia wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy na osobę trzecią.
§5
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony tj. ………………… do
…………………
2. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za zgodą stron, lub jednostronnie
ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli druga strona nie wywiąże się z warunków
określonych w niniejszej umowie.
3. W razie zaistnienia istotnej 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 o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa, Sprzedawca
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
umowy.
4. Ewentualne zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zgody obu stron
i
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§6
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Ewentualne spory rozstrzygać będzie Sąd, właściwy dla miejsca siedziby
„Kupującego”.
§7
Nr identyfikacyjny NIP Kupującego - 7532414579
Nr identyfikacyjny NIP Sprzedawcy - ………………….
§8
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.
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