SPZOZ/P.N./07/2015
Załącznik nr 4 do SIWZ
WZÓR UMOWY
(Dotyczy Zadania I)
§1
W dniu ______________ r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki
Zdrowotnej z siedzibą
w Tomaszowie Lubelskim przy Alejach Grunwaldzkich 1, NIP 921-16-45721, REGON 000304444 reprezentowanym przez dyrektora lek. med. Andrzeja Kaczora
zwanym dalej „Kupującym”
a:
_______________________________________________________________________
reprezentowanym przez:
______________________________________________________________________
zwanym dalej „Sprzedawcą”
w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego zawarta została umowa o treści następującej:
Strony zgodnie oświadczają, że umowa została zawarta na zasadach ustalonych ustawą Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz. U. 2013. poz. 907 z późn. zm., oraz na
podstawie wygranego przetargu nieograniczonego z dnia ______________2015 r. na warunkach
określonych w postępowaniu.
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§2
Przedmiotem umowy jest sprzedaż, zgodnie ze złożoną ofertą przetargową z dnia
______________ 2015r,. oleju napędowego ON przeznaczonego dla potrzeb samochodów
sanitarnych SPZOZ Tomaszów Lubelski – (kod CPV 09.13.41.00-8 Olej napędowy) w ilości
69.000 litrów na rok.
Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedania a Kupujący do odbioru towaru w postaci oleju
napędowego.
Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży paliwa wg cen obowiązujących na dystrybutorze w dniu
zakupu, pomniejszonych o rabat........ stały w okresie obowiązywania umowy za 1 litr paliwa.
Zakup będzie realizowany partiami a rozmiar i częstotliwość pojedynczych zakupów wynikać będą
z potrzeb Kupującego bez ograniczeń co do częstotliwości.

§3
1. Na każdą sprzedaną Kupującemu partię towaru, Sprzedawca wystawia dowód wydania.
Dowód wydania zawiera następujące informacje:
 Dokładny adres stacji paliw.
 Nr rejestracyjny samochodu.
 Kwota do zapłaty.
 Ilość wydanego paliwa.
 Data i godzina transakcji.
2. Jeden egzemplarz dowodu wydania zostaje wydany Kupującemu, natomiast drugi pozostaje na
stacji paliw.
3. Kupujący zobowiązuje się zapłacić każdorazowo za sprzedaną partię oleju napędowego najdalej w
ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury zbiorczej na konto Sprzedawcy: _________________
4. Sprzedawca będzie wystawiać fakturę za pełny okres rozliczeniowy, obejmującą należności z
tytułu sprzedaży oleju napędowego w tym okresie. Ustalone zostają następujące okresy
rozliczeniowe: od 1-go dnia do 15 dnia miesiąca i od 16-tego dnia miesiąca do ostatniego dnia
miesiąca. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego
§4
Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania stałości narzuconych przez siebie marż / upustów w
okresie obowiązywania umowy.
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§5
Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą kary
umowne.
1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 5 % wartości zamówienia gdy
Kupujący odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedawca.
2. Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 5 % wartości zamówienia, za odstąpienie
od umowy z przyczyn leżących po jego stronie.
3. W przypadku naliczenia kary umownej, Strona występująca z żądaniem jej zapłaty, wystawi na
rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową).
§6
Nie dopuszczalne jest wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Sprzedawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są
korzystne dla Kupującego.
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§7
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W takim przypadku, Sprzedawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.

§8
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla
Kupującego.
§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
§ 10
Sprzedawca zobowiązuje się nie przekazywać bez zgody Kupującego swojej wierzytelności wynikającej
z niniejszej umowy.
§ 11
Do spraw nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz. U. 2013. poz. 907 z późn. zm. oraz przepisy kodeksu
cywilnego.
§ 12
Umowa niniejsza obowiązuje przez rok od daty jej podpisania, to jest od …….…. 2015 roku do
……………. 2016 roku..
§ 13
Umowa niniejsza sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej
ze stron.
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Kupujący :

