
Załącznik  Nr 5 do SIWZ 

Umowa        /2017 
 

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

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą w:   

42-300 Myszków, ul. Aleja Wolności 29, zarejestrowanym w Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000007638 nr NIP: 577-17-44-296, 

reprezentowany przez: 

Dyrektora – ……………………………………………………….. 

zwanym dalej Zamawiającym 

a: 
……………………………….., zwanym/ą dalej Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o zamówienie 
publiczne na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2017 r. poz.1579) w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej 
treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia a Wykonawca 

zobowiązuje się do dostawy gazów medycznych (w tym załadunku, transportu i rozładunku w 
miejscu wskazanym przez Zamawiającego) oraz wydzierżawienia butli gazowych, zgodnie ze 
złożoną ofertą Wykonawcy wg zestawienia Pakiet nr 1, Pakietu Nr 2 oraz Pakietu Nr 3. 
2. Dostawy realizowane będą cyklicznie na zlecenie Zamawiającego przekazane Wykonawcy 
faksem lub drogą elektroniczną. Zamawiający potwierdza realizację dostawy na podstawie 
pisemnego dowodu dostawy przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

3.Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar będzie posiadał cechy jakościowe określone w 
obowiązujących przepisach prawa oraz wynikające z jego właściwości i przeznaczenia a także 
będzie prawidłowo oznakowany.  
4. Wykonawca do każdej dostawy dołączy kserokopię atestu jakości.  
5. Towar będący przedmiotem niniejszej umowy musi posiadać : 
a. dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego zgodnie z ustawą z 
dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142 i 2003 ze zm.); 

b. dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu i stosowania w Polsce 
zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 211). 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy w terminie do 2 dni roboczych od dnia 
otrzymania zamówienia. O wszelkich niedoborach ilościowych i wadach jakościowych dostawy 
Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, jednakże nie później niż 7 dnia po odbiorze, pod 

rygorem utraty roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez 
Wykonawcę. 
7. Strony dopuszczają zmiany ilości w poszczególnych asortymentach objętych ofertą Wykonawcy 
w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Dokonane zmiany nie mogą zwiększyć wartości 
Umowy i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń 
wobec Zamawiającego. 
8. Wykonawca realizował będzie dostawy do siedziby Zamawiającego t.j.: do Szpitala Powiatowego 

w Myszkowie, ul. Wolności 29 - magazyn gazów medycznych w godz. 7:00-13:00. 
9. Zamawiający wymaga aby dostarczone produkty posiadały min. 12-miesięczny okres ważności. 
W przypadku przyjęcia przedmiotu zamówienia z krótszą datą ważności niż wyżej określona, 
Zamawiający ma prawo zwrotu przedmiotu zamówienia przed upływem 3 miesięcy licząc do dnia 
końcowego terminu jego ważności a Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia zwrotu i 
skorygowania wystawionych faktur. 

10. W przypadku niezrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w § 1 ust. 6,  

Zamawiający może dokonać zakupu u innego Wykonawcy, a Wykonawca pokryję ewentualną 
różnicę w cenie związaną z zakupem produktu u innego dostawcy oraz koszt dostawy, za 
wyjątkiem sytuacji, w której Zamawiający opóźnia się w płatnościach na rzecz Wykonawcy. 
Zamawiający tym samym zastrzega, iż w przypadku kiedy Wykonawca posiada wiedzę o 
niemożliwości dostarczenia którejkolwiek pozycji zamówienia, w chwili jego złożenia, poinformuje 
niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego. 

 
§ 2  

Umowę zawiera się na czas określony od dnia ……………… r. do dnia ……………….. r. 
 

 
 



§ 3  

1. Wartość zamówienia określonego w § 1 ust.1 wynosi: 
Zadanie Nr 1: 
Cześć A 
netto: …………………………………..złotych 
(słownie: ………………………………….……) 
VAT: ………………………………….. złotych 
wartość brutto: …………………. złotych 

(słownie: ……………………………………….) 
Cześć B 
wartość netto: ………….………… złotych 
(słownie: ………………………………………..) 
wartość VAT: ……………………… złotych 
wartość brutto: ………………….. złotych 

(słownie: ………………………………………..) 
 
Zadanie Nr 2: 
Cześć A 

netto: …………………………………. złotych 
(słownie: …………………………………………) 
VAT: …………………………………… złotych 

wartość brutto: …………………. złotych 
(słownie: ………………………………………..) 
 
Cześć B 
wartość netto: ………………………… złotych 
(słownie: …………………………………………….) 
wartość VAT: ………………………….. złotych 

wartość brutto: ……………………….. złotych 
(słownie: ………………………………………………) 
 
Zadanie Nr 3: 
Cześć A 
netto: ……………………………………….. złotych 

(słownie: ………………………………………………) 
VAT: ………………………………………….  złotych 
wartość brutto: ………………………… złotych 
(słownie: ……………………………………………..) 
Cześć B 
wartość netto: …………………………. złotych 
(słownie: ……………………………………………..) 

wartość VAT: …………………………… złotych 
wartość brutto: ……………………….. złotych 
(słownie: ……………………………………….. gr.), 
zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

2. Strony ustalają, że cena jednostkowa brutto w załączniku nr 1 do umowy obowiązują przez 

okres trwania umowy (za wyjątkiem zmiany stawki VAT - w przypadku zmiany stawki VAT zmianie 

ulegnie wartość brutto umowy, natomiast wartość netto bez zmian) i zawierają wszystkie koszty 

związane z wykonaniem zamówienia (podatek VAT, transport, opakowanie, czynności związane z 

przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie, przesyłka itp.). 

3. Nie dopuszcza się wzrostu ceny jednostkowej z powodu zmiany cen producenta. 

4. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu 

dostarczenia mniejszej ilości przedmiotu umowy, niż ilość określona w załączniku/ach do umowy. 

5. Strony umowy ustalają, że zapłata wynagrodzenia za dostarczoną część przedmiotu umowy 

będzie dokonywana przez Zamawiającego na podstawie faktury wystawianej po dokonaniu 

każdorazowej dostawy. 

6. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać zapłaty należności w ciągu 30 dni od daty 

otrzymania częściowej dostawy przedmiotu umowy (potwierdzonej przez upoważnione osoby 

Zamawiającego) i faktury, zgodnie z ustalonymi cenami, przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy. 

7. O każdym błędzie w fakturze Zamawiający poinformuje Wykonawcę najpóźniej siódmego dnia 

roboczego od otrzymania faktury. 



§ 4  

1. Własność dostarczonego gazu, przechodzi na Zamawiającego w chwili zapłaty należności za 
dostarczony towar . 
2. Gaz dostarczony przez Wykonawcę nie może być odsprzedany, chyba, że Zamawiający uzyska 
od Wykonawcy stosowne upoważnienie na piśmie. 
3. Butle Wykonawcy stanowią jego własność. Zamawiający dzierżawi butle Wykonawcy i 
zobowiązuje się do stosowania zasad określonych w pkt. 4 – 10 niniejszego paragrafu. Czynsz 
dzierżawny będzie płacony zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę, zawartą w załączniku nr 1 

do umowy, w terminie określonym w § 3 ust. 6. 
4. Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu butli wydzierżawionych przez Wykonawcę, tym samym 
zobowiązuje się do zwrotu czystych butli, w stanie nadającym się do użytku, z zamkniętymi 
zaworami, bezpiecznie dokręconymi nakrętkami zaślepiającymi, z osłoną zaworu i kołpakami, jeśli 
elementy te były zamontowane przy dostawie. 
5. Strony ustalają, że Wykonawca ma prawo dokonywania inspekcji swoich butli dzierżawionych 

przez Zamawiającego. 
6. W przypadku rozwiązania umowy lub zaprzestania dostaw, Zamawiający zobowiązuje się do 
zwrotu dzierżawionych butli w terminie 60 dni, umożliwiając ich odbiór Wykonawcy. Rozliczenie za 
dzierżawę butli w tym okresie odbywać się będzie według cen przetargowych.  

7. Zamawiający zobowiązuje się nie wprowadzać żadnych zmian i nie usuwać oznaczeń 
znajdujących się na butlach Wykonawcy oraz do nie usuwania jakichkolwiek części lub elementów 
butli Wykonawcy. 

8. Zamawiający nie ma prawa do napełniania lub wymiany butli Wykonawcy poza Wykonawcą lub 
jego agencjami, lub dysponowania butlami Wykonawcy w jakikolwiek inny sposób. Napełnianie lub 
wymiana butli Wykonawcy poza Wykonawcą, bez pisemnej zgody Wykonawcy stanowi naruszenie 
obowiązujących przepisów prawa. 
9. Zasady inwentaryzacji butli: 
a) Zamawiający przeprowadzi, co najmniej raz w roku pisemną inwentaryzację butli stanowiących 
własność Wykonawcy przy udziale i terminie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem 

Wykonawcy. 
10. Uszkodzenie lub utrata butli: 
a) w przypadku uszkodzenia butli przez Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia 
wszelkich, poniesionych przez Wykonawcę udokumentowanych kosztów związanych z 
doprowadzeniem zwróconej butli do stanu pełnej sprawności technicznej, 
b) w przypadku zaginięcia butli przekazanej Zamawiającemu lub jej uszkodzenia przez 

Zamawiającego w sposób uniemożliwiający jej naprawę Wykonawca ma prawo żądać od 
Zamawiającego jej równowartości w wysokości ceny odtworzeniowej butli według cennika 
Wykonawcy. 
 

§ 5  
1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności z zamówieniem (braków, 
uszkodzenia, nieścisłości w oznakowaniu opakowania jednostkowego lub zbiorczego  

lub innych zastrzeżeń), Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowej wymiany towaru na 
towar wolny od wad z pominięciem procedury reklamacyjnej 

2. Reklamacje Zamawiającego dotyczące jakości zamówienia rozpatrywane będą przez Wykonawcę 
w terminie 14 dni od pisemnego zgłoszenia. W przypadku uznania reklamacji wadliwy towar 
zostanie wymieniony na pełnowartościowy w terminie 2 dni na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

3. W przypadku, gdy odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne, o którym mowa w pkt. 2 
nie zostanie w przewidzianym terminie skutecznie przedstawiona Zamawiającemu, uznaje się, że 
reklamacja została uznana. 
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku: 

a) dostarczenia towaru złej jakości, 
b) dostarczenia towaru niezgodnego z umową lub zamówieniem, 
c) dostarczenia towaru z opóźnieniem. 
 

§ 6 
1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru 
Wykonawcy, tj. dopuszcza się zmiany w zakresie: 

a. numeru katalogowego produktu; 
b. nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów; 
c. wprowadzenia do sprzedaży przez Wykonawcę produktu zmodyfikowanego, udoskonalonego, 



d. zmiany cen jednostkowych towarów objętych umową w przypadku zmiany wielkości 

opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasad proporcjonalności w 
stosunku do ceny objętej umową. 
 

2. Zmiany wymienione w ust. 1 powyżej mogą być dokonane na wniosek Wykonawcy, za zgodą 
Zamawiającego, w terminie do 14 dni od przesłania zawiadomienia, w formie aneksu do umowy. 
 
3.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 

z tytułu realizacji umowy, w przypadku: 
a.  zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 
3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Jeśli zmiana 
ta będzie powodować zwiększenie kosztów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza 
możliwość waloryzacji wynagrodzenia na pisemny, uargumentowany wniosek Wykonawcy. 
b. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Jeśli zmiana ta będzie 
powodować zwiększenie kosztów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość 
zwiększenia wynagrodzenia jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 
przez Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia na pisemny, 

uargumentowany wniosek Wykonawcy. 
 

 

§ 7 
1. W przypadku zwłoki w realizacji dostawy Zamawiający może domagać się od Wykonawcy zapłaty 
kary umownej w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy za każdy dzień 
zwłoki o ile przyczyny zwłoki nie zostały przedstawione na piśmie Zamawiającemu i przez niego 
zaakceptowane. 
2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od 
umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% niezrealizowanej wartości 

umownej brutto określonej w § 3 ust. 1.  
3. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn dotyczących Wykonawcy a w 
szczególności w przypadku nie zapewnienia bieżącej dostępności produktów, niezgodności 
produktów z umową lub ich złej jakości, Zamawiający ma prawo naliczenia kary umownej w 
wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części pakietu /zadania, których dotyczy 
odstąpienie lub rozwiązanie. 

4. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza prawa dochodzenia na zasadach ogólnych 
odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości 
faktycznie poniesionej szkody.  
 

§ 8 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczania 
dodatkowego terminu, jeżeli zajdzie przynajmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności: 

a) opóźnienie Wykonawcy w rozpoczęciu świadczenia usługi przekroczy 14 (czternaście) dni. 
b) Wykonawca wykonuje obowiązki wynikające z umowy w sposób nienależyty, w tym w 
szczególności niezgodnie z zapisami określonymi w niniejszej umowie. 
c) Wykonawca wykonuje obowiązki wynikające z umowy niezgodnie ze złożoną ofertą lub 
dokumentacją przetargową postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 
 

§ 9 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w 
postaci aneksu akceptowanego przez upoważnione osoby obu stron, z zastrzeżeniem wyjątków 

wskazanych jej postanowieniami.  
 

§ 10 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 
2. Strony zgodnie oświadczają, że w wypadku powstania sporów wynikających z realizacji niniejszej 
umowy, rozstrzygać je będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
3. Należności wynikające z niniejszej umowy łącznie z odszkodowawczymi i odsetkowymi nie mogą 
być przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509 KC, bez pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

 

§ 11 
1. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 



2. Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta oraz formularz asortymentowo-cenowy 

(zestawienie pakietowe) Wykonawcy. 
 
 
 
           Wykonawca                                                                       Zamawiający 
 
 


