
                                                     UMOWA nr …................./Z/2015   - projekt 

zawarta w dniu  …...............................  r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o

zamówienie publiczne nr 4341/2015 pomiędzy:

Pro-Medica  Sp. z o. o. 19-300 Ełk, ul. Baranki 24 

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000026179 Kapitał 

Zakładowy: 19 075 000,00 PLN- zwaną w dalszej części umowy Kupującym 

….....................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy Sprzedawcą - reprezentowaną przez  2 członków Zarządu spośród 

wymienionych poniżej:

a) Andrzej Bujnowski               -   Prezes Zarządu

b) Janusz Nowakowski             -  Zastępca Prezesa Zarządu

c) Janusz Roszkowski              -  Członek Zarządu 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a:

….....................................................................

reprezentowaną przez:

1. .................................................................................................................................

2. .................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1 

Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa olej napędowy, benzynę bezołowiową  do zasilania silników 

samochodowych wyszczególnione w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia.

§ 2

Towar ten będzie nabywany przez Kupującego ze stacji benzynowej przy ul............... przez okres 24 miesięcy.

§ 3

GRUPA  I  Wartość  przedmiotu  dostawy  niniejszej  umowy  wynosi:  …....................  zł  netto  słownie:

….............................   + VAT tj. ….......................   zł brutto słownie: …................................................... . 

§ 4

Sprzedawca zobowiązuje się do całodobowej sprzedaży oleju napędowego i benzyny bezołowiowej we wszystkie

dni tygodnia ( włącznie z niedzielą i świętami ) - GRUPA I

§ 5

1.  Dostawca     określa   cenę   sprzedaży  brutto   z  uwzględnieniem ceny jednostkowej  producenta  paliwa

aktualnej na każdy dzień sprzedaży + stałej marży ( …......................... ) obliczonej wg zasady określonej w

formularzu cenowym  do oferty przez cały czas trwania umowy.

2. Umowa zawarta jest od dnia ...............................  r. do dnia ..........................  r.
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3. Dostawca  będzie wystawiać faktury  jeden raz w  miesiącu.

4.  Faktury  dokumentujące  sprzedaż  paliw bezpośrednio  do  baków samochodów będą wystawiane  na każdy

pojazd z podaniem nr rejestracyjnego.

5. Do faktur dołączona zostanie asygnata  potwierdzająca: odbiór  produktu, datę odbioru, rodzaj,   ilość i cenę

jednostkową   brutto   z  dnia  zakupu,  zastosowaną  wg  złożonej  oferty  oraz  cenę  jednostkową  brutto  z

uwzględnieniem marży   , potwierdzoną  podpisem   pobierającego.

6.  Zapłaty należności Zamawiający  dokona przelewem   w ciągu   …............. dni  od daty wystawienia   faktury

VAT na podane konto. 

          § 6

1. Kara umowna w przypadku, gdy Kupujący odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada

Dostawca wynosić będzie 5% wartości brutto zamówienia.

2. W  razie  nie  wykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy Sprzedawca zobowiązuje  się  zapłacić

Kupującemu kary umowne w wysokości 0,5% wartości umownej towaru nie dostarczonego w ustalonym

terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

§ 7

Strony mogą dochodzić na zasadach  ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.

         § 8

Kupujący w razie wystąpienia zwłoki w realizacji dostaw może wyznaczyć dodatkowy termin dostarczenia towaru

nie rezygnując z kar umownych. 

       § 9

1. Postanowienia niniejszej  umowy nie mogą ulec zmianie chyba, że konieczność wprowadzenia takich

zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnego aneksu.

3. Rozwiązanie  umowy  przed  terminem  na  jaki  została  zawarta  przysługuje  każdej  ze  stron  z

jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

    §  10

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie. 

Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania umowy rozstrzygać będą sądy właściwe miejscowo z 

uwagi na siedzibę Kupującego.       

  § 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia

29 stycznia  2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r.

poz. 423, 768, 811, 915 i 1146, 1232 oraz z 2015 r. poz. 349),

  § 12

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

SPRZEDAWCA KUPUJĄCY
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