
Ogolne warunki umowy

§ 1
1. Przedmiotem niniejsze] umowy jest ustalenie zasad;

1} sprzedazy nast?puja,cych paliw pfynnych:
a) olej nape_ dowy - w ilosci nie wie_ kszej niz litry,
b) benzyna bezolowiowa 95 oktanowa-w ilosci nie wiekszej niz litrow,
zwanych dalej paiiwami pfynnymi;

2) ustugi rnycia pojazdow, zwanych dalej pojazdami.
2. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas oznaczony tj. od dnia 01.02.2019 roku do dnia 31

stycznia 2020 roku.
3. Realizacja przedmiotu niniejszej umowy be_dzie sie_ odbywala za pomoca. kart wydanych

bezplatnie Kupuja.cemu.

§2
1. Realizacja przedmiotu niniejszej umowy, bedzie odbywala sie na stacjach paliw Sprzedawcy

wyrnienionych w zalqczniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Realizacja przedmiotu niniejszej umowy, be.dzie dotyczyia pojazdow Kupujqcego

wymienionych w zafa^zniku nr 2 do niniejszej umowy.

§3
1. Wynagrodzenie ta,czne za przedmiot niniejszej umowy, w okresie obowiazywania niniejszej

umowy, nie przekroczy kwoty zi (slownie:
), wtym:

1) zl (slownie: } - za wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1,
2) zl (slownie: ) - za wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2,

2. Kwota, o ktorej mowa w ust. 1, uwzglf dnia obowia_zuja,cy podatek VAT.
3. Kupuja.cy jest uprawniony do realizacji przedmiotu niniejszej umowy:

1) w ilosci mniejszej niz okreslona w § 1 ust. 1 pkt 1,
2) za Î czna, cene_ nizsza_ niz okreslona w ust. 1 pkt 1.

§4
1. Realizacja przedmiotu niniejszej umowy, be.dzie nast^powata wedlug cen jednostkowych,

obowi^zujacych u Sprzedawcy w dniu jego realizacji pomniejszonych o upust o wartosci
% ceny, z zastrzezeniem ust. 4.

2. Sprzedawca oswiadcza, ze ceny jednostkowe paliw pfynnych zgodnie ze zlozona oferta
2 dnia roku wynosify:
1) benzyna bezobwiowa 95 oktanowa - z\/\\ir.,
2) olej napedowy- z!/litr.

3. Kwoty, o ktorych mowa w ust. 2, uwzgledniaja. obowiqzuja.cy podatek VAT
4. Ceny jednostkowe, o ktorych mowa w ust. 2, moga_ ulec zmianie wylacznie w nastepuiacych

przypadkach: VK j^you
1) zmiana wysokoscl akcyzy,
2) zmiana stawki podatku VAT,
3) zmiana cen u producenta,
4) sytuacja na rynku lokalnyrn,
5) promocje cenowe stosowane na danej stacji,
w stopniu wynikaja.cym z tych zmian.

5. Zmiana cen jednostkowych w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4, nie stanowi
niniejszej umowy.



§5
1. Realizaqa przedmiot niniejszej umowy bedzie rozliczana w nastepuja.cych okresach

rozliczeniowych:
1) I okres rozliczeniowy od 1 do 15 dnia miesia_ca,
2) II okres rozliczeniowy od 16 do ostatniego dnia miesia_ca,
na podstawie sporzqdzonego przez Sprzedawce raportu transakcji. Faktura bedzie
uwzgiedniala ilosc zakupionych w danym okresie paliw oraz uslug mycia pojazdow. Za date
sprzedazy uznaje si§ ostatni dzieri danego okresu rozliczeniowego.

2. Podstaw§ do wystawienia faktury VAT beda, stanowily wydruki z terminala wydane przez
Sprzedawc? w danym okresie, o ktorym mowa w ust. 1, przy kazdym tankowaniu lub myciu
pojazdu i potwierdzone przez przedstawiciela Kupujqcego.

3. Wydruk z terminala , o ktorym mowa w ust. 2, bedzie obejmowal nastepujqce informacje:
1} ilosc zatankowanych litrow paliwa,
2) date i zakres wykonanej uslugi,
3) rodzaj paliwa,
4) numer rejestracyjny tankowanego pojazdu,
5) data tankowania,
6) adres lub oznaczenie stacji na ktorej odbylo sie tankowanie.

4. Zestawienie informacji, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1-4, bedzie stanowito zaia_cznik do kazdej
z wystawionych faktur VAT. Ponadto Sprzedawca zobowiazany jest do przesyfania w terminie
7 dni od dnia wystawienia faktury VAT Kupuja.cemu zestawienia informacji, o ktorych mowa w
ust. 3, wformie elektronicznej na adres email:

5. Kupujqcy zobowiazany jest do uiszczenia kwoty wynikajqcej z kazdej faktury VAT w terminie
21 dni od dnia jej wystawienia, z tym zastrzezeniem, ze faktura VAT winna bye dostarczona
do Kupuja.cego nie pozniej niz na 7 dni przed dniem, w ktorym upfywa termin ptetnosci.

6. W przypadku przekroczenia 7-dniowego terminu, o ktorym mowa w ust. 5, ulega on
przesunieciu o ilosc dni opoznienia.

7. Dniem zaplaty bedzie dzien obcia.zenia rachunku Kupuja.cego.
8. Sprzedawca zobowiazuje sie do wystawiania faktur VAT po zakoticzeniu danego okresu

rozliczeniowego oraz wystawiania korekty poprawnej faktury VAT w przypadku
nieprawidlowego wystawienia faktury VAT. .

9. Sprzedawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, NIP

§6

1. Sprzedawca oswiadcza, ze paliwa piynne beda,;
1) wolne od wad,
2) odpowiadafy, w zakresie oznaczonych parametrow, wymaganiom polskich norm.

2. W przypadku stwierdzenia przez Kupujqcego odstepstw w jakosci paliwa od obowiazujacych
norm obowiazuje nastepuja^ca droga reklamacyjna:
reklamacja powinna bye ztozona na pismie (dopuszczalna jest forma elektroniczna na adres
poczty elektronicznej, ktora zostanie potwierdzona pisemnie) i powinna zawierac
uzasadnienie reklamacji oraz z^danie Kupuja^cego. Od momentu przyjecia reklamacji
Sprzedawca ma 14-dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji i podjecie decyzji o odrzuceniu
lub uznaniu reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wyrnaga zebrania
dodatkowych informacji, w szczegolnosci uzyskania ich od Kupujqcego lub operatora stacji
oaiiw Sprzedawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych mformacji.
W prkypadku uznania reklamacji, Sprzedawca zobowiazany jest do naprawienia poniesionej
przez Kupujacego szkody w wysokosci udokumentowanej odpowiednimi
rachunkami/fakturami (np. za naprawe). Zakohczenie postepowania reklamacyjnego
u Sprzedawcy nie zamyka mozliwosci dochodzenia swych praw na drodze sa^dowej.



§7
Kupujcjcemu przystuguje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku naruszenia postanowieh § 4 ust. 1 i 4 lub § 6 ust 1.

§8
Zmiany umowy wymagaja. formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci aneksu.

§9
1. W sprawach nie uregulowanych umow$ maja. odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego.
2. Ewentualne spory strony poddaja. pod rozstrzygniecie wlasciwego rzeczowo sa_du

w Bydgoszczy.

§10
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powoduj^cej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byfo przewidziec w chwili zawarcia umowy, iub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczehstwa
pahstwa lub bezpieczehstwu publicznemu, Kupuja_cy moze odst^pic od umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Sprzedawca moze z^dac wy^cznie zaptaty
naleznej mu z tytulu wykonania czesci umowy.

§11
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, jeden dla Sprzedawcy i dwa dla
Kupuj^cego.

Kupujqcy Sprzedawca

Zai^czniki:*
1) Spis stacji Sprzedawcy - zat. nr 1,
2) Spis pqjazdow Kupujqcego - zal. nr 2.

* Zostana^ dotqczone do umowy

f\a ds. zamtwtert publicznych
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