
Załącznik Nr 3 do SIWZ

Umowa nr ….......................

zawarta w dniu …...................... roku w Koniecpolu, pomiędzy:

Samodzielnym  Publicznym Zakładem  Opieki  Zdrowotnej  Miejska  Przychodnia  Rejonowa

w Koniecpolu, ul. Armii Krajowej 2, 42- 230 Koniecpol, NIP: 949-15-81-180, IDS: 151399410,

reprezentowanym przez:

….....…................................................................ – p.o. Dyrektora

zwanym dalej „Zamawiającym”

a.

firmą: ….................................................................................................................................................

mającą siedzibę ….................................................................................................................................;

numer  KRS:  …...................................,  NIP:  …............................;  REGON:  …........................,

zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowaną przez:

–

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

–

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

w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  w  trybie  przetargu  nieograniczonego

z dnia …...................................  2016 r.  nr sprawy …............................  zgodnie z Ustawą Prawo

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j.: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), została

zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy oleju opałowego lekkiego,

zgodnie  ze  złożoną  ofertą  i  zapotrzebowaniem  w  okresie  od  dnia  zawarcia  niniejszej

Umowy do dnia 30 kwietnia 2017 roku, w ilości 37 000 dm3, w cenie  ….............. zł brutto

(wraz z podatkiem VAT) za 1 dm3. Na wymienioną kwotę, poza ceną samego opału, składają

się  wszelkie  koszty  związane  z  jego  dostawą,  (w  tym  załadunku,  transportu  oraz

rozładunku), własnym środkiem transportu w ilościach zgodnych z prognozą z pkt 3 SIWZ,

w terminach zgłoszonych przez przedstawiciela SP ZOZ Miejska PR w Koniecpolu mailem

lub faksem z 2-dniowym wyprzedzeniem.

2. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy (zgodnie z przedstawioną
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ofertą) w kwocie brutto …..................... zł, (słownie złotych: …....................….....................

…...............................................................................................................................................)

3. Wykonawca  do  każdej  partii  dostarczonego  opału  dołączy  dokument  potwierdzający

wymagania jakości opału i przedłoży go w jednostce, do której dostarcza opał.

4. Zamawiający zobowiązuje się do składania Wykonawcy oświadczeń o przeznaczeniu oleju

opałowego  wynikających  z  ustawy  o  podatku  akcyzowym  z  dnia  06.12.2008  r.  (wraz

z późniejszymi zmianami) każdorazowo przy dostawie oleju opałowego najpóźniej w dniu

odbioru paliwa.

5. Jeżeli  oświadczenia  o  przeznaczeniu  oleju  opałowego  będą  składane  przez  osoby

upoważnione  przez  Zamawiającego,  wówczas  Zamawiający  zobowiązany  jest  złożyć

Wykonawcy wykaz osób upoważnionych do składania tych oświadczeń.

6. Zamawiający w przypadku nie złożenia oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego lub

złożenia nieważnego oświadczenia, będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy

odszkodowania obejmującego pełną obowiązującą stawkę podatku akcyzowego dla ilości

nabytego oleju opałowego nie potwierdzonej oświadczeniem o jego przeznaczeniu, a także

do przejęcia innych obciążeń nałożonych na Wykonawcę wynikających z niedochowania

przez  Zamawiającego obowiązków wynikających  z  zakupu produktu  z  obniżoną stawka

podatku akcyzowego.

§ 2.

Podana  w §  1  pkt  1  cena  brutto  (łącznie  z  podatkiem VAT)  w okresie  obowiązywania

umowy może  ulec  zmianie  tylko  i  wyłącznie  na  skutek  okoliczności,  których  nie  można  było

przewidzieć  w  chwili  składania  oferty.  Z  uwagi  na  bardzo  niestabilny  kurs  paliw  zależny

od wysokości akcyzy, ceny ropy naftowej na światowych giełdach, kursu dolara oraz warunków

na krajowym rynku kształtowanych przez konkurencję, cena za 1.000 dm3 dostarczonego przez

Wykonawcę  oleju  opałowego  będzie  obliczana  na  podstawie  obowiązującej  na  dzień  zakupu

u  producenta  ceny  zaoferowanej  w  ofercie,  pomniejszonej/powiększonej  o  zaproponowany  w

ofercie upust/marżę w wysokości ….... zł.

Dokumentem potwierdzającym potrzebę zmian cen jest urzędowa informacja o zmianie cen

w rafinerii, którą Wykonawca dołączy do faktury.

W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, Wykonawca zobowiązany jest

do naliczania podatku VAT zgodnie z  obowiązującymi  przepisami  w dniu wystawienia faktury.

Niniejsza zmiana nie wymaga zawierania aneksu do umowy.
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§ 3.

1. Olej opałowy będzie dostarczany SP ZOZ Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu,

ul. Armii Krajowej 2, po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania Wykonawcy.

2. Zgłoszenie następować będzie mailem lub faksem, z 2 – dniowym wyprzedzeniem, przez

przedstawiciela jednostki.

3. Osoby upoważnione do reprezentowania firmy w sprawach zamówienia:

- ze strony Zamawiającego: Wojciech Sobalak, tel.: 530684202;

- ze strony Wykonawcy: ….............................................................................................

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

 § 4.

1. Zapłata za dostarczony olej opałowy następować będzie w formie bezgotówkowej (przelew

bankowy)  na  podstawie  faktur  VAT  (na  rachunek  bankowy  Wykonawcy  wskazany

w  fakturze)  w  terminie  21  dni  od  daty  otrzymania  prawidłowo  wypełnionej  faktury

i zrealizowania dostawy. 

2. W razie opóźnień w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty

ustawowych odsetek za opóźnienie.

§ 5.

1. W  zależności  od  warunków  atmosferycznych,  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo

niewykorzystania całego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia, określonego w § 1

pkt  1  niniejszej  umowy.  W  takim  przypadku  Wykonawcy  przysługiwać  będzie

wynagrodzenie odpowiadające wartości  faktycznie dostarczonego opału.  Wykonawcy nie

będzie przysługiwało żadne roszczenie względem Zamawiającego z tytułu konieczności nie

wykorzystania pełnej ilości oleju opałowego.

2. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  odstąpienia  od  wykonywania  niniejszej  umowy

w przypadku likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska

Przychodnia  Rejonowa  w  Koniecpolu.  W  takim  przypadku  Wykonawcy  przysługiwać

będzie  wynagrodzenie  odpowiadające  wartości  faktycznie  dostarczonego  opału.

Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie względem Zamawiającego z tytułu

konieczności nie wykorzystania pełnej ilości oleju opałowego.

§ 6.

W przypadku nie wykonania zlecenia w wyznaczonym terminie lub dostarczenia opału innej

jakości  niż  określonej  w niniejszej  umowie,  Zamawiający może odstąpić  od warunków umowy
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w  trybie  natychmiastowym,  zachowując  inne  uprawnienia  przewidziane  niniejszą  Umową  na

wypadek nie wywiązania się Wykonawcy z jej warunków.

§ 7.

Za nie dostarczenie w terminie (zamówienie mailem lub faxem) dostawy opału, Wykonawca

zapłaci Zamawiającemu karę umowną stanowiącą 2% wartości  brutto  nie  dostarczonej  dostawy

za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po dniu ustalonym na dostawę.

§ 8.

1. Za  dostarczenie  opału  niższej  jakości  niż  określonej  w  umowie  Wykonawca  zapłaci

Zamawiającemu karę umowną w wysokość 50% wartości brutto danej dostawy oraz pokryje

koszty badania jakości opału.

2. Do badań jakości dostarczonego opału pobierane będą próbki oleju opałowego bezpośrednio

z autocysterny Dostawcy.

3. Wykonawca  może  zwolnić  się  z  odpowiedzialności  z  tytułu  jakości  opału  składając

zamawiającemu „certyfikat jakości”, wystawiony i potwierdzony przez rafinerię, z której

pochodzi olej.

§ 9.

W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonej partii przedmiotu zamówienia

Wykonawca, niezależnie od obowiązku zapłaty kary umownej, wymieni niezgodny z treścią umową

towar na właściwy.

§ 10.

W zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej, niezależnie od przysługujących mu kar

umownych za  niewykonanie  lub nienależyte  wykonanie  umowy,  Zamawiający może dochodzić

odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 11.

W  sprawach  nieuregulowanych  umową  mają  zastosowanie  przepisy  ustawy  Kodeks

Cywilny, Kodeks postępowania cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (t.j.: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) oraz inne przepisy właściwe dla przedmiotu

zamówienia.

§ 12.

1. Wszelkie  spory  mogące  wynikać  przy  realizacji  postanowień  niniejszej  umowy  będą

rozstrzygane przez obie strony polubownie, a gdyby polubowne załatwienie sporu okazało
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się niemożliwe, spór zostanie poddany orzecznictwu sądu powszechnego według siedziby

Zamawiającego.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają sporządzenia aneksu w formie pisemnej

pod rygorem nieważności.

§ 14.

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze

dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca:                                                                                                        Zamawiający:
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