UMOWA Nr …………………………


zawarta w dniu  ..................................... r., w Otwocku pomiędzy:
.....................................................................................................................................................
reprezentowanym przez
1...................................................................................................................
2...................................................................................................................
zwany dalej „Sprzedawcą“ 
a
 Powiatem Otwockim z siedzibą……………………………………………… NIP 532 20 08 671
 reprezentowanym przez 
………………………………………………………………………………………………………….
 zwanego  dalej „Zamawiającym” lub „Odbiorcą”,
 zwanymi  dalej łącznie  „Stronami”,  a każdy z osobna „Stroną”,
                                                                                                    § 1

	Zamawiający zleca a Sprzedający zobowiązuje się w terminie obowiązywania umowy do: Sukcesywnego, bezgotówkowego sprzedaży paliwa do napędu samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Otwocku w nw. ilościach:


	etylina  Pb 95   - 14.050 l
	ON                  –  60 l

	Ww. paliwo będące przedmiotem dostaw winno spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
	Stacja paliw Sprzedającego czynna jest 24 h na dobę we wszystkie dni tygodnia 
	Sprzedający dokonywać będzie bezgotówkowej sprzedaży paliwa Zamawiającemu, wg. aktualnych potrzeb Zamawiającego.
	Sprzedający stosować będzie wobec Zamawiającego obowiązujące na dzień zakupu na danej stacji paliw Wykonawcy ceny jednostkowe paliwa pomniejszone o upust zaoferowany Zamawiającemu ofertą.
	Szacunkowa wartość zamówienia została określona na kwotę do …………… zł brutto w tym:
	w roku 2021 do kwoty:  …………………….  zł brutto
	w roku 2022 do kwoty:  …………………….. zł brutto
	W trakcie realizacji umowy Sprzedający zobowiązany jest względem Zamawiającego do stosowania przy zakupie paliwa upust w wysokości …… % od wartości zakupionego paliwa w danym dniu.

                                                                
§ 2

Okres realizacji umowy obowiązuje od dnia 12.02.2021r. do 11.02.2022 r.




                                                                                § 3 
	Sprzedający dokonywać będzie bezgotówkowej sprzedaży paliwa sukcesywnie, wg rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, wyłącznie pracownikom Zamawiającego posiadającym karty. Wykaz samochodów wraz z ich numerami rejestracyjnymi stanowi Załącznik Nr 1 poz. 8 do umowy. 
	Wszelkie zmiany treści umowy oraz załącznika będą dokonywane w formie pisemnego aneksu do umowy.


                                                                 § 4
	Rozliczenie za sprzedane paliwo odbywać się będzie na podstawie obowiązujących w danym dniu na danej stacji paliw u Sprzedającego cen (ceny jednostkowe detaliczne) pomniejszonych o udzielony upust wg. rzeczywiście zakupionych ilości paliwa. 
	Dostawy paliw  będą rozliczane w miesięcznych okresach rozliczeniowych na podstawie  sporządzonego przez Sprzedającego  raportu transakcji.

Sprzedający wystawiać będzie fakturę VAT, do której dołączy wykaz wszystkich transakcji zawartych w danym okresie rozliczeniowym zawierający: numery kart, numery rejestracyjne pojazdów, ilość i ceny jednostkowe brutto zakupionych paliw lub liczbę towarów i usług, wartość (netto, brutto, VAT) paliw (towarów i usług), pozycję faktury. Dla danej pozycji faktury wskazana jest wartość brutto przed opustem, wielkość opustu, wartość (brutto, VAT, netto)  po opuście.

	Zamawiający zapłaci Sprzedającemu za zakupione paliwo na podstawie prawidłowo  wystawionych   dokumentów, o  których mowa w ust..2  przelewem w terminie 14 dni od wystawienia, jeżeli  faktura wpłynie do Zamawiającego nie później niż 7 dni przed terminem płatności  Za datę sprzedaży uważa się ostatni dzień okresu  rozliczeniowego licząc od daty wystawienia faktury do Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza e-fakturę o której powiadomienia wysyłane będą na adres podany przez Zamawiającego : administracja@powiat-otwocki.pl
	Wykonawca wyra a zgodę na dokonywanie płatności za zapłatę faktury Metodą Podzielonej Płatności.
	Za termin płatności przyjmuje się datę dyspozycji Zamawiającego dokonania polecenia przelewu.

§ 5
1.	Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez Sprzedającego w szczególności:
	nierealizowania umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, 
	braku możliwości zakupu paliwa z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego przez okres dłuższy  niż 24 godz., z wyłączeniem od opłaty karnej przypadków: dostawy paliwa, awarii systemu, modernizacji stacji paliw

2.	W przypadku zaistnienia sytuacji, o której w ust. 1 Sprzedający zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% łącznej, szacunkowej wartości umowy brutto, określonej w § 1  ust. 6 umowy.
3.	Zamawiający zapłaci Sprzedającemu odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcjach handlowych  zgodnie z obowiązującymi przepisami za nieterminową płatność należności.
4.	Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy, w szczególności sprzedaż nieodpowiedniego paliwa, niespełniającego wymogów normatywnych.
5.	Niezależnie od sposobu rozliczania kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych.
§ 6
1.	Odstąpienie od niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności
2.	Zmiany zapisów niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
3.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
4.	Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
5.	Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający a jeden Sprzedający.


Załącznik :
Nr 1 do umowy - Wykaz samochodów Zamawiającego do realizacji przedmiotu umowy.
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