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                                                        Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wzór umowy 

 

UMOWA Nr ……/2018 
 

Zawarta w dniu ………..2018r. w Myszkowie pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, 42-300 Myszków,  

ul. Aleja Wolności 29, zarejestrowanym w Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS 0000007638, posiadającym NIP: 577-17-44-296, którego reprezentuje: 

Dyrektor - ………………………………………. 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a  

………………………………………. z siedzibą w ……………………………………………, 

NIP: ……………….., Regon: ………………….., KRS: ……………………*wpisanym do 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  zwanym w dalszej części umowy 

„Wykonawcą”. 

 

§ 1  

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostawy własnym środkiem transportu opału  

    łącznie w/g poniższego zestawienia:   

1.1 Węgiel kamienny typu orzech w ilości ………….. ton, cena brutto: ………. zł/ tonę, 

1.2.„Eco-groszek”  workowany w ilości ……. ton, cena brutto: …………. zł/ tonę, 

     zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.   

2. Dostawy realizowane będą do placówek podległych tut. SP ZOZ w Myszkowie tj.:  

  - Oddział Rehabilitacji w Myszkowie, ul. Grzybowa 4; 

  - Poradnia Ogólna w Lgocie Górnej, ul. Strażacka 2; 

  - Poradnia Ogólna w Cynkowie, ul. Strażacka 5; 

  - Poradnia Ogólna w Markowicach, ul. Floriana 2; 

  - Poradnia Ogólna w Gniazdowie, ul. Szkolna 11. 

3. Wymagane parametry jakościowe opału:  

     Eco-groszek – workowany: 

1. Granulat 5-25mm, 

2. Typ węgla 31,  

3. Wartość opałowa powyżej 25 MJ/kg, 

4. Zawartość popiołu max  8 % 

5. Wilgotność max 10 %,  

6. Zawartość siarki max 0,8 % 

      Węgiel orzech:  

1. Granulacja 25-80 mm, 

2. Typ węgla 31,  

3. Wartość opałowa powyżej 25 MJ/kg,  

4. Zawartość popiołu max 8 %,  

5. Wilgotność max 5 %,  

6. Zawartość siarki max 0,8 % 

 

§ 2 

 

Łączna wartość przedmiotu umowy określonego w § 1, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi: 

netto: ……………………… zł 

(słownie: …………………………………..) 

podatek VAT: ………………. zł 

brutto: ……………………. zł 

(słownie:  …………………………………).  
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§ 3  

 

1. Strony umowy ustalają, że realizacja dostaw odbywać się będzie cyklicznie w zależności od 

potrzeb Zamawiającego, jednorazowo w ilości od 1  do 5 ton, na podstawie telefonicznego 

zamówienia potwierdzonego pismem (faksem), na koszt Wykonawcy, do placówek 

wskazanych przez Zamawiającego. 

2. Zamówienie realizowane będzie zgodnie ze złożoną ofertą w ciągu 3 dni roboczych od daty 

przekazania zamówienia Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia opału do wskazanej placówki w godzinach 

od 8ºº do 13ºº i potwierdzenia dostawy kwitami „Wz” w trzech egzemplarzach, podpisywanych 

przez Kierownika Ośrodka lub osobę upoważnioną Zamawiającego. Jeden dowód „Wz” 

pozostaje w danej placówce, jeden jest dostarczany do Działu Technicznego Zamawiającego, 

a jeden załączany do wystawianej faktury. 

4. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy świadectwo jakościowe dostarczonego opału. 

 

§ 4 

 

1. Wykonawca dostarczać będzie Zamawiającemu – towar będący przedmiotem umowy w 

cenie zgodnej ze złożoną ofertą. 

2. Wykonawca za dostarczany opał wystawiał będzie fakturę, na której kwota do uregulowania 

będzie iloczynem ilości dostarczonego opału i jego ceny. 

3. Zamawiający zastrzega możliwość ważenia realizowanych dostaw opału, przy udziale 

upoważnionej osoby Zamawiającego, bezpośrednio przed dostawą do przedmiotowej 

placówki.  

4. Strony dopuszczają możliwość zmiany cen dostaw w przypadku wystąpienia istotnych 

zmian cen na kopalniach, po wcześniejszym przeprowadzeniu negocjacji w tym zakresie. 

5. W przypadku nie dojścia do porozumienia przez strony umowy, co do ceny dostaw w 

związku ze zmianą cen na kopalniach, umowa zostanie rozwiązana za pisemnym 

porozumieniem obu stron bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych. 

6. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za otrzymaną dostawę opału zgodnie z ustalonymi 

cenami, według wystawionej faktury (rachunku), przelewem w terminie……….(min 21) dni 

od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego, na rachunek Wykonawcy. 

 

§ 5 

 

Umowę niniejszą zawiera się na czas określony i obowiązuje od dnia ………-2018r. do dnia  

………-2019r. lub do wyczerpania kwoty brutto określonej w § 2 niniejszej umowy.   

 

§ 6  

1. W razie opóźnienia w wykonaniu dostawy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę 

umowną w wysokości 0, 2% wartości zamówionej dostawy, za każdy dzień opóźnienia. 

2. Za niedotrzymanie terminu płatności, Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki 

ustawowe za każdy dzień opóźnienia. 

3. Z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 10 % łącznej ceny 

brutto określonej w § 2. 

4. Z tytułu odstąpienia od umowy przez  Zamawiającego z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 10 % łącznej ceny brutto 

określonej w § 2. 

 

§ 7  

Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia w przypadku, gdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienie niniejszej 
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umowy, a w szczególności nie będzie realizował dostaw w terminach określonych w § 3 

niniejszej umowy, o ile nastąpiło to z wyłącznej winy Wykonawcy.   

 

§ 8  

 

1. Zamówienie zostało wyłączone ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z póź. zm.) 

2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć 

będą przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej w postaci aneksu akceptowanego przez upoważnione osoby obu stron. 

4. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 9  

 

1.Umowę sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

2.Załącznikiem do niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy z dnia  ………….-2018r. 

 

 

 

         Wykonawca                                                                 Zamawiający 

 

 

 

 

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

 


