wzór
UMOWA KUP A – SPRZEDAŻY

zawarta dnia
r , pomiędzy:
Zakładem Budżetowym Gospodarki Komunalnej, 43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 34,
NIP 548-22-88-886 , Regon 072366280
reprezentowanym przez:
1. Roberta Rymorz – Dyrektora Zakładu
2. Halinę Mojeścik – Głównego Księgowego Zakładu
zwanym w treści umowy „Kupującym”
a firmą

NIP
Stacja Paliw reprezentowana przez:
..................................................................
zwaną w treści umowy „ Dostawcą”
&1
Na podstawie przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania nr
431/1/2009 o udzielenie zamówienia publicznego , rozstrzygniętego dnia
r. dostawca
sprzedaje , a kupujący nabywa paliwa na potrzeby swojego sprzętu silnikowego , zgodnie ze
specyfikacja istotnych warunków zamówienia, oraz złożoną ofertą przetargową. Wartość
zamówienia – 61600 zł.
&2

Objęte zamówieniem paliwo będzie dostępne na stacji paliw w
, codziennie w godzinach od 7.00 do 17.00 .
&3
Niniejszą umowę zawiera się na czas określony, od 01.07.2008 do 30.06.2009r
&4
A. Cena odebranego w okresie rozliczeniowym paliwa stanowi sumę kosztu poniesionego na
jego zakup, określonego na podstawie kserokopii faktury zakupu paliw ( faktura zakupu z
datą sprzedaży paliwa obejmującą okres do 7 dni wstecz od daty faktury VAT za okres
rozliczeniowy, i marży
B. Na podstawie złożonej w postępowaniu przetargowym oferty , odejmując od oferowanej
ceny paliw koszt jego zakupu ( na podstawie faktury zakupu z datą sprzedaży paliwa
mieszczącą się w okresie od 26.05.2009r. do 04.06.2009r.) ustala się marżę w
wysokości
1.
zł do każdego litra ON
wyliczenie
2.

zł zł do każdego litra benzyny
wyliczenie
Ustalone marże obowiązują przez cały czas trwania umowy.

C. W czasie trwania umowy obowiązuje dekadowy system rozliczania za odebrane paliwa.

D. Ilość odebranego paliwa określa się na podstawie prowadzonego przez stacje zestawienia
wydanego paliwa. Każdy zapis w zestawieniu winien być potwierdzony przez
uprawnionego pracownika kupującego.
E. W związku z dekadowym systeme rozliczeń za odebrane paliwa z jedną fakturą
obejmującą każdy miesiąc, do każdej faktury za odebrane przez ZBGK paliwo winne być
dołączone kserokopie faktur zakupu paliw przez stację, na podstawie których można
będzie stwierdzić prawidłowość wyliczenia ceny sprzedaży w poszczegóklnych dekadach
miesiąca, oraz zestawienie wydanego paliwa.
&5
Wystawione przez dostawcę faktury VAT będą płatne w terminie dni od daty
wystawienia, i termin ten nie podlega zmianie w czasie trwania umowy.
&6
1. W razie braku możliwości odbioru paliwa na stacji paliw w wyznaczonych w &2
godzinach , dostawca zapłaci kupującemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy
dzień wystąpienia utrudnień.
2. W razie odstąpienia od przedmiotu umowy przez dostawcę, dostawca płaci kupującemu
karę umowną w wysokości 5000 zł.
3. W razie odstąpienia od przedmiotu umowy przez kupującego, kupujący płaci dostawcy
karę umowną w wysokości 5000 zł.
4. W razie nieterminowej zapłaty kupujący zapłaci sprzedającemu odsetki ustawowe
&7
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego.
&8
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie pisemnymi
aneksami podpisanymi przez strony.
&9
Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Kupujący

Sprzedający

