UMOWA
NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO DLA AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI
MIEJSKIEJ MPK SP. Z O.O. w RADOMSKU
zawarta w dniu ………………………. pomiędzy:

1. Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji Sp. z o.o. w Radomsku ul. Narutowicza 59
97-500 Radomsko wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS: 120649 (Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), NIP: REGON 590390053, NIP 772-010-01-47,
kapitał zakładowy: kapitał zakładowy: 3.593.673,00 zł,
w imieniu której działają łącznie:
Robert Gloc– Prezes Zarządu, Sławomir Bąbol – Wiceprezes Zarządu
zwanym w dalszej części Umowy „ Odbiorcą"

a
……………………………………………….
………………………………………………
……………………………………………...
w imieniu której działają łącznie: Marek Maszczyk oraz Łukasz Maszczyk
zwana dalej „Dostawcą",
zwanymi dalej łącznie Stronami.
o następującej treści:
§1
1. Dostawca zobowiązuje się zapewnić olej napędowy do tankowania autobusów Odbiorcy na stacji
paliw stanowiącej jego własność lub do której przysługuje mu tytuł prawny, położonej w
Radomsku, przy ul. Kraszewskiego 1 w następujących ilościach:
 w dni robocze: w ilości nie mniejszej niż 1.200 litrów i nie większej niż 1600 litrów
dziennie,
 w soboty, niedziele i święta: w ilości nie mniejszej niż 150 litrów i nie większej niż 1000
litrów dziennie,
2. Odbiorca zobowiązuje się odbierać zamówione ilości paliwa, przy czym Dostawcy nie
przysługują żadne roszczenia w związku z odbiorem przez Odbiorcę oleju napędowego w ilości
mniejszej niż minimum określone w ust. 1.
§2
Dostawca oświadcza, że:

a) dysponuje niezbędnymi uprawnieniami do realizacji niniejszej umowy,
b) zbiorniki paliwa i dystrybutor przeznaczony do tankowania autobusów Odbiorcy są w dobrym
stanie technicznym, gwarantującym właściwą jakość paliwa; Dostawca zobowiązuje się utrzymać w/w
urządzenia w należytym stanie przez cały okres objęty niniejszą umową,
c) paliwo przeznaczone do sprzedaży spełnia - i będzie spełniać przez cały okres objęty niniejszą
umową- wymagania jakościowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9
października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r., póz.
1680) oraz odpowiednich przepisów. Paliwo ponadto spełnia wszystkie wymagania PN-EN
590:2013-12 i jest zdatne do użytku w warunkach zimowych. W przypadku zmiany przepisów
odnośnie wymagań jakościowych Dostawca zobowiązany jest do spełnienia aktualnych wymogów,
d) zapewni, że podjeżdżające do tankowania autobusy Odbiorcy będą obsługiwane niezwłocznie,
e) posiada system umożliwiający rejestrację i przechowywanie danych, o których mowa w §3 ust. 2,
f) zapewni Odbiorcy możliwość pobrania z każdej dostawy próbki paliwa,
g) nie posiada żadnych zaległości podatkowych, nie jest w stanie likwidacji, ani też nie
zachodzą przesłanki do ogłoszenia jego upadłości.
2. Odbiorca ma prawo odstąpić od Umowy bez wynagrodzenia dla Dostawcy w sytuacji, gdy
Dostawca:
a) złożył nieprawdziwe oświadczenie lub nie wywiązał się z obowiązku, o którym mowa w ust. l,
b) Dostawca stracił wymagane do realizacji niniejszej umowy uprawnienia,
c) Dostawca naruszył obowiązki określone w § 3 ust. 4, 5, 6, 7.
3. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w terminie 30 dni od powzięcia przez Odbiorcę
wiadomości stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy.
§3

1. Odbiór paliwa będzie kwitowany przez kierowcę zarejestrowanego w systemie Dostawcy na
nośniku elektronicznym lub w inny sposób uzgodniony z Odbiorcą.
2. W serwerze Dostawcy zapisana ma być data, godzina tankowania, ilość litrów ON, imię i
nazwisko kierowcy, nr boczny autobusu, nr rejestracyjny oraz stan licznika pojazdu.
3. Odbiorca jest uprawniony do pobrania z każdej dostawy paliwa jego próbki i przechowywania
go w zaplombowanym pojemniku w siedzibie Odbiorcy. W przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości w pracy autobusów, próbka kierowana będzie do zbadania przez niezależne
laboratorium. W przypadku stwierdzenia, że pobrana od Dostawcy próbka oleju nie spełnia
wymaganych norm jakościowych, Dostawca zobowiązany będzie do naprawienia szkody

poniesionej przez Odbiorcę w związku z zaistniałą sytuacją. Dostawca zobowiązuje się uiścić w
terminie 7 dni kwotę wskazaną przez Odbiorcę tytułem odszkodowania.
4. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia raz na miesiąc badań jakościowych paliwa ze stacji
paliw, z której odbywane jest tankowanie przez Odbiorcę.
5. Dostawca zobowiązany jest do udostępnienia Odbiorcy na każde jego żądanie, w terminie nie
dłuższym niż cztery dni, badań jakościowych paliwa każdej z dostaw paliwa do stacji paliw, z
której odbywane jest tankowanie przez Odbiorcę.
6. Dostawca zobowiązuje się na własny koszt do obecności w miejscu i terminie wskazanym przez
Odbiorcę w przypadku komisyjnego pobrania próbek paliwa celem poddania ich badaniu,
obecność obejmuje również wspólne dostarczenie w/w próbki do laboratorium wskazanego przez
Odbiorcę. Nieobecność Dostawcy nie wstrzymuje czynności komisyjnego pobrania próbek. W
przypadku niezgodności jakości paliwa z wymogami wszelkie koszty badań i transportu ponosi
Dostawca.
7. Dostawca zobowiązany jest do przedłożenia co dwa miesiące zaświadczenia z urzędu
skarbowego potwierdzającego brak zaległości podatkowych , w tym z tytułu podatku VAT.
§4

Odbiorca przekaże Dostawcy wykaz pojazdów wskazując ich numery rejestracyjne, które będą
tankowane na stacji paliw Dostawcy.
§5

1. Olej napędowy sprzedawany będzie za cenę netto obliczoną na podstawie ogłoszenia cen
hurtowych „ORLEN" każdego dnia i pomniejszoną o ………………. na jednym litrze ON.
Do tak obliczonych cen doliczyć należy podatek VAT.
2. Umówiona cena zawiera podatek akcyzowy.
3. Dostawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT.
§6
1. Rozliczenie pobranego paliwa następować będzie w okresach siedmiodniowych zapłata winna
nastąpić w terminie 14 dni od daty prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury VAT do siedziby
Odbiorcy.
§7
1. Umowę zawarto na czas określony od 10-09-2018 roku do 30-04-2019 roku.
2.Odbiorca może rozwiązać umowę z zachowaniem l-miesięcznego terminu wypowiedzenia.

3. Odbiorca ma prawo do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, w przypadku naruszenia przez
Dostawcę obowiązków określonych w niniejszej Umowie.
4. W przypadku rozwiązania umowy przez Odbiorcę, Dostawcy nie przysługują z tego tytułu
jakiekolwiek roszczenia.
§8

1. Dostawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Odbiorcy kary umownej w przypadku
niezapewnienia Odbiorcy wymaganej minimalnej dziennej ilości paliwa, w wysokości 5.000,00
(pięć tysięcy i 00/100) zł za każdy przypadek.
2. Naliczenie kary umownej, nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wartość kary umownej na zasadach ogólnych.
§9
1. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.
2. Dostawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Odbiorcy, przenieść praw przysługujących mu z
niniejszej Umowy na osobę trzecią.
3. Wszelkie zmiany i uzupełniania umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
4. Wszelkie spory mogące wynikać podczas realizacji umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać
polubownie, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia spory te będą rozstrzygane przez
sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby odbiorcy.
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