Załącznik Nr 1- wzór umowy

]UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY
NR.

/2018

Zawarta w dniu………2018r w Makowie Maz. w wyniku wyboru
najkorzystniejszej oferty, w trybie: przetargu nieograniczonego
Pomiędzy Firmą:
reprezentowany przez:
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”
a.
SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ –
ZESPOŁEM ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO I
ZAMKNIĘTEGO w Makowie Maz. ul. Witosa 2.
reprezentowanym przez:
Jerzy Wielgolewski -Dyrektor
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
§1
CEL UMOWY
Pak Nr 1
Przedmiotem niniejszej umowy są dostawy oleju opałowego lekkiego do
instalacji grzewczej do Ośrodka Zdrowia w Karniewie oraz w Krasińcu
Powiat Maków Mazowiecki o niżej wymienionych parametrach:
Pak Nr 1 - Olej opałowy lekki
(Olej opałowy lekki powinien posiadać parametry odpowiadające polskiej normie PN-C96024:2001)

L.p
1

Właściwości
Gęstość w 150 C, max.

2

Wartość opałowa, min.

3

Temperatura zapłonu, min.

1

Wartość
860kg/m3
42,6 MJ/kg
560C

4
5

Lepkość kinematyczna w 200 C, max.
Skład frakcyjny :
 do 250 0 C destyluje, max .
 do 350 0 C destyluje ,min.

6,00mm2
65% (V/V )
85% (V/V )
-200 C

6

Temperatura płynięcia, max

7

Pozostałość po koksowaniu z 10% pozostałości
destylacyjnej, max

8

Zawartość siarki, max

0,10%
(m/m)

9

Zawartość wody, max.

200mg/kg

10

Zawartość zanieczyszczeń stałych, max

24mg/kg

11

Pozostałość po spopieleniu, max.

12

0,3% (m/m)

0,01%
( m/m)

Barwa

czerwona

§2
ZASADY OGÓLNE:
Pak Nr1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy oleju
opałowego lekkiego w szacunkowej ilości 12 000 litrów w okresie
trwania umowy.
2. Dostawa oleju opałowego do Ośrodka Zdrowia w Karniewie oraz w
Krasińcu Powiat Maków Mazowiecki odbywać się będzie na koszt
Wykonawcy.
3. Termin realizacji zamówienia sukcesywnie przez okres trwania umowy.
4. Ilość zamawianego oleju opałowego w ramach dostaw częściowych
będzie określana każdorazowo zamówieniem składanych drogą email lub
faxem.
5. Do odbioru oleju opałowego Zamawiający wyznaczy pracownika który
będzie zobowiązany do sprawdzenia zgodności dostarczonych ilości oleju
opałowego na podstawie licznika cysterny z dokumentami
przewozowymi.
6. Ilość oleju opałowego, o której mowa w ust.1, jest ilością szacunkową
Zamawiający zastrzega sobie możliwość jej zmiany ze względu na
aktualne potrzeby. Ewentualne zmiany ilościowe mogą być uzależnione w
szczególności od warunków atmosferycznych panujących w
poszczególnych sezonach grzewczych w okresie obowiązywania umowy.
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7. Zamawiający nie gwarantuje odbioru całej ilości asortymentu określonego
w pakiecie a Wykonawcy z tego powodu nie będą służyć żadne
roszczenia finansowe.
§3
CENA SPRZEDAŻY:
Pak Nr1
1. Cena sprzedaży brutto oleju opałowego wynosi ..................... PLN/ za
1000 litrów (cena zawiera podatek VAT 23% i stałą marżę lub stały
upust).
2. Cena oleju opałowego może ulec zmianie tylko w razie oficjalnej zmiany
ceny przez producenta z doliczeniem stałej marży w kwocie ........... zł.
lub pomniejszonej o stały upust w kwocie .............zł. za każde 1000L
oleju opałowego.
3. Przy wyliczeniu ceny sprzedaży oleju opałowego w ramach dostaw
częściowych Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania ceny netto
oleju opałowego podaną przez producenta oleju opałowego na stronie
internetowej w dniu dostawy oleju opałowego do Zamawiającego
(potwierdzając wydrukiem z oficjalnej strony internetowej producenta –
wydruk należy dołączyć do faktury), powiększoną o stałą marżę w
kwocie ............zł. ,lub pomniejszoną o stały upust w kwocie .............zł.
za każde 1000L oleju opałowego i podatek VAT.
4. Dostarczona ilość oleju opałowego fakturowana będzie w temperaturze
referencyjnej 150 C na podstawie wskazań przepływowego licznika ilości
wydanego paliwa, zainstalowanego w autocysternie dostarczającej
przedmiot zamówienia.
5. W przypadku, gdy ceny jednostkowe oleju opałowego lekkiego
proponowane przez Wykonawcę przekraczać będą średnie ceny
oferowane przez dostawców paliw działające na terenie województwa
mazowieckiego o co najmniej 10%, Zamawiający zastrzega możliwość
odstąpienia od realizacji umowy.
§4
WARUNKI DOSTAWY:
Pak Nr 1
1. Dostawa nastąpi w terminie do 2 dni roboczych od daty złożenia
zamówienia przez Zamawiającego, z dokładnym podaniem imienia i
nazwiska osoby zamawiającej. W sytuacji, gdy jest to niemożliwe z
przyczyn niezależnych od Wykonawcy, dostawa nastąpi w najbliższym
możliwym terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
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2. Wykonawca każdorazowo przedłoży atest na dostarczany olej opałowy.
3. Zamawiający może przy każdej dostawie w obecności kierowcy pobrać i
zaplombować próbkę paliwa. Próbka ta będzie wykorzystana przy
ewentualnych reklamacjach. Próbka powinna posiadać opis: nazwa
Wykonawcy i Zamawiającego, data dostawy i ilość dostarczonego paliwa.
§5
WARUNKI PŁATNOŚCI:
1. Zapłata za dostarczony olej opałowy lekki nastąpi przelewem w terminie
30 dni od daty dostarczenia oleju opałowego lekkiego bez zastrzeżeń w
miejsce wskazane przez Zamawiająco do Ośrodka Zdrowia w Krasińcu
lub Karniewie Powiat Maków Mazowiecki i prawidłowo wystawionej
faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy podany w fakturze. i
dostarczonej do siedziby Zamawiającego SPZOZ-ZZ Maków
Mazowiecki, ul. Witosa 2, sekretariat I piętro.
2. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§6
CZAS TRWANIA UMOWY
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy
przez okres 12 miesięcy.
2. Okres wymówienia wynosi trzy miesiące i liczony będzie od pierwszego
dnia następnego miesiąca po złożeniu wypowiedzenia.
3. W przypadku wymówienia umowy obie strony zobowiązane są nadal do
realizowania swoich zobowiązań w okresie trwania wymówienia.

§7
REKLAMACJE
Pak Nr 1
1. Reklamacje ilościowe będą rozstrzygane tylko w momencie dostawy, na
podstawie licznika zamontowanego na cysternie.
2. Reklamacje jakościowe będą rozpatrywane tylko na podstawie
pisemnego zgłoszenia przesłanego faksem lub emailem oraz pocztą
listem poleconym.
3. Reklamacje jakościowe będą rozpatrywane na podstawie próbki pobranej
w chwili składania reklamacji. Próbka ta pobrana w momencie dostawy
lub ze zbiornika znajdującego się u Zamawiającego zostanie przekazana
do laboratorium w celu przeprowadzenia analizy.
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4. W przypadku gdy z opinii wydanej prze laboratorium będzie wynikać,
że dostarczony olej opałowy nie spełnia wymagań określonych w
zapytaniu ofertowym koszty związane z pobraniem próbki oraz
przeprowadzeniem badań pokryje Wykonawca.
5. W przypadku, gdy jakość paliwa nie będzie odpowiadała Polskim
Normom oraz wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym.
Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkód powstałych w
wyniku uszkodzenia pieca olejowego oraz dokonania wymiany
dostarczonego paliwa, wraz z czyszczeniem zbiorników w których to
paliwo jest przechowywane na własny koszt.
6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.
§8
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Integralną część umowy stanowią:
 Zaproszenie do składania ofert
 oferta dostawcy
2. W razie zwłoki w dostarczeniu towaru Wykonawca będzie zobowiązany do
zapłacenia kary w wysokości 0,5% wartości przedmiotu dostawy za każdy
dzień zwłoki.
3. Jeżeli zwłoka w dostawie przekroczy 10 dni Zamawiający ma prawo
odstąpić od umowy, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary
umownej w wysokości 10% brutto wartości umowy.
4. Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
na zasadach ogólnych, jeżeli kara nie pokryje wyrządzonej szkody.
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w
którymkolwiek z terminów określonych w części dotyczącej dostaw ,
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od
innego Wykonawcy w liczbie i asortymencie odpowiadającym nie
zrealizowanej części dostawy.
6. Zakup interwencyjny skutkuje zmniejszeniem ilości przedmiotu umowy
o wielkość tego zakupu.
7. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do zwrotu Zamawiającemu różnicy
pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego i ceną umowną niewykonanej części
dostawy.
8. Zamawiający może potrącać wymagalne kary umowne z należności za
dostarczony towar, na podstawie noty obciążeniowej.
§ 9.
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Każda zmiana niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
§ 10.
1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w przypadku rażącego
naruszenia podstawowych obowiązków wynikających z umowy a
Wykonawca zapłaci karę 10% wartości brutto umowy.
2.Rozwiązanie niniejszej umowy może nastąpić na zasadzie pisemnego
trzymiesięcznego wypowiedzenia, którego koniec upływać będzie ostatniego
dnia miesiąca, przez każdą ze stron.
§11.
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego. Sądem właściwym do rozstrzygania spraw spornych jest Sąd
Rejonowy w Przasnyszu.
§ 12

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO)
informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawców lub Zleceniobiorców
jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Zakładów
w Makowie Mazowieckim, adres: ul. Witosa 2, 06-200 Maków
Mazowiecki;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się
Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych
osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@szpitalmakow.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań
na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na
podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi
administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z
realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą
oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym
usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
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6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie
administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu
przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do
zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
realizacji umowy; administrator nie podejmuje decyzji w sposób
zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
§13.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron..
WYKONAWCA:
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ZAMAWIAJĄCY:

