Załącznik nr 3

UMOWA ZAP.OFERT./9/2020
Zawarta w dniu…………………2020r. pomiędzy:
Szpitalem Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu przy ul. Schinzla 13, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Kielcach pod numerem KRS 0000022231, NIP: 864-15-77-743,
REGON: 000302385, reprezentowanym przez:
Marek Kos - Dyrektor SSDŚ,
zwanym dalej „Kupującym”:
a:
……………………………………………………………………………………………………………………………….....................
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………………………………….....................
zwanym, dalej „Sprzedającym”
§ 1.
Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa oleju opałowego lekkiego EKOTERM Plus o temperaturze zapłonu min. 61,5°C dla Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu
w ilości 10 000 l, zgodnie ze złożoną przez Sprzedającego ofertą z dnia ………………………., która
stanowi integralną część niniejszej umowy.

1.
2.

§ 2.
Termin wykonania zamówienia
Towar będzie dostarczony przez Sprzedającego i na koszt Sprzedającego w terminie do 7
dni od daty podpisania umowy.
Sprzedający dostarczy olej opałowy stanowiący przedmiot niniejszej umowy na teren
Kotłowni Szpitalnej.

§ 3.
Wynagrodzenie
1. Za realizację przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1, Sprzedającemu przysługiwać
będzie wynagrodzenie:
a) netto w kwocie ………………. zł. (słownie: …………………………………………………….złotych),
b) podatek
od
towarów
i
usług
VAT
………………………….zł.
(słownie:……………………………………………………………………………………………………złotych),
co
stanowi
wynagrodzenie
brutto
w
kwocie
…….…………………………..zł.
(słownie: …………………………………………………………………………………………………..........złotych).
2. Cena obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą, a w szczególności: koszty zakupu,
załadunku, transportu, ubezpieczenia, podstawienia pod Kotłownię i rozładunku.
3. Zmiana stawki podatku VAT nie spowoduje zmiany wynagrodzenia netto należnego
Sprzedającemu.
4. Rozliczenie należności za dostarczony towar nastąpi fakturą przesłaną zgodnie z ustawą
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prawnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2191), wystawioną przez Sprzedającego po faktycznym wykonaniu
określonego przez Kupującego zamówienia.
5. Faktura będzie płatna w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury na konto Sprzedającego..........................................................................................................................

2

6.
7.

8.
9.

Jednocześnie na czas trwania umowy Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawiania
faktury bez podpisu Kupującego.
W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Kupującego, Sprzedającemu
nie przysługuje prawo wstrzymania świadczenia dostaw objętych niniejszą umową.
W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za dokonane dostawy, Sprzedający może
naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
Przeniesienie wierzytelności w sposób określony trybem art. 509 do 518 Kodeksu Cywilnego, a wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody Kupującego oraz jego podmiotu
tworzącego.
Ponadto bez zgody Kupującego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą
stanowić przedmiotu poręczenia określonego w art. 876 do 887 Kodeksu Cywilnego ani
jakiejkolwiek innej czynności prawnej lub faktycznej zmieniającej strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy.

§ 4.
Obowiązki Sprzedającego
1. Sprzedający oświadcza, że dostarczony w ramach niniejszej umowy olej opałowy posiada
wymagane atesty oraz inne niezbędne dokumenty.
2. Sprzedający wraz z dostawą oleju opałowego przekaże Kupującemu świadectwo jakości
(z numerem i datą wystawienia) zawierające parametry dostarczonego oleju, wystawione
nie wcześniej niż 30 dni przed dniem dostawy.
3. Sprzedający zobowiązany jest doręczyć Kupującemu wszelkie dokumenty dotyczące towarów będących przedmiotem niniejszej umowy na każdorazowe żądanie Kupującego.

1.
2.
3.

4.

§ 5.
Obowiązki Kupującego i Sprzedającego
Kupujący jest zobowiązany dokonać kontroli zgodności dostawy z dokumentami jej towarzyszącymi, co do asortymentu, ilości i kompletności.
W przypadku stwierdzenia wad jakościowych w dostarczonym towarze Kupujący ma prawo do składania reklamacji, w terminie do 30 dni od daty przyjęcia dostawy.
W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Kupujący niezwłocznie powiadomi o tym Sprzedającego, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:
1) braków ilościowych w ciągu 48 godzin,
2) wad jakościowych w ciągu 7 dni.
Po rozpatrzeniu reklamacji Sprzedający zobowiązuje się do odebrania wadliwego towaru
w terminie niezwłocznym oraz dostarczenia towaru wolnego od wad.

§ 6.
Kary umowne
1. Strony ustalają kary umowne mające zastosowanie w następujących przypadkach:
a) za nieterminową dostawę towaru, w tym dostawę z brakami ilościowymi i wadami
jakościowymi Sprzedający zapłaci karę w wysokości 0,1 % wartości brutto dostawy za
każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru.
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Sprzedający
zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto umowy,
2. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna Sprzedający będzie zobowiązany
do zapłaty Kupującemu odszkodowania uzupełniającego pokrywającego w całości poniesioną szkodę.
3. Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty wystawienia Sprzedającemu noty obciążeniowej obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Kupujący ma prawo potrąceń
kwoty kary umownej z bieżących faktur za wykonane dostawy, wystawionych przez Sprzedającego.
§7.
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Spory
Strony postanawiają, iż w przypadku sporu lub stwierdzenia naruszenia umowy będą dążyć
w dobrej wierze do rozwiązania sprawy we własnym zakresie, a następnie poprzez rozstrzygnięcie przez Sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Kupującego.
§8.
Odstąpienie od umowy
Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni, jeżeli Sprzedający wykonuje ją wadliwie
lub w sposób sprzeczny z ofertą.
§ 9.
Zasady aneksowania umowy
1. Wszelkie uzupełnienia lub zmiany treści umowy wymagają dla swej ważności zachowania
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony przewidują możliwość aneksowania umowy w następujących przypadkach:
1) Następstwa prawnego podmiotu wstępującego w miejsce wybranego Sprzedającego,
2) Zmiany stawki podatku VAT.

§ 10.
Pozostałe postanowienia
1. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami oraz oferta Sprzedającego stanowią integralną
część umowy,
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowane będą przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz. otrzymuje Kupujący, a 1 Sprzedający.

SPRZEDAJĄCY

KUPUJĄCY

