Umowa
sprzedaży paliwa lotniczego

zawarta w Zakopanem, …………………………. roku, pomiędzy:
Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Zakopanem z siedzibą w
Zakopanem ul. Piłsudskiego 63 a NIP 736-000-78-64, REGON: 490018902,
zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa

- Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000032187 reprezentowanym przez:
Naczelnika Jana Krzysztofa
Wiceprezesa Czesława Ślimaka
zwanym dalej „Odbiorcą”,
a firmą ……………………… z siedzibą………………………., NIP:
………………….,

REGON:

………………..,

zarejestrowaną

w

………………………………………………………………………………………………….,
reprezentowaną przez:
………………………………………………….
………………………………………………….
zwaną w dalszej treści umowy „Dostawcą”,
o następującej treści:
Niniejsza Umowa zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego – 9/2018

§1
Przedmiot umowy
1

Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa paliwa lotniczego JET A-1 w
ilości do 200 m3 do bazy Odbiorcy w Zakopanem zgodnie z warunkami
wynikającymi z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i złożoną w toku tego

postępowania ofertą Dostawcy. Odbiorca zastrzega sobie prawo do zmniejszenia
ilości zakupionego paliwa.
2

Miejscem realizacji umowy jest baza śmigłowcowa w Zakopanem.

3

Dostawy będą realizowane na podstawie osobnych zamówień Odbiorcy
kierowanych do Dostawcy z 4 dniowym wyprzedzeniem.

§2
Dostawy
1. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć i sprzedać Odbiorcy uzgodnioną
przez Strony ilość paliwa.
2. Sprzedaż i dostawa paliwa odbywać się będzie w obecności przedstawiciela
Odbiorcy, który jest zobowiązany do pokwitowania dowodu dostawy. Dowód
dostawy stanowi podstawę do obciążenia Odbiorcy należną kwotą za
sprzedane i dostarczone mu paliwo.
3.

Paliwo płynne dostarczone do Zamawiającego rozliczane będzie w
temperaturze 15ºC według ilości wynikającej z dokumentów wydawczych
(raportów

nalewu),

sporządzanych

na

podstawie

pomiarów

na

legalizowanych urządzeniach pomiarowych w bazach paliw Dostawcy, z
których dokonywana będzie ekspedycja przedmiotowych produktów.

§3
Jakość paliwa
1

Dostawca gwarantuje, że paliwo lotnicze sprzedane Odbiorcy będzie zgodne z
wymaganiami normy Aviation Fuel Quality Requirements for Jointly Operated
Systems (AFQRJOS).

2

Dostawca obowiązany jest stosować właściwe kontrole jakości dostarczanego
paliwa lotniczego, uwzględniające obowiązujące normy, przepisy prawa i
instrukcje.

3

Na życzenie Odbiorcy, Dostawca obowiązany jest podać gęstość paliwa
lotniczego lub dostarczyć przyrządy do jego zmierzenia.

2

§4
Ceny
1. Cena każdorazowego zakupu liczona będzie w postaci formuły cenowej:
CB = [(CP x K) x d] + M

gdzie:

CB - cena netto za 1 m3 paliwa, wyrażona w złotych polskich;
CP - średnia arytmetyczna z wysokich notowań paliwa JET A-1 (USD/tona),
na bazie CIF NWE/Basis ARA high, wg Platts, z tygodnia poprzedzającego
tydzień, wprowadzenia nowej ceny, przy czym tydzień należy rozumieć, jako
7 kolejnych dni kalendarzowych liczonych od poniedziałku do niedzieli;
K –średnia arytmetyczna ze średnich kursów dolara (USD), ogłoszonych
przez NBP (Tabela A), w okresie, w którym zostało ustalone CP;
d- gęstość bazowa w 15ºC, wynosząca 0,8 t /m3;
M-marża przyjęta dla 1 m3, wyrażona w złotych polskich;
Marża Wykonawcy nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy,
z zastrzeżeniem §9 ust.2, i będzie wynosić ………… PLN netto/m3. Marża
zawiera wszystkie opłaty i koszty, które z tytułu sprzedaży paliwa ponosi
Wykonawca.
2. Wartość brutto za dostarczone paliwo zostanie obliczona, jako iloczyn ilości
faktycznie wydanego paliwa, ceny jednostkowej netto naliczonej zgodnie z ust. 1 i
stawki podatku VAT.
3. Cena paliwa nie zawiera opłaty akcyzowej - zwolnienie na podstawie ustawy z
dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 3 z 2009 r.

§5
Warunki płatności

1 Zapłata za sprzedane Odbiorcy paliwo następować będzie na podstawie faktur
VAT wystawianych przez Dostawcę, w oparciu o potwierdzone przez Odbiorcę
dowody dostawy.

2 Zapłata za paliwo następować będzie przelewami na konto bankowe Dostawcy
wskazane w fakturze VAT. Za termin zapłaty uznaje się datę wpływu należnej
kwoty na konto bankowe Dostawcy.

3 Zapłata dokonywana będzie w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

3

4 W przypadku zaistnienia opóźnienia w zapłacie za sprzedane i dostarczone
paliwo, Dostawca jest uprawniony do naliczania i obciążenia Odbiorcy odsetkami
w wysokości ustawowej.
§6
Czas obowiązywania umowy i jej rozwiązanie
1

Umowa zostaje zawarta na okres 3 lat od daty podpisania.

2

Za zgodą stron umowa może być rozwiązana w każdym czasie bez zachowania
okresu wypowiedzenia.

3

Każdej ze stron przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o ile zaistnieje
zdarzenie siły wyższej albo zostaną naruszone istotne prawa Strony niniejszej
umowy, polegające na odmowie świadczenia przez którąkolwiek ze stron usług
określonych umową lub niedokonywania zapłaty za nie, względnie, gdy któraś
ze Stron zaprzestanie działalności wskutek utraty koncesji, likwidacji lub
dobrowolnego rozwiązania Spółki.

Ubezpieczenia
Dostawca

jest

zobowiązany

do

ubezpieczenia

ryzyka

związanego

z

wykonywaniem usługi objętej niniejszą umową.
Postanowienia końcowe
§7
1. Odbiorca może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy me leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.
2. Odbiorca odstąpi od umowy, zawiadamiając o tym Dostawcę na piśmie w
terminie do 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
§8
Dostawca dostarczy na żądanie Odbiorcy świadectwo, jakości paliwa, wystawione
na podstawie analizy każdej partii tankowanego paliwa, gwarantujące, że paliwo
jest zgodne z warunkami jakościowymi podanymi w § 3 niniejszej umowy.

4

§9
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień
zawartej

umowy

oraz

wprowadzenie

nowych

postanowień

do

umowy

niekorzystnych dla Odbiorcy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść
oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Dostawcy, chyba, że konieczność
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
§10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw szczególnych.
§11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
Odbiorca

Dostawca
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