UMOWA nr WN/K/…………./2020
zawarta w dniu …………………. r. w Niepołomicach pomiędzy:
„Wodociągi Niepołomice” – sp. z o.o., ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział XII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000340804, NIP: 6832044382, REGON:
121018294; BDO 000031102, Kapitał zakładowy: 52 769 300,00 zł. w całości opłacony, którą
reprezentuje:
Arnold Stempak- prezes zarządu

zwaną dalej Kupującym,
a
…………………………………………………………………..
REGON …………………………

NIP:

……………………..,

Reprezentowanym przez:
………………………………………….
zwaną dalej Sprzedającym,
zwane dalej „Stronami”

§1
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest zakup paliw płynnych takich jak:
a. ON: …………………….. litrów
b. Pb 95: …………………… litrów
2. Na podstawie niniejszej Umowy Kupujący zobowiązuje się do zakupu paliw i olejów
zwanych łącznie „produktami” na Stacjach Paliw Sprzedającego, zlokalizowanych:
- ………………………………………………. w dniach i godzinach zgodnych z czasem
funkcjonowania wymienionej Stacji Paliw.
3. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż będące w ofercie Sprzedawcy paliwa oznaczone są
następującymi kodami CN:
a. benzyna Pb 95 – CN 27101245
b. olej napędowy ON – CN 27102011, 27101943
4. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania jakościowe określone aktualnymi
przepisami prawa (min. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015r.
w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2015, poz. 1680), norma
PN-EN 228, norma PE-EN590).
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§2
Strony uzgadniają następujące zasady ustalania ceny w rozliczaniu sprzedaży paliwa:
1. Sprzedaż paliw odbywać się będzie po cenach obowiązujących na danej stacji paliw
Sprzedawcy w momencie realizacji transakcji, z uwzględnieniem stałego rabatu/opustu (od
ceny brutto) w wysokości:
- …………… zł/litr ON
- ………….. zł/litr Pb 95
2. Wynagrodzenie wyliczone w sposób, o którym mowa w ust. 1 nie może przekroczyć łącznie
kwoty:
netto zł………………………………słownie (……………………………………………)
brutto zł: …………………………słownie (………………………………………...)

1.

2.

3.

4.

5.
6.

§3
W przypadku, gdy Sprzedający nie dotrzyma określonej w §10 ust. 1 daty rozpoczęcia
sprzedaży, Kupujący uprawniony będzie do naliczenia kary umownej w wysokości 300,00
zł (słownie: trzysta złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia.
W przypadku braku powiadomienia Kupującego o zamknięciu wszystkich Stacji Paliw
(w odległości do 20 km od głównej siedziby spółki „ Wodociągi Niepołomice” ul. Droga
Królewska 27, 32-005 Niepołomice), o którym mowa w §11 ust.1 poprzez wysłanie e-mail
na adres: zarzad@wodociagi-niepolomice.pl Kupujący ma prawo naliczyć każdorazowo
karę umowną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)
W przypadku zamknięcia stacji paliw na okres dłuższy niż 3 dni Kupujący począwszy od
czwartego dnia od zamknięcia naliczy Sprzedającemu karę umowną w wysokości 100 zł
(słownie: sto złotych 00/100) za każdy dzień, w którym stacja paliw będzie zamknięta.
W sytuacji, gdy wartość kar umownych nie pokryje poniesionych przez Kupującego kosztów
związanych z zakupem paliwa u innego dostawcy, jak też innych szkód wynikłych po
stronie Kupującego, Kupujący zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
Naliczone Sprzedającemu kary umowne mogą być potrącane z jego wynagrodzenia na co
Sprzedający wyraża zgodę.
Kary/kara umowne płatne będą w terminie 14 dni od dnia wystawienia Sprzedającemu noty
obciążeniowej wystawionej przez Kupującego.

§4
1. Kupujący zastrzega możliwość zamiany liczby obsługiwanych w ciągu roku samochodów
i sprzętu.
2. Kupujący dopuszcza możliwość zmiany ilości litrów paliwa:
a) zmniejszenie ilości litrów zakupionego paliwa bez skutków finansowych tj. odszkodowania,
b) zwiększenie ilości litrów paliwa w wyniku zmiany ceny paliw na niższe w ramach kwoty
wynikającej z § 2 ust. 2 przy zachowaniu warunków wynikających z oferty z dnia
…………….. r. (wysokość rabatu/opustu).
c) zwiększenie ilości litrów paliwa do 20% wartości zamówienia przy zachowaniu warunków
wynikających z oferty z dnia ………………. r. (wysokość rabatu/opustu).

2

3. Kupujący dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy w przypadku braku
wykorzystania całej kwoty z umowy, o której mowa w §2 ust.2 na warunkach określonych
w umowie i z zachowaniem rabatów/opustów.
§5
1. Sprzedaż produktów Kupującemu będzie odbywała się bezgotówkowo, za pomocą
dokumentów WZ zawierających datę, rodzaj i ilość wydanych produktów, numer
rejestracyjny pojazdu/nazwę urządzenia oraz podpis Kupującego lub jego upoważnionego
przedstawiciela (zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy) wraz z zestawieniem tankowania
(wzór stanowi załącznik nr 3).
2. Dokumenty WZ oraz zestawienie tankowania, o których mowa w poprzednim ustępie będą
podstawą do wystawienia Kupującemu faktury. Kupujący otrzyma wraz z fakturą dokument
WZ oraz zestawienie tankowania stanowiące jej integralną część.
3. Zestawienie tankowania
zawiera wykaz
wszystkich zakupów z danego okresu
rozliczeniowego dokonywanych przez upoważnionych pracowników, którzy potwierdzają
tankowanie paliwa podpisem. Wykaz zawiera również: numery rejestracyjne pojazdów/
nazwę urządzenia, rodzaj i ilość paliwa, ceny jednostkowe brutto zakupionych paliw przed
rabatem/opustem i po rabacie/opuście.

§6
1. Zakup paliw będzie rozliczany w następujących okresach rozliczeniowych:
I okres rozliczeniowy od 1 do 15 dnia miesiąca,
II okres rozliczeniowy od 16 do ostatniego dnia miesiąca,
na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę zestawienia tankowania i dokumentów WZ.
2. Faktura uwzględnia ilość zakupionych w danym okresie paliw. Za datę sprzedaży uznaje się
ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.
3. Sprzedający wystawi i dostarczy faktury za dany okres rozliczeniowy po jego zakończeniu do
siedziby Kupującego na adres: „Wodociągi Niepołomice” sp. z o.o., ul. Droga Królewska 27,
32-005 Niepołomice.
§7
1. Zapłata przez Kupującego należności wynikających z niniejszej Umowy dokonywana
będzie
przelewem
na
rachunek
Sprzedającego
prowadzony
w banku………………………………................................................................................ nr
……………………………………………………………… w terminie do 30 dni od
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Kupującego. Sprzedający oświadcza, że jest
czynnym podatnikiem podatku VAT i zgodnie z art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106) znajduje się
w wykazie podmiotów zrejestrowanych jako podatnicy VAT (tzw. biała lista podatników
VAT), w którym m.in. ujawniony został numer rachunku bankowego związany
z prowadzoną przez Sprzedającego działalnością gospodarczą, służący do rozliczenia
transakcji w ramach tej działalności i który zostanie wskazany na fakturze wystawionej
Kupującemu zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. Sprzedający oświadcza, że
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2.
3.
4.
5.

teraz i na przyszłość zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Kupującego, w szczególności
z tytułu braku terminowej zapłaty wynagrodzenia i wstrzymania się przez Kupującego
z zapłatą wynagrodzenia w ramach niniejszej umowy w przypadku, gdy okaże się, że
wskazany przez Sprzedającego na fakturze numer rachunku bankowego nie będzie w dniu
dokonania zapłaty przez Kupującego kwoty tytułem wynagrodzenia w ramach niniejszej
umowy tożsamy z numerem rachunku bankowego ujawnionym na tzw. białej liście
podatników VAT albo nie będzie ujawniony na tzw. białej liście podatników VAT – jeżeli
zapłata wynagrodzenia na rachunek Sprzedającego nie ujęty na tzw. białej liście podatników
VAT łączyłoby się dla Kupującego z jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami prawnymi
- do czasu wskazania przez Sprzedającego rachunku bankowego ujawnionego na tzw. białej
liście podatników VAT lub ujęcia na tej liście wskazanego wcześniej rachunku bankowego
Sprzedającego.
Fakturę należy wystawić na: „Wodociągi Niepołomice” spółka z o. o., 32-005 Niepołomice,
ul. Droga Królewska 27, NIP 6832044382.
Za zwłokę w uiszczaniu opłat Sprzedający może naliczyć odsetki zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
Jako datę zapłaty należności, o których mowa w poprzednim ustępie, strony ustalają dzień
obciążenia rachunku bankowego Kupującego.
Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191),
nie wyraża zgody na odbieranie od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego, zwanego “platformą” (PEF).

§8
1. W przypadku przekroczenia przez Kupującego terminu zapłaty wskazanego w § 7 ust. 1
niniejszej umowy oraz nieuregulowania należności pomimo wcześniejszego pisemnego
upomnienia Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania Kupującemu bezgotówkowej
sprzedaży produktów oraz wstrzymania świadczenia usług do czasu uzyskania zapłaty
należnych kwot. Sprzedaż będzie kontynuowana niezwłocznie po uregulowaniu należności
przez Kupującego.
2. Sprzedający nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności
powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.
§9
1. Kupujący oświadcza, że jest podatnikiem uprawnionym do otrzymywania faktur
i upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktur bez podpisu Kupującego.
2. Kupujący oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt. 6
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom
w transakcjach handlowych (Dz. U. t. j. z 2020 r. poz. 935 z późn. zm.).
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§ 10
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. podpisania umowy do dnia 30.06.2022 r.
i może być rozwiązana przez każdą ze stron w trybie natychmiastowym, jeżeli jedna ze stron
nie będzie dotrzymywała warunków niniejszej umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu
do usunięcia naruszeń lub w sytuacjach wskazanych w umowie.
2. Kupujący zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania terminu
wypowiedzenia w przypadku niedotrzymania przez Sprzedającego parametrów
jakościowych sprzedawanych produktów (paliw).
3. Kupującemu przysługuje od Sprzedającego odszkodowanie w wysokości poniesionych
kosztów zakupu paliw od innego sprzedawcy na skutek odstąpienia Sprzedawcy od
wykonywania umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy.
§ 11
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia Stacji Paliw w dowolnym terminie na okres
nie dłuższy niż 3 dni, po uprzednim powiadomieniu o tym zdarzeniu Kupującego poprzez
wysłanie e-mail na adres: zarzad@wodociagi-niepolomice.pl oraz bez ponoszenia względem
Kupującego odpowiedzialności w tym zakresie, z zastrzeżeniem §3 ust.2 i 3.
2. Powiadomienie o zamknięciu Stacji Paliw musi być wysłane nie później, niż na 3 dni
robocze przed planowanym terminem zamknięcia Stacji Paliw.
3. Strony ustalają, iż niniejsza umowa nie uprawnia Kupującego do korzystania z usług Stacji
Paliw Sprzedającego z prawem pierwszeństwa przed pozostałymi klientami Sprzedającego.
§ 12
Przedmiotowe zamówienie jest „zamówieniem sektorowym” a jego wartość na nie przekracza
równowartości 428 000,00 euro, w związku z tym na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy
i w związku z art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
nie stosuje się do niego przepisów tej ustawy.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy
miejscowo dla Kupującego Sąd Powszechny.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Postanowienia niniejszego ustępu nie dotyczą zmian Załącznika nr 1 (tj. Wykazu
pojazdów/sprzętu uprawnionych do tankowania) oraz Załącznika nr 2 (tj. Wykazu osób
uprawnionych do tankowania) do niniejszej umowy.
Załącznikami do niniejszej umowy są: wykaz pojazdów/sprzętu uprawnionych do
tankowania (Załącznik nr 1) ,wykaz osób uprawnionych do tankowania (załącznik nr 2) do
niniejszej umowy oraz wzór zestawienia tankowania (załącznik nr 3)
Każdorazowa zmiana załączników nr 1 i 2 do umowy wymaga pisemnego powiadomienia.
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7. Strony postanawiają, że doręczenie korespondencji poleconej pod adres wskazany
w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (aktualny na dzień nadania korespondencji), w przypadku zwrotnego odesłania
korespondencji przez operatora pocztowego, uważane będzie za skutecznie
z upływem czternastego dnia, licząc od dnia następującego po dniu wysłania korespondencji,
jeżeli korespondencja nie została podjęta przez adresata bez względu na przyczynę
niepodjęcia.

SPRZEDAJĄCY:

KUPUJĄCY:
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