Załącznik nr 3/Zad.II
UMOWA
Zawarta w Ostrowcu Świętokrzyski w dniu ............................. pomiędzy
firmą ..................................... z siedzibą w: ..................................................................................
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ....................................................................................... pod
numerem ....................................; NIP: .................................., REGON:..............................................
kapitał zakładowy:……………………………
reprezentowaną przez :
- ......................................................................
- ......................................................................
w dalszej treści umowy zwanym Dostawcą, odpis aktualny KRS …………lub informacja z
CEIDG dotycząca Dostawcy, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
a
Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji spółka z ograniczona odpowiedzialnością Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski, Aleja Jana Pawła II 45, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS
0000062034, NIP: 661-17-74-691 kapitał zakładowy 7.128.100,- zł.
reprezentowanym przez:
- Prezes Zarządu – Jarosław Kateusz;
- Prokurent – Marianna Bednarska
zwanym w dalszej części umowy Odbiorcą; odpis aktualny KRS 0000062034, stanowi załącznik
nr 2 do niniejszej umowy.
Na podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z ustawą
Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r.(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi
zmianami) zostaje zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Odbiorca zamawia, a Dostawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczenia:
a/ skroplony gaz LPG w szacunkowej ilości 5 000 litrów miesięcznie
na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie oferty
złożonej przez w/w Dostawcy, a która to oferta została uznana za najkorzystniejszą w przetargu
nieograniczonym na dostawę skroplonego gazu LPG dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, Aleja Jana Pawła II 45,
27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości zamówienia ± 20% w czasie trwania
umowy, a taka zmiana nie będzie wymagała formy pisemnej.
3. Sukcesywna dostawa odbywa się transportem Dostawcy, do zbiorników Stacji Paliw
usytuowanej w Ostrowcu Świętokrzyskim Aleja Jana Pawła II 45, pozostających w dyspozycji
MPK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, a ścisłe terminy poszczególnych dostaw oraz ich
wielkość , Odbiorca określi w pisemnym zamówieniu; strony dopuszczają możliwość przekazania
zamówienia za pośrednictwem faksu oraz poczty elektronicznej < adres poczty elektronicznej > .
4. Dostawca zobowiązuje się do realizacji dostawy w terminie nie dłuższym niż 48 godziny od daty
zamówienia.
§2
1. Określenie ilości faktycznie dostarczonego paliwa przez Odbiorcę będzie się odbywało w
następujący sposób:
a/ Odbiór paliwa odbywać się będzie pod nadzorem komisji, w skład, której będzie wchodzić
przedstawiciel Odbiorcy oraz przedstawiciel Dostawcy (np. kierowca autocysterny).
b/ Fakt wydawania paliwa potwierdzony będzie rozbudowanym dokumentem wydania (WZ) w
którym umieszczone będą: nazwa i adres dostawcy, dane o rodzaju pojazdu, naczepy

(numery rejestracyjne), ilość i rodzaj paliwa w temperaturze referencyjnej 15ºC oraz
temperaturze rzeczywiste, gęstość oraz współczynnik korekcyjny.
2. W przypadku nie dotrzymania terminu określonego w § 1 pkt 4 niniejszej umowy Odbiorca
może nabyć skroplony gaz (LPG)„z wolnej reki” i obciążyć Dostawcę:
a/ różnicą w cenie, o ile będzie ona wyższa od ceny stosowanej przez Dostawcę oraz kosztami
jej dostawy do Odbiorcy, jeżeli wykonanie przez Dostawcę zamówionej dostawy nastąpi w
ciągu 72 godzin od złożenia zamówienia; w takim przypadku Dostawca może wskazać
zastępcze źródło zakupu;
b/ kosztami zakupu paliwa /skroplony gaz LPG/ oraz kosztami jej dostawy do Odbiorcy jeżeli
wykonanie przez Dostawcę zamówionej dostawy nie nastąpi w ciągu 72 godzin od złożenia
zamówienia; w takim przypadku Dostawca może wskazać zastępcze źródło zakupu.
§3
1. Dostarczanie paliwa następować będzie transportem Dostawcy na jego koszt i ryzyko.
2. Dostawca gwarantuje jakość dostarczanych paliw określonych w SIWZ zgodną
z obowiązującą Polską Normą:
SKROPLONY GAZ ROPOPOCHODNY (LPG)
PN-EN 589+A1-2012
3. Dostawca zobowiązuje się do każdej dostawy dołączyć orzeczenia laboratoryjne,
potwierdzające spełnienie jakość dostarczonego paliwa zgodnej z Polskimi Normami.
4. Jakość dostarczonego gazu LPG winna odpowiadać parametrom jakościowym
pozwalającym bez żadnych problemów na eksploatację silników zasilanych tym paliwem
bez względu na warunki klimatyczne panujące w kraju.
5. Strony zgodnie stwierdzają, że zamówienie zostaje uznane za zrealizowanie dopiero z
chwilą przepompowania paliwa do zbiorników Odbiorcy i potwierdzenia przez niego ilości i
rodzaju paliwa. Z tą chwilą przechodzi na Odbiorcę ryzyko związane z ewentualnymi
szkodami dotyczącymi dostarczonego paliwa.
6. W przypadku wydania przez zewnętrzny uprawniony organ kontroli orzeczenia
stwierdzającego, że jakość skroplonego gazu LPG nie odpowiada wymaganiom Polskiej
Normy Dostawca zobowiązany jest do naprawienia Odbiorcy wszelkich poniesionych z tego
tytułu szkód, w tym także w postaci utraconych korzyści.
7. W sytuacji opisanej w ust. 6 Dostawca zobowiązany jest w szczególności do:
a. dostarczenia nieodpłatnie identycznego, co do ilości i rodzaju jak kwestionowane paliwo
o prawidłowych parametrach,
b. odebrania na swój koszt całego zakwestionowanego paliwa,
c. ewentualnego oczyszczenia zbiornika (lub zbiorników), do którego zalane było
zakwestionowane paliwo;
d. w sytuacji, jeżeli w zbiorniku znajdowało się paliwo niepochodzące z zakwestionowanej
dostawy, względem tego paliwa, na Dostawcy spoczywają obowiązki określone w ppkt a i b
tego przepisu.
8. W przypadku określonym w ust. 6 Odbiorcy przysługuje – niezależnie od uprawnień
określonych w ust.
7 – prawo do kary umownej w wysokości 30% wartości
zakwestionowanego paliwa.
§4
1. Dostawca po każdej dostawie prześle odbiorcy fakturę (forma papierowa). Zapłata należności
nastąpi przelewem na konto Dostawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
2. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku odbiorcy.
3. Odbiorca zobowiązuje się każdorazowo przy regulowaniu należności do podania numeru
faktury, której zapłata dotyczy.

§5
1.Strony ustalają następującą cenę na dzień 21.04.2017r.
należny podatek
VAT

Rodzaj paliwa
SKROPLONY
ROPOPOCHODNY (LPG)

cena netto za 1 m³

GAZ

Ceny te obejmują także koszt transportu paliw do zbiorników Odbiorcy przy Al. Jana Pawła II
45 w Ostrowcu Świętokrzyskim
2. Dostawca każdorazowo ustala cenę paliwa za 1 m³, korygując cenę opublikowaną na stronie
internetowej http://www.orlenpaliwa.com.pl/PL/notowania/Strony/Autogazhurt.aspx dla woj.
świętokrzyskiego w dniu dostawy o upust nie mniejszy niż wynikający z różnicy między ceną
opublikowaną na stronie internetowej ORLEN PALIWA w dniu 21.04.2017r. a ceną oferty.
3. Cesja jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy wymaga dla swojej
ważności uprzedniej pisemnej zgody (MPK) drugiej strony umowy.
4. Odbiorca oświadcza, że jest podatnikiem VAT, upoważnionym do otrzymania faktur VAT i
posiada numer identyfikacyjny NIP: 661 17 74 691.
5. Dostawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP:................
6. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, Dostawca zobowiązany jest do
naliczania podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktury.
Niniejsza zmiana nie wymaga zawierania aneksu do umowy.
§6
Umowę niniejszą zawarto na okres dwóch lat od dnia 24 czerwca 2017r. do dnia 24 czerwca
2019r.
§7
1. Odbiorca może rozwiązać bez okresu wypowiedzenia niniejszą umowę w następujących
przypadkach:
a) badania kontrolne skroplonego gazu LPG wykaże odstępstwa od jakości określonej w § 3
niniejszej umowy.
b) Dostawca co najmniej dwa razy nie dotrzymał ustalonego terminu dostawy paliwa zgodnego
z postanowieniami § 2 niniejszej umowy w lub wielkości ustalonych dostaw.
c) Dostawca nie wywiązał się z obowiązków wskazanych w § 3 umowy.
2. Odbiorca może obciążyć Dostawcę kosztami:
a) wynikającymi z nie zabezpieczenia ciągłości dostaw.
b) wynikającymi z jakości paliwa nie zgodnej z Polskimi Normami określonymi w § 3
umowy, które mogą obejmować poniesioną przez Odbiorcę szkodę i utracone korzyści.
§8
W przypadku reklamacji ustala się:
a) reklamacje ilościowe powinny być zgłoszone pisemnie niezwłocznie, nie później niż w terminie
siedmiu dni od daty otrzymania dostawy,
b) reklamacje jakościowe powinny być zgłoszone pisemnie w terminie siedmiu dni od daty
otrzymania wyniku kontroli jakości paliwa.
§9
1. Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną liczona w wartościach brutto:
a) w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn niezależnych od
Odbiorcy w wysokości 20% wartości średniej dostawy z ostatnich 3 miesięcy
b) w przypadku opóźnienia z realizacją dostaw w wysokości 0,1% wartości średniej dostawy z
ostatnich 3 miesięcy za każdy dzień opóźnienia.

c) w przypadku dostarczenia złej jakości paliwa, niezgodnej z PN w wysokości 50% wartości
średniej dostawy z ostatnich 3 miesięcy.
2. Odbiorca zapłaci Dostawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn
zależnych od Odbiorcy w wysokości 20% wartości średniej dostawy z okresu ostatnich
3 miesięcy.
3. Niezależnie od kar umownych, określonych w niniejszej umowie, Odbiorca może żądać
odszkodowania na zasadach ogólnych.
4. Wielkość miesięcznych zamówień Odbiorcy poniżej wartości określonych w § 1 umowy, nie
powoduje po stronie Odbiorcy z tego tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej.
§10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz inne ustawy szczegółowe dotyczące przedmiotu umowy.
§11
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Dostawca, bez zgody Odbiorcy, nie może dokonywać cesji wierzytelności, jak również
dokonywać potrąceń przysługujących mu wierzytelności z wierzytelnościami wobec Odbiorcy.
3. Strony ustalają, iż adres do korespondencji pomiędzy stronami został określony w komparycji
umowy, a jego zmiana wymaga poinformowania na piśmie strony przeciwnej.
§12
Sprawy sporne rozstrzygane będą przez Sąd Gospodarczy w Kielcach.
§13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
ODBIORCA (MPK):

Załączniki:
- Załącznik nr 1 - odpis aktualny KRS …………lub informacja z CEIDG dotycząca Dostawcy;
- Załącznik nr 2 - Odpis aktualny KRS 0000062034;
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