Załącznik 4

PROJEKT UMOWY

UMOWA Nr ...................................
Zawarta w Różewcu w dniu ...................... r. pomiędzy:
Ośrodkiem Rehabilitacji Uzależnionych DOREN im.Berty Trusiewicz SP ZOZ
Różewiec 1; 11-600 Węgorzewo
reprezentowanym przez:
Marka Chodubskiego – Dyrektora Ośrodka
zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,
a
.............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
[ NIP:........................, REGON:...........................,]
reprezentowaną przez: .............................................................
zwaną w dalszej części umowy DOSTAWCĄ.
§ 1.
Zamawiający powierza Dostawcy realizację dostaw gazu propan – butan w butlach stalowych
11 kg dla Ośrodka Rehabilitacji Uzależnionych DOREN w Różewcu w ilości 150 sztuk .
Całkowita wartość zamówienia wynosi ………………………zł brutto
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych zamawianych towarów wg
następujących zasad:
Zamawiający może zmniejszyć ilość wymienioną w załączniku do umowy bez skutków
prawnych obciążających Zamawiającego.
§ 2.
Umowa zostaje zawarta na czas od dnia podpisania umowy do dnia 31-12-2018r.
Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z trzy- miesięcznym
okresem wypowiedzenia. Początek biegu terminu wypowiedzenia rozpoczyna się pierwszego
dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło wypowiedzenie a kończy się ostatniego dnia
miesiąca.
W przypadku powtarzającego się naruszenia postanowień niniejszej umowy, Zamawiający ma
prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym bez prawa Dostawcy do
naliczania odszkodowania.
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§ 3.
Dostawca będzie dokonywał sprzedaży i dostawy na podstawie zamówień składanych przez
Zamawiającego, w godzinach od 8:00 do 14:00.
Towar dostarczany będzie transportem na koszt Dostawcy loco Ośrodek DOREN w Różewcu.
§ 4.
Formularz ofertowy będący załącznikiem nr 2 SIWZ stanowi integralną część umowy.
§ 5.
Dostawca zapewni stalowy, zamykany stojak na odpowiednią ilość butli.
§ 6.
Płatności będą realizowane przez Zamawiającego przelewem na konto wskazane na fakturze, na
podstawie oryginału faktury VAT w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury do
Zamawiającego
§ 7.
Zmiana cen wymaga zgody obu stron, a mogą one wynikać ze zmian cen producentów węgla.

§ 8.
Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 9.
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.

§ 10.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 11.
Kary umowne:
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
1. Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,05%
wartości nie dostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki z powodu okoliczności, za które
odpowiada Dostawca;
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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.
§ 12.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach:
1– dla Zamawiającego,
1 – dla Dostawcy

ZAMAWIAJĄCY:

DOSTAWCA:
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