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Projekt umowy 

 

 

 Umowa nr …./ZP/2022 

 

zawarta w dniu …….... marca 2022 r. w Przemyślu pomiędzy:  

Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej W Przemyślu Spółka z o.o. 

ul. Płowiecka 8, 37-700 Przemyśl  

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000127415, 

kapitał zakładowy: 5.690.000 zł 

NIP: 795-020-07-28 / REGON: 650024129  

zwanym dalej „Kupującym” reprezentowanym przez: 

Prezesa Zarządu      - Tomasza Szczerbowskiego 

Główną Księgową      - Dorotę Knapik 

a 

…………………………………………………………………………………………………... 

reprezentowanym przez: 

1. …………………………………..   - …………………………………… 

2. …………………………………..   - …………………………………… 

zwanym w dalszej części „Sprzedawcą”, wybranym po przeprowadzeniu postępowania 

ofertowego. 

§ 1 

1. Strony oświadczają, że wyżej wymienione osoby są upoważnione do zawierania umów  

w imieniu swoich firm i ponoszą odpowiedzialność za realizację niniejszej umowy. 

2. Strony oświadczają, że działają w dobrej wierze i zobowiązują się przestrzegać  

 z należytą starannością ustalenia wynikające z niniejszej umowy. 

 

§ 2 

1 Przedmiotem zamówienia są zakupy paliw płynnych: Pb-95, ON - tankowanie pojazdów 

służbowych będących na wyposażeniu Kupującego oraz na inne potrzeby przedsiębiorstwa.  

2 Sprzedawca zobowiązuje się do utrzymania w ciągłej sprzedaży wymieniony w ust. l 

asortyment paliw płynnych. 

3 Szacunkowe roczne ilości zakupów paliw płynnych: 

a) benzyna bezołowiowa    Pb-95  - 6 000 l na 1 rok 

b) olej napędowy ON    - 4 000 l na l rok 

4 Ilości paliw podane w ust. 3 stanowią ilości szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależnośc i 

od potrzeb Kupującego. 

5 Kupujący zapłaci tylko za faktyczną ilość zakupionego paliwa. Sprzedawca nie będzie 

zgłaszał roszczeń z tytułu zakupów mniejszych niż określone w ust. 3. 
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§ 3 

1. Zakupy paliw realizowane będą przez Kupującego przez 7 dni w tygodniu, w godzinach 

pracy stacji paliw Sprzedawcy.  

2. O ewentualnym zamiarze likwidacji lub czasowego zamknięcia stacji paliw Sprzedawca  

powiadomi Kupującego w formie telefonicznej (tel. 16 670 74 02) lub e-mailowej (email: 

mpec@mpec.przemysl.pl) z wyprzedzeniem: 

a) co najmniej 2 dni roboczych - w przypadku zamknięcia stacji paliw na okres nie 

dłuższy niż 14 dni kalendarzowych; 

b) co najmniej 20 dni roboczych – w przypadku zamknięcia stacji paliw na okres dłuższy 

niż 14 dni kalendarzowych lub jej likwidacji. 

3. W przypadku o którym mowa w ust. 2 pkt. b oraz niewskazaniu przez Sprzedawcę innej 

stacji paliw Sprzedawcy zlokalizowanej w promieniu maksymalnie 5 km od siedziby 

Kupującego, Kupujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy w trybie 

natychmiastowym z winy Sprzedawcy. 

 

§ 4 

1. Należności za zakupione paliwo regulowane będą przez Kupującego przelewem, na 

podstawie faktur wystawionych przez Sprzedawcę i przesłanych na adres siedziby 

Kupującego, w terminie do 5 dni roboczych od daty wystawienia faktury. 

2. Faktury o których mowa w ust. 1 mogą być wystawiane przez Sprzedawcę w formie 

elektronicznej i bezzwłocznie przesyłane na adres: mpec@mpec.przemysl.pl, na co 

Kupujący wyraża zgodę. 

3. Rozliczenia z Kupującym za pobrane paliwo prowadzone będą na podstawie faktur 

zbiorczych, wystawianych przez Sprzedawcę dwa razy w miesiącu, obejmujących dwa 

okresy rozliczeniowe: od 1 do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca. Do 

każdej faktury dołączone będą dzienne wykazy pobranego paliwa na poszczegó lne 

samochody - według uzgodnionego wzoru lub sporządzony przez Sprzedawcę raport 

transakcji oparty na dokumentach „Wydanie Zewnętrzne” (tzw. WZ). 

4. Termin zapłaty należności ustala się na 21 dni od daty otrzymania faktury przez 

Sprzedającego. 

5. Kupujący dostarczy Sprzedawcy wykaz samochodów stanowiących własność Kupującego 

wyszczególniając markę i nr rejestracyjny każdego samochodu. 

3 Ewidencjonowanie pobranego paliwa będzie odnotowywane w karcie drogowej pojazd u, 

potwierdzone pieczątką i podpisem pracownika stacji paliw Sprzedawcy. 

4 Przy zakupie paliw na inne cele niż tankowanie pojazdów służbowych, Kupujący wystawi 

oddzielne zamówienie. 

 

§ 5 

Sprzedawca udzieli Kupującemu upustu cenowego od aktualnie obowiązującej na stacji  w dniu 

sprzedaży ceny detalicznej:  

- Pb – 95 -  ………. % 

- ON  -  ………. % 

 

 

§ 6 
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1. Sprzedawca gwarantuje, że kupowane przez Kupującego paliwo będzie spełnia ło 

obowiązujące w tym zakresie parametry i wymogi jakościowe, ustalane na podstawie 

obowiązujących norm lub odpowiedniego certyfikatu jakościowego. 

2. Sprzedawca w każdym czasie na żądanie Kupującego, zobowiązuje się do niezwłocznego 

okazania wszelkich dokumentów (certyfikatów, atestów etc.) dotyczących jakości 

sprzedawanego paliwa. Kupujący uznaje przedstawienie dokumentów (świadectw jakości 

paliw dostępnych na stacji paliw) za wypełnienie zobowiązań Sprzedawcy w tym zakresie.  

3. Kupującemu przysługuje w każdym czasie prawo żądania sprawdzenia, czy zakupione 

paliwo odpowiada parametrom i normom o których mowa w ust. 1. W tym celu, po 

zgłoszeniu przez Kupującego reklamacji dotyczącej jakości paliwa, wspólnie 

z przedstawicielem Sprzedawcy pobierane i pieczętowane są próbki paliwa z dostawy, 

której jakość Kupujący kwestionuje, przechowywanego na stacji Sprzedawcy. Tak pobrana 

i opieczętowana przez obydwie strony próbka wysyłana jest przez Kupującego do 

akredytowanego laboratorium w celu jej zbadania. Dokument wydany przez wspomniane 

laboratorium, dotyczący jakości paliwa, jest uznawany przez obydwie strony niniejsze j 

umowy i stanowi podstawę do obniżenia ceny wg zasad o których mowa w ust 5 oraz 

zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust 6. 

4. W przypadku, gdy zastrzeżenia do jakości paliwa zgłoszone przez Kupującego zostaną 

potwierdzone, koszty badań laboratoryjnych pokrywa Sprzedawca. W przeciwnym razie 

koszty te obciążają w całości Kupującego. 

5. W przypadku, gdy wyniki badań laboratoryjnych o których mowa w ust. 3 wykażą, że 

badana próbka paliwa nie odpowiada wymaganym parametrom i normom, Kupującemu 

przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy obniżenia o 50% ceny za zakupioną w ostatnim 

okresie rozliczeniowym na danej stacji paliw ilość paliwa, którego obniżone parametry 

jakościowe zostały potwierdzone badaniami laboratoryjnymi. 

6. W przypadku o którym mowa w ust. 5, Sprzedawca zobowiązuje się także do zapłaty 

Kupującemu odszkodowania w pełnej wysokości poniesionych przez Kupującego kosztów 

napraw, dodatkowych serwisów przeglądów, itd., które zostaną udokumentowane przez 

Kupującego stosownymi dokumentami (rachunkami, fakturami) a zostały spowodowane 

używaniem dostarczonego przez Sprzedawcę paliwa o jakości nieodpowiadającego 

wymaganym parametrom i normom jakościowym. 

7. W przypadku o którym mowa w ust. 5, Kupującemu, niezależnie od roszczeń o których 

mowa w  ust. 5 i ust. 6, przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem 

natychmiastowym z winy Sprzedawcy. 

8. Termin do złożenia reklamacji i rozpoczęcia procedury o której mowa w ust. 3 strony 

ustalają na maksymalnie 10 dni kalendarzowych licząc od daty wydania paliwa. 

 

§ 7 

1. Kupujący zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, z winy Sprzedawcy: 

a) w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy; 

b) w przypadku, gdy jakość paliwa nie będzie spełniała wymaganych parametrów i norm 

branżowych, co zostanie potwierdzone w trakcie badań laboratoryjnych, o których 

mowa w § 6 ust. 3 niniejszej umowy; 

c) sprzedawca utraci zezwolenie (koncesję) na dystrybucję paliw.  

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem 
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natychmiastowym z winy Kupującego w przypadku nieuregulowania przez Kupującego co 

najmniej dwóch kolejnych faktur wystawionych przez Sprzedawcę, zgodnie z zasadami 

o których mowa w § 4 ust. 3, po upływie 30 dni od daty terminu płatności prawidłowo 

wystawionej faktury. 

3. Warunkiem rozwiązania umowy w trybie i na zasadach o których mowa w ust. 2 jest 

prawidłowe doręczenie faktur Kupującemu oraz wcześniejsze powiadomienie Kupującego 

przez Sprzedawcę o zamiarze rozwiązania umowy. 

4. Rozwiązanie umowy w trybie i na zasadach określonych w ust. 1-3 następuje na podstawie 

pisemnego oświadczenia strony rozwiązującej umowę przesłanego drugiej stronie umowy.  

 

§ 8 

1. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy w trybie i na zasadach określonych w § 7, 

strona umowy z winy której umowa została rozwiązana zapłaci drugiej stronie umowy karę 

umowną w wysokości 5 % od niezrealizowanej wartości brutto umowy, przy czym 

podstawę do wyliczenia kar stanowiła będzie różnica pomiędzy przewidywaną ilością 

paliwa określoną w § 2 ust. 3 pkt. „a” i „b” niniejszej umowy a ilością faktycznie odebraną 

przez Kupującego do dnia rozwiązania od umowy. 

2. Strona występująca z żądaniem zapłaty kary umownej o której mowa w ust. 1 wystawi na 

rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych”. 

 

§ 9 

Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane, pod rygorem nieważności, wyłącznie w drodze 

aneksu podpisanego przez obie strony umowy. 

 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 11 

Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Kupującego. 

 

§ 12 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

§ 13 

Umowa niniejsza obowiązuje od dnia 01.04.2022r. do dnia 31.03.2024 r. 

 

Kupujący:       Sprzedawca: 


