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Załącznik nr 3 do SIWZ                                                                                                   PROJEKT

UMOWA  Nr…………..

zawarta w dniu  ……………………….  w Koszalinie, pomiędzy: 

Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji                  w Koszalinie z siedzibą przy ul. Szpitalnej 2, 75-720 Koszalin, wpisanym do Rejestru  Stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000006439,      akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP:  669-21-91-946;  REGON:  330904973
reprezentowanym przez  dyrektora Tomasza Walaska,
zwanym dalej Zamawiającym,
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną/ym przez  ………………………………………………………………………
zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą.


W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne nr 1/2010 w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,  poz. 1655 z późn. zm.). strony zawierają umowę          o treści następującej:

§ 1
Przedmiotem umowy jest dostawa paliw płynnych dla pojazdów Zamawiającego będących 
w użytkowaniu Zamawiającego. Dostawa odbywać się będzie poprzez tankowanie samochodów Zamawiającego w następujących stacjach Wykonawcy:
	Stacja Paliw……………………………………….

Stacja Paliw……………………………………….
Wykaz samochodów Zamawiającego stanowi załącznik nr 1 do umowy.

§ 2
Strony ustalają, że ceny oferowanych paliw na dzień podpisania umowy kształtują się na poziomie cen podanych w ofercie wyrażonych w PLN i wynoszą:
	benzyna Pb 95          - ……….


	olej napędowy ON   - ……….

	W okresie obowiązywania umowy ceny paliw mogą zmieniać się wyłącznie na skutek zmiany cen producenta, zmiany kursu walut i zmiany podatku VAT.
	Udzielony Zamawiającemu upust na cenie w wysokości:

	benzyna Pb 95        - ….%


	olej napędowy ON - …%

zaoferowanych cen obowiązuje przez cały okres ważności umowy.

	§ 3
Strony ustalają następującą formę i termin zapłaty za dostarczone artykuły:
	rozliczenie paliwa – wystawienie faktury zbiorczej VAT na podstawie zestawienia 
    wydanych paliw za ostatnie 14 dni,

zapłata należności dokonana będzie przelewem z konta Zamawiającego w banku 
    Millennium Warszawa nr 71 1160 2202 0000 0000 6175 0405 na konto Wykonawcy 
    w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

	§ 4
W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w określonym umową terminie, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty ustawowych odsetek za zwłokę.

§ 5
Umowę zawarto na  okres 4 lat, tj.  od  01 marca 2010 r. do 28 lutego 2014 r.
Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia dokonanego na koniec miesiąca kalendarzowego.
Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia odpowiedzialności za jednostronne rozwiązanie umowy w przypadku zalegania przez Zamawiającego z zapłatą za dostawę co najmniej przez dwa kolejne miesiące od upływu terminu płatności i przekazaniu Zamawiającemu ostatecznego wezwania do zapłaty w ciągu 14 dni od jego przedstawienia.
Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia odpowiedzialności za jednostronne rozwiązanie umowy w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość paliw nie odpowiada Polskiej Normie.
Koszt badania paliwa potwierdzającego wątpliwości Zamawiającego co do jakości paliwa poniesie Wykonawca, a w przypadku niepotwierdzenia się zarzutów Zamawiającego koszt ten obciąży Zamawiającego.
§ 6
Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7
W kwestiach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 8
Spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.
	§ 10
Integralną część umowy stanowi załącznik nr 1 – Wykaz samochodów Zamawiającego.
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