Załącznik Nr 4

WZÓR UMOWY
Niniejsza umowa została zawarta w Różewcu w dniu ........................…….r. pomiędzy:
Ośrodkiem Rehabilitacji Uzależnionych DOREN im.Berty Trusiewicz SP ZOZ
Różewiec 1; 11-600 Węgorzewo NIP: 845-14-22-138 REGON: 790245787
reprezentowanym przez:
Marka Chodubskiego – Dyrektora Ośrodka
zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,
a
.............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
[ NIP:........................, REGON:...........................,]
reprezentowaną przez: .............................................................
zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ.
§ 1.
Wykonawca zapewni bezgotówkowy zakup paliw silnikowych do pojazdów użytkowanych
przez Zamawiającego w zakresie szczegółowo określonym w ofercie Wykonawcy stanowiącej
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
Określona przez Zamawiającego prognozowana ilość zużycia paliwa nie może być
podstawą, w razie mniejszych potrzeb Zamawiającego, do żadnych roszczeń ze strony
Wykonawcy.
§ 2.
Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj od dnia podpisania umowy do dnia 31-12-2017 r.
lub do dnia , w którym wartość zakupionego paliwa przekroczy kwotę brutto po rabacie:
…………………….. zł (słownie zł:………………………………………………………………)
§ 3.
Paliwa, o których mowa w ofercie, będą wydawane na stacjach paliw Wykonawcy, z tym, że
podstawowym punktem odbioru będzie stacja paliw w Węgorzewie
……………………………………………………………………………………………………..
Paliwa będą tankowane bezpośrednio do zbiornika pojazdu, sukcesywnie w miarę potrzeb
Zamawiającego. W przypadku ciągnika rolniczego i sprzętu tankowanie odbywać się będzie do
karnistrów.
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§ 4.
1. Ustala się, że na paliwa silnikowe obowiązywać będzie cena detaliczna obowiązująca w
momencie tankowania z uwzględnieniem każdorazowo rabatu w wysokości …….%.
2.. Płatności będą realizowane przez Zamawiającego na podstawie prawidłowo wystawionej od
Wykonawcy faktury VAT w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przelewem na niżej
podane konto Wykonawcy
………………………………………………………………………………
3. W przypadku zwłoki w zapłacie Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.
§ 5.
Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 6.
Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności, a
ewentualne zmiany mogą być do niej wprowadzone tylko za zgodą obu stron.
§ 7.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 8.
Kary umowne:
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,05%
wartości nie dostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca;
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić następujące kary umowne: 0,05% wartości towaru w
razie odstąpienia przez Zamawiającego od złożonego uprzednio zamówienia z powodu
okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.
3. W przypadku odstąpienia jednej ze stron z realizacji umowy, zapłaci ona karę umowną w
wysokości 3% całkowitej wartości umowy. Kara może nie być pobrana w przypadku, gdy strona
przyjmie wyjaśnienia drugiej strony, co do okoliczności odstąpienia od umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę
umowną, jeżeli kara umowna nie pokrywa wynikłej szkody w wyniku niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
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§ 9.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach:
1– dla Zamawiającego,
1 – dla Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Akceptuję warunki Umowy
………………………
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