
Znak : ZOZ.Y.07o / DZP / 20 / PU / 1,8

Zesp6l Opieki Zdrowotnei
w Suchei Beskidzkiei

ul. Szpitalna 22

SPECYFIKACIA

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Sucha Beskidzka dnia 18.05.2018r.

Dotyczy

Zapytania ofertowego
ogloszonego przez :

Zesp6! 0pieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej

,,Dostawa oleiu napqdowego grzewczego"

Kod Wsp6lnego Slownika CPV: 091351005



INFORMACIE OG6LNE.

Zamawiaiqcy:
Zesp6l Opieki Zdrowotnei

ul. Szpitalna 22,34-2OO Sucha Beskidzka
TEt: (033) 872-31-00
FAx: (033) 872-3r-1.1

e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
http / / www.zozsuchabeskidzka.p I

REGON: 000304415, NIP: 552-12-7 4-352

Wykonawca powinien zapoznat sig ze wszystkimi rozdzialami skladajqcymi siq na
specyfikacjq do zapytania ofertowego.

1. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjnoSci.

2. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje siq przepis6w usta\ ry Prawo
Zam6wierl Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 1579).

rL uszczEc6r,owrENrE pRzEpMroru zAM6wrENrA r oBowt4zK6w wYKoNAwcY.
l.OkreSlenie przedmiotu zam6wienia.
Przedmiotem zam6wienia iest dostawa oleju napqdowego lekkiego grzewczego
spelniajqcego normq PN-C-96024:2077.

- wartoSd opalowa min 42,6 Ml /kg,
- zawartoid siarki - max 0,1o/o (m/m)
- gqstoSd w temp. 15o C - max 860 kg/m3
- zawarto6i wody - max 200 mg/kg
PojemnoS6 zbiornik6w:
Sucha Beskidzka 60 0001, fordan6w 4 8001, Mak6w Podhalatiski 15 0001.

2.Wielko56 i struktura zam6wienia.
13 0000 litr6w,
Plan zakup6w dla poszczeg6lnych jednostek: Sucha Beskidzka 1.000 l,

Jordan6w 11.000 l,
Mak6w Podhalariski 1.000 I

3. Wymagane Swiadectwa
3.1. Atest potwierdzaj4cy spelnienie wymagari co do iako6ci towaru okre6lonego w SIWZ.

Atest taki musi byi dostarczany przy ka,dej dostawie.
3.2. Do oferty naleLy dolqczyi karty charakterystyki w wersji elektronicznej.
3.3. OSwiadczenie o przeznaczeniu oleju opalowego do cel6w grzewczych bgdzie wypelniane
i przekazywane dostawcy w dniu dostawy paliwa.
4.Spos6b i termin dostawy.
4.1. Dostawa powinna by6 realizowana w iloiciach i do zbiornik6w wskazanych
ka2dorazowo przez Zamawiajqcego (Szpital w Suchej Beskidzkiej, w Makowie
Podhalariskim, Ambulatorium w Jordanowie).
4.2. Termin realizacii do 3 dni po zloieniu zam6wienia.
2. Cena oferty.



Cena oferty winna uwzglqdnid wszystkie zobowiqzania i winna by6 podana w
zlotych polskich (PLN) cyfrowo i slownie.
Cena brutto podana w ofercie powinna obejmowad wszystkie koszty iskladniki
zwiqzane z wykonaniem przedmiotu zam6wienia. Cena moZe byd tytko jedna i nie
podlega ona zmianie przez okres wa2noSci oferty.
Ceng oferty stanowi suma warto6ci wszystkich.jej element6w. Ceny powinny
zawierai w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcq.
Do wyliczenia ceny ofertowej naleiy przyjqi ceng producenta paliwa z dnia
24.05.2O18 r

IIWAGA: Cena oferty i warto66 podatku od towar6w i usiug oraz inne wartoSci wykazane w
Formularzu cenow5rm - naleiry przedstawi6 z dokladnoSci4 do dw6ch mieisc po przecinku
przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrqglania liczb (zgodnie z $ 9 usl 6 Rozporzqdzenia
Ministra Finans6w z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niekt6rym podatnikom,
zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy
towar6w i uslug do kt6rych maj4 zastosowania zwolnienia od podatku od towar6w i usfug [Dz. U. nr
95poz.798).
3. Warunki platno6ci - przelew min. 60 dni.

III.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Ofertq nale?y zloiyi w zamkniqtej kopercie. Koperta powinna by6 zamkniqta w spos6b

gwarantujecy zachowanie w poufnoSci lej zawartosci oraz zabezpieczajqcy jej
nienaruszalno(6 do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna by6 zaadresowana
wedlug poni2szego wzoru:

Nazwa i adres wykonawcy
ZESP6L OPIEKI ZDROWOTNEJ

DZt A+. Z AM6W IEr.t pU g lr CzNyGt
34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Szpitalna 22

OFERTA W POSTQPOWANIU NA:

,,Dostawa oleiu opalowego"
Nr sprawy: ZOZ.V.O7O /DZP /20/PU /18

Nie otwierad przed 29.05.2018r. godz. 11:00*

Dostarc 6 do Sekretariatu blok C, I I tro

*n, prypadkn ?aiaq, *tmiru tkladatia oJert nahy wpiai oboaiayjql kkhalry) hn)1in

2. Zaleca siq,2eby pierwsza strona oferty zawierala :

a) lEcznq liczbq stron oferty,
bJ spis zawartoSci koperty ti. spis tre6ci zawierajqcy wykaz zloionych dokument6w

z podaniem nr strony na kt6rej dany dokument sig zna.jduje.
3.Wymagania o96lne

a) KaZdy z Wykonawc6w sklada tylko iednq ofertq i podaje tylko iednq cenq.
b) Ofertq zloLy(. nale2y na Formularzu oferty (wz6r formularza oferty stanowi

zatqcznik nr 1 do SIWZ).
Do oferty naleiy zal4czy(. podpisany projekt umowy - dokument ten stanowi
zalqcznik nr 2 do specyfikacii oraz karty charakterystyki oferowanego produktu.



0ferta nie mo2e zawierai postanowiefi odbiegajqcych od SIWZ.
Oferta powinna by6 podpisana przez Wykonawcq.
Gdy mowa jest o podpisie Wykonawcy naleiy przez to rozumiei podpisy
zlozone przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
prawnym i zaciqgania w jego imieniu zobowiqzafi, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi lub umocowane (pelnomocnikl do skladania o6wiadczeri woli w
imieniu i na tzecz Wykonawcy, co naimniej w przedmiocie objqtym niniejszym
postQpowaniem.
Wszystkie dokumenty [za]qcznikiJ powinny byi zloione w formie oryginaiu lub
kserokopii poSwiadczonej za zgodno!;t z oryginalem przez Wykonawcq.
PoSwiadczenie za zgodnoit z oryginalem oznacza umieszczenie na kserokopii
dokumentu klauzuli ,,za zgodnoit z oryginalem" i podpisu osoby uprawnionej
lub umocowanej. Za niedopuszczalne uwa2a siq potwierdzenie za zgodnott z
oryginalem kserokopii dokumentu przez radc1 prawnego lub adwokata, je2eli

nie posiada on stosownego pelnomocnictwa udzielonego przez Wykonawcq do
tej czynnoSci w niniejszym postQpowaniu.

feieli ofertq sklada i podpisuje pelnomocnik, do oferty naleiy dolqczy(,
stosowne pelnomocnictwo, ieZeli umocowanie do zlo2enia oferty nie wynika z

innych dokument6w doi4czonych do oferty. Wskazane pelnomocnictwa naleiy
dolqczyi w oryginale lub kopii po6wiadczonej za zgodnoi( z oryginalem przez
notariusza.

hl Wykonawcy dziala.iqcy wsp6tnie - pelnomocnictwa:
- Je2eli ofertq sklada kilku Wykonawc6w dzialajqcych wsp6lnie, obowi4zani sq oni
ustanowi6 wsp6lnego pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o

udzielenie zam6wienia publicznego albo reprezentowania w postqpowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego. Do niniejszego
petnomocnictwa stosuie sig w szczeg6lnoSci przepisy Rozdzialu 2 Dzialu VI Tytulu
IV Ksiggi I ustawy z dnia 23 kwietnia7964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964nr 76 poz.
93 ze zm.).
- Pelnomocnikiem mo2e by6 jeden z Wykonawc6w dzialaj4cych wsp6lnie lub osoba
trzecia (np. pracownik lednego z Wykonawc6w).
- fe2eli pelnomocnikiem pozostalych Wykonawc6w jest Wykonawca bqdqcy osob4
prawne to mo2e on dzialai zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych
zasadami reprezentacji,

4. 0ferty czqSciowe.
Nie dopuszcza siq skladania ofert czgSciowych.

5. 0ferty wariantowe.
Nie dopuszcza siq skladania ofert wariantowych.

6. Tajemnica przedsiqbiorstwa
a) Wykonawca ma prawo nie p6Zniej ni2 w terminie skladania ofert zastrzec

informacje, kt6re stanowi4 tajemnicq przedsiqbiorstwa w rozumieniu
przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , ie nie mogq byd one
udostgpniane oraz musi Wkazai, i2 zastrzeione informacje stanowia
taiemnicq przedsiqbiorstwa. Taiemnice przedsigbiorstwa stanowia
informacjg nie ujawnione do informacji publicznej, techniczne,
technologiczne , organizacyjne i inne maj4ce warto56 gospodarcza, co do

c)
dl
e)

0

c)



kt6rych przedsigbiorca podjqi dzialania, co do zachowania tajemnicy. Brak
wykazania, i2 zastrzezone informacje stanowiE taiemnicQ przedsiqbiorstwa
spowoduje brak skuteczno6ci zastrze2enia z art. B ust. 3 ustawy Prawo
zam6wieri publicznych.

b) Informac.le te powinny byi umieszczone w osobnej wewngtrznej kopercie,
odrqbnie od pozostalych informacji zawartych w ofercie. Strony nale2y
ponumerowad w taki spos6b, aby umo2liwi6 ich dopasowanie do pozostalej
czgSci ofert (nale2y zachowai ciqgloS6 numeracji stron ofertyJ.

cJ Zamawiajqcy nie ponosi odpowiedzialno6ci za ujawnienie informacji, co do
kt6rych wykonawca nie podjEi dziala6, o kt6rych mowa w punkcie
powy2szym, a takie za ujawnienie informacji, w odniesieniu do kt6rych
obowi4zek ujawnienia wynika z przepis6w prawa, wyrok6w sqdowych lub
decyzji organ6w administrac.ji, niezale2nie od podlqcia przez wykonawcq
dzialari, o kt6rych mowa w punkcie powyiszym.

IV.ZASAJ}y'OCENIOTEBT-
l.Oceniane teria i ich ra w ocenre.

2.Spos6b obliczania wartoSci punktowei poszczeg6lnych kryteri6w.
A. Cena oferty Cnx 100 otk. =CxRan ga

CK

Wszelkie upusry i rabatv bqdq odliczone od wartoSci koricowei oferty

gdzie: Cn - najni2sza cena zlo2ona w calo5ci zam6wienia
Ck - cena proponowana przez danego oferenta
C - ilo5i punkt6w uzyskanych przez oferenta

b) Mar2a Mnx 100 ptk. =MxRanga
MK

gdzie : Mn - najniZsza maria zloiona w caloici zam6wienia
Mk - mar2a proponowana p rzez danego oferenta
M - ilo66 punkt6w uzyskanych przez oferenta

V. WARUNKI I USTALENIA. KT6RE BEDA WPROWADZONE DO UMOWY.
1. ZamawiajEcy podpisze umowg z WykonawcE, kt6rego oferta uygra postqpowanie

po przeslaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Treit. umowy zgodna bqdzie z tresciE wzoru umowy, stanowiecym zalqcznik nr 2 do

niniejszej specyfikacji z uwzglqdnienie treSci wybrane.i oferty.

vI. MIEJSCE SKT.ADANIA OFERT.
1.Ofertg w zapieczqtowanej kopercie opatrzonej napisami jak w pkt. I niniejszej Specyfikacji

Kryterium oceny Ranga Spos6b oceny
Cena 90 o/o Wg wzoru

WysokoS6 naliczonei mar2y
na 1 litr oleju

70o/o Wg wzoru



naleiy zloiyt. d.o dnia 29.05.2018r, dogodz. 1000 w Sekretariacie Zespolu Opieki
Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22.

2.0ferta zlo|ona po terminie zostanie zwr6cona oferentowi bez otwarcia.

vrr. TRYB UpZTELANTA WYTASNTEI W SPRAWACH pOTYCZACYCH SPECYFTKACIT
ISTOTNYCH WARUNK6W ZAM6WIENIA.
0ferent mo2e zwraca6 sig do ZamawiajEcego o wyja6nienie dotycz4ce wszelkich
wEtpliwo5ci zwiqzanych z SIWZ, spos6b przygotowania i zlo2enia oferty kierujqc swoje
zapytania na piSmie.

Do kontaktu z dostawcami w sprawach jw. upowa2nieni s4:
l.Sabina Steczek fax.(033) 872-37-17 w godz.9.00-13.00
2 Agnieszka Hajdyla, Agnieszka Pajerska - fax.(033) 872-31-11w godz. 9.00-13.00
Wszelka korespondenciq dotyczEcqw/w postqpowania nale2y kierowa6 do Sekretariatu
ZOZ-I w godz. 7 .00 -7 4.45.

VIII. TRYB WPROWADZENIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SIWZ.
W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem skladania ofert zamawiajqcy
moZe zmodyfikowa6 tre56 dokument6w skladajqcych siq na SIWZ.
O ka2dej zmianie zamawiaiqcy zawiadomi niezwlocznie ka2dego uczestnika postqpowania.

IX.ROZTRZYGNTECIE POSTEPOWANTA
1. Analiza ofert zostanie przeprowadzona przez powolany zesp6l.
2. Zamawia)4cy mo2e w toku badania i oceny ofert 2qdai od 0ferent6w wyja6nieri

dotycz4cych treSci zlo2onych ofert, w tym dokument6w potwierdzajEcych podane
w ofertach informacje.

3. 0ferta nie spelniaj4ca wymagari ninieiszego zapytania, w szcze96lnoSci formalnych
(zloiona po terminie, niekompletna) lub merytorycznych (zwlaszcza nie bqdqcq ofertq
w rozumieniu przepis6w prawa cywilnego) albo zawiera.j4ca inne rozpoznane wady
sprzeczne zprzepisami prawa, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania.

4. ZamawiajEcy nie przewidu.je procedury odwolawczej.
5. Z tytulu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przyslugujq 2adne roszczenia przeciw

Zamawiaj4cemu.
6. Po rozstrzygniqciu postqpowania .lego wyniki zostan4 przekazane wszystkim

oferentom.
7. fe2eli 0ferenl kt6rego oferta zostala wybrana, uchyla sig od zawarcia umowy we

wskazanym przez Zamawiaiqcego terminie, Zamawiaj4cy mo2e wybra6
najkorzystniejszq spoir6d pozostalych ofert.

6ter:-tlr 14.01,.tr1
I
\/1

(podpis sporzqd zajqcego) f p"+ir p.ffi. Z".p"f , I (data i podpis zatwierdz cdgo)

Zalqczniki do SIWZ:
- formularz ofertowy - zal4cznik nr 1

- projekt umowy - zal4cznlknr 2

Z'cr Dl k
Zalpolu Opi

FS ld/kr.



Nazwa Wykonawcy:

Adres (siedzibaJ
Wykonawcy:

Wojew6dztwo:

KRS:

NIP:

REGON:

0soba do kontaktu:

Tele lon:

fax:

e-mail:

ZalEcznik nr 1do SIWZ

OFERTA

Dla Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
dotyczy: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego na

,,Dostawa oleiu opalowego"

O feru em konanie rzedmiotu zam6wienia za cen

Warto6i oferty netto (slownie)

Warto3i oferty brutto (slownie)

warunki platnosci (przelew min.) 60 dni

Cena jednostkowa brutto producenta I na dzief 24.05.201,8r.)

Mar2a firmy (poda6 w procentachJ ....................%

1. Oswiadczamy,2e termin platnoSci wynosi 50 dni.
2. O6wiadczamy, ze zam6wienie bqdziemy wykonyarad nie dlu2ei iednak niz do dnia

31.05.2019r.
3. O5wiadczamy,2e zapoznali(my siq ze specyfikacja istotnych warunk6w zamlwienia wraz z

jej zalqcznikami i nie wnosimy do niei zastrzeief oraz,2e zdobyli6my konieczne informacje
do przygotowania oferty.

Nazwa Ilo56
Cena jedn

netto
WartoSi netto warto6i brutto

Olei napqdowy
Erzewczy

13 000
lit16w

Cena iedn.
brutto



4. O6wiadczamy, ze zapoznaliimy siq z tre6ci4 zal4eonego do specyfikacji wzoru umowy i w
przypadku wyboru naszei oferty zawrzemy z zamawiaiecym umowq sporzEdzon4 na
podstawie tego wzoru.

5. Dane do umowy:

Czytelny podpis Wykonawcy

I a) Osoba[yJ, kt6re bqdq zawiera]y umowq ze strony Wykonawcy:

Imiq i nazwisko:

b) Osoba(y), odpowiedzialna za realizacjq umowy ze strony Wykonawcy:

Imiq i nazwisko: Stanowisko: tel/ fax/ e-mail:

c) Nr rachunku bankowego do rozliczeri pomiqdzy Zamawiajqcym a Wykonawcq:

Nazwa i adres banku: Nr rachunku:



Zalqcznik nr Z

uMowA IPU/18

zawarta w dniu r
pomigdzy:

Zespolem Opieki Zdrowotnei w Suchei Beskidzkiei przy ul. Szpitalnei 22,
Regon: 000304415, NIP: 552-1.2 -7 4-352,
zwanym dalej w treSci umowy ,,Zamawiajqcym", w imieniu kt6rego dziala:

Lek. Marek Haber - Dyrektor Zespolu
a
Firm4
z siedzibq
NIP KRS Regon
zwanq dalej w tre6ci umowy ,,Dostawcq", w imieniu kt6rel dzialajE:

W wyniku wyboru oferty Dostawcy zloLonej w toku postqpowania o udzielenie zam6wienia
publicznego w trybie zapytania ofertowego na ,,Dostawq oleiu opalowego" (znak:
2O2.V.01,0 /DZP /20 /PU /tB) prowadzonego przez Zamawiaj4cego, zostalazawarta umowa
o nastQpu,Acej treSci:

PRZEDMIOT UMOWY
s1

1. Dostawca sprzedaje, Zamawiaj4cy zobowi4zuje sig do nabycia oleju napqdowego
grzewczego w ilo6ci 13.000 litr6w w skali roku.

2. Dostawca o6wiadcza, 2e prowadzi dzialalno6i gospodarczq w zakresie dystrybucji paliw
plynnych na co posiada koncesjq nr za! Zamawiajqcy o3wiadcza, 2e
kupuje paliwa na potrzeby wlasne, do cel6w grzewczych.

3. Do kaZdej dostawy Dostawca dolqczy iwiadectwo jako6ci paliwa.
+. Oiwiadczenie o przeznaczeniu oleju opalolvego do cel<iw grzewczych bgdzie wypelniane i

przekazywane dosta,uvcy w dniu dostawy palirva.

s2
Realizacja zam6wienia nastEpi w ciEgu 3 dni od daty zloienia zam6wienia wraz z podaniem
adresu wysylkowego do Dzialu Zbytu Dostawcy i: Tel./fax

s3
1. Dostawa oleju napqdowego grzewczego, zam6wionego w spos6b okre6lony w $ 2

nastqpowai bqdzie Srodkami Dostawcy.
2. Do odbioru oleju napqdowego Erzewczego ZamawiajEcy upowa2nia pracownik6w

zatrudnionych w zakladowym magazynie paliw, zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do umowy.



Pokwitowanie odbioru oleju napqdowego Erzewczego przez wfw jest r6wnoznaczne z
pokwitowaniem odbioru przez Zamawiaj4cego.

3. Reklamacje jako5ciowe przy dostawie bqdq rozpatrl,wane po komisyjnym pobraniu
pr6bek w tym pr6bki rozjemczej, z udzialem przedstawiciela Zamawia,acego i

Dostawcy. Sporny produkt bgdzie badany przez niezaleiny instytut. Podstaw4 uznania
reklamacji bqdzie okolicznoS6 pozwalaj4ca stwierdzi6 zmniejszenie u2yteczno5ci
produktu uniemo2liwiajqce jego stosowanie zgodnie z przyjgtym przeznaczeniem oraz
odstQpstwa od powolanych wy2e.j norm technicznych PNB.

s4
Warunkiem rozliczenia ilo6ci ole.ju napqdowego grzewczego przez Dostawcq mo2e by6
protok6l sporz4dzony u Zamawiaj4cego w obecno6ci upowa2nionego przedstawiciela
Dostawcy.
Fakt nie sporz4dzenia protokolu ustala.jqcego ilo66 dostarczonego oleju napqdowego
grzewczego jest r6wnoczesny z przylqciem przez Dostawcg ilo6ci oleju napqdowego
grzew czego deklarowanej na fakturze Dostawcy.

WARTOSE UMOWY
ss

1. W dniu zawarcia umowy cena oleju napqdowego grzewczego wynosi:
a litr/brutto7

Na nowv2sza cene skladaia sie: cena oaliwa. koszt transDortu oraz mar2a firmv.
2. Maria firmy w wysoko!;ci 130/o bqdzie stala przez caly okres trwania umo\ y.
3. Cena mo2e ulec zmianie w przypadku udokumentowanej zmiany ceny na olej napqdowy

grzewczy przez producenta. Podstawa zmiany ceny stanowi6 bgdzie formularz zloLony
zgodnie ze wzorem stanowiEcym zal4cznik nr 1 do niniejszej umowy.

WARUNKI PT.ATNOSCI

s6
Zamawiaj4cy regulowa6 bqdzie nale2noSci za dostarczony olej napqdowy grzewczy w
terminie 60 dni od daty wystawienia faktury, przelewem na konto Dostawcy.

s7
1. Zamawiaj4cy przeka|e nale2no6i przelewem na konto Dostawcy po zrealizowaniu

dostawy, w terminie ......,......,dni od daty wystawienia faktury przez Dostawcq.
2. W przypadku zwloki w zaplacie nale2no6ci za dostarczony towar Zamawiajqcy

zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu platnoSci.
3. Wynik negocjacji sporzqdzony jest w formie protokolu podpisanego przez obie strony.
4. Dostawca nie mo2e wstrzymai dostaw bez uprzedniego przeprowadzenia

postqpowania, o kt6rym mowa w ust. 3.

5. Dostawca ma prawo naliczyt odsetki w wysoko6ci ustawowej za kaidy dziefi zwlokl

KARYUMOWNE
s8

1. Dostawca zobowiqzany jest do zaplaty kar umownych w wysokoSci
a) 0,2o/o warto(ci brutto niezrealizowanej czq5ci umowy, za ka2dy dziei zwloki



realizacji przedmiotu umowy je2eli niezrealizowanie czq6ci umowy nastepilo z winy
Dostawcy.

b) 50lo wartosci brutto niezrealizowanei czqSci umowy w przypadku niewykonania
umolty z winy dostawcy

2. W przypadku gdy warto66 szkody przewyLsza warto36 kary umownej Zamawiajqcy
ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach o96lnych.

POSTANOWIENIA KOIICOWE
se

1. Niniejsza umowa zostaie zawarta na czas okreSlony od dnia
31.05.2019r.

do dnia

2. Strony mogq rozwiEza(. umowq w kaidym czasie za obop6lnq zgodE.
3. Umowa wygasa w terminie okreSlonym w ust. 1 bez wzglgdu na realizaciq umowy.

s10
1. Dostawca nie moZe przenie66 wierzytelno6ci na osobg frzeci1bez zgody

podmiotu tworzacego wyra2onej w formie pisemnej pod rygorem niewa2noSci
zgodnie z art. 54 ust. 5 i 6 Ustawy o dzialalno6ci leczniczei.

2. Wyklucza siq stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o kt6rei mowa
w art.518 Kodeksu Cywilnego ( w szczeg6lno6ci Dostawca nie moLe zawrzei
umowy porgczenia z podmiotem trzecimJ oraz wszelkich innych konstrukcji
prawnych skutkujqcych zmiana podmiotowq po stronie wierzyciela.

3. Naruszenie zakazu okreSlonego w ust.2., skutkowai bgdzie dla Dostawcy
obowiqzkiem zaplaty na rzecz Zamawiajqcego kary umownei w wysokoSci
spelnionego przez osobq trzecia Swiadczenia.

s 11
Wyklucza siq takie zmiany umowy, kt6re bylyby niekorzystne dla Zamawiajqcego.

s12
Wszelkie zmiany umovyy wymagajq formy pisemne) pod rygorem niewa2no6ci.

s13
W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowq majq zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawa z 08.03.2013r o terminach zaplaty w transakcjach handlowych,

51s
Niniejszq umowq sporzqdzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.

Zal4cznik nr 1- formularz zmiany cen

DOSTAWCA: ZAMAWIA],{CY:

s14
Wszelkie kwestie sporne mogqce wynikn4i z umowy strony poddaje rozstrzygniqciu przez
sqd wlaSciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajqcego.



Zal4cznik nr 1

nazwa i adres firmy

Informujemy,2e ulegla zmianie cena oleju napqdowego grzewczeEo producenta.
Zgodnie z $ 5 ust. 3 umowy nr ........./PU /18 z dnia 

- 

proponujemy zmiang ceny
jednostkowej brutto.

Poni2ej przedstawiamy jej kalkulacjq.

1. Cena jednostkowa brutto producenta za 1 litr oleju:

4. Cena jednostkowa brutto Dostawcy za 1 litr oleju (1+3)

Islownie:

5. Zmiana ceny obowi4zuje od dnia:

zl
( w zalqczeniu uwierzytelniona kserokopia producenta informuj4ca Dostawcq
o wzroScie ceny)

2. Maria Dostawcy zgodnie z ofertq wynosi:_0/0.

I

zl).

Dostawca Akceptacja Zamawiaj4cego

FORMULARZ ZMIANY
CENY

3. Wyliczenie marZy Dostawcy do ceny jednostkowej brutto na 1 litr oleju napqdowego
grzewczegoi 

-zl


