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Załącznik Nr 5 - wzór umowy 
 

Umowa Nr …….. /2014 
 

Zawarta w dniu ………………2014 r. w Myszkowie pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, z siedzibą w:  
42-300 Myszków, ul. 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: 
…………………………………  
reprezentowanym/reprezentowaną przez: 
………………………………………………………………… 
zwanym/-ą dalej Wykonawcą wyłonionym/-ą w postępowaniu o zamówienie publiczne na 
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2010 r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) 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 wraz z dzierŜawą butli i ich 
rozładunku, zgodnie ze złoŜoną ofertą Wykonawcy wg zestawienia Pakiet nr …….. .  
2. Dostawy realizowane będą cyklicznie na zlecenie Zamawiającego przekazane Wykonawcy 
telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną. Zamawiający potwierdza realizację dostawy 
na podstawie pisemnego protokołu odbioru podpisanego przez upowaŜnionego 
przedstawiciela Zamawiającego. 
3.Wykonawca gwarantuje, Ŝe dostarczony towar będzie posiadał cechy jakościowe określone 
w obowiązujących przepisach prawa oraz wynikające z jego właściwości i przeznaczenia a 
takŜe będzie prawidłowo oznakowany.  
4.Wykonawca do kaŜdej dostawy dołączy kserokopię atestu jakości.  
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy w terminie 2 dni roboczych od dnia 
otrzymania zamówienia. O wszelkich niedoborach ilościowych i wadach jakościowych 
dostawy Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, jednakŜe nie później niŜ 7 dnia 
po odbiorze, pod rygorem utraty roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego 
wykonania umowy przez Wykonawcę. 
6. Strony dopuszczają zmiany ilości w poszczególnych asortymentach objętych ofertą 
Wykonawcy w zaleŜności od bieŜących potrzeb Zamawiającego. Dokonane zmiany nie mogą 
zwiększyć wartości Umowy i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę 

jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego. 
7. Wykonawca realizował będzie dostawy do siedziby Zamawiającego t.j.: Szpital Powiatowy w 
Myszkowie, ul. Wolności 29, magazyn gazów medycznych w godz. 7:00-14:00. 
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8. Zamawiający wymaga aby dostarczone produkty posiadały min. 12-miesięczny okres 
waŜności. 
9. W przypadku niezrealizowania zamówienia w terminie o ile jego przekroczenie będzie 
wynosiło ponad 24 godziny, Zamawiający moŜe dokonać zakupu u innego Wykonawcy, a 
Wykonawca pokryję ewentualną róŜnicę w cenie związaną z zakupem produktu u innego 
Wykonawcy, za wyjątkiem sytuacji, w których Zamawiający opóźnia się z płatnościami za 
realizację przedmioty zamówienia po bezskutecznym monicie Wykonawcy. 
 

§ 2  
 

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

§ 3  
 

1. Wartość zamówienia określonego w § 1 ust.1 wynosi: 
zadanie Nr 1/zadanie Nr 2/ 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: ……………………………………………………………………………………..) 
zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 
 
2. Strony umowy ustalają, Ŝe zapłata wynagrodzenia za dostarczoną część przedmiotu umowy 
będzie dokonywana przez Zamawiającego na podstawie faktury wystawianej po dokonaniu 
kaŜdorazowej dostawy. 
3. Zapłata wynagrodzenia za dostarczoną cześć przedmiotu zamówienia będzie dokonywana 
przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej 
faktury VAT do siedziby Zamawiającego, przelewem na konto bankowe Wykonawcy. 
4. O kaŜdym błędzie w fakturze Zamawiający poinformuje Wykonawcę najpóźniej siódmego 
dnia roboczego od otrzymania faktury. 
 

§ 4  
1. Własność dostarczonych towarów, przechodzi na Zamawiającego w chwili zapłaty ich 
ceny. 
2. Gaz dostarczony przez Wykonawcę nie moŜe być odsprzedany, chyba, Ŝe Zamawiający 
uzyska od Wykonawcy stosowne upowaŜnienie na piśmie. 
3. Butle Wykonawcy stanowią jego własność. Zamawiający dzierŜawi butle Wykonawcy i 
jest zobowiązuje się do stosowania zasad określonych w pkt. 4 – 11 niniejszego paragrafu. 
4. Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu butli wydzierŜawionych przez Wykonawcę, tym 
samym zobowiązuje się do zwrotu czystych butli, w stanie nadającym się do uŜytku, z 
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zamkniętymi zaworami, bezpiecznie dokręconymi nakrętkami zaślepiającymi, z osłoną 
zaworu i kołpakami, jeśli elementy te były zamontowane przy dostawie. 
5. Strony ustalają, Ŝe Wykonawca ma prawo dokonywania inspekcji swoich butli 
dzierŜawionych przez Zamawiającego. 
6. W przypadku rozwiązania umowy lub zaprzestania dostaw, Zamawiający zobowiązuje się 
do zwrotu dzierŜawionych butli w terminie 30 dni, umoŜliwiając ich odbiór Wykonawcy. 
7. Zamawiający zobowiązuje się do nie wprowadzania zmiana i usuwania 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 upowaŜnionym 
przedstawicielem Wykonawcy. 
10.Uszkodzenie lub utrata butli: 
a) w przypadku uszkodzenia butli 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 lub jej uszkodzenia w sposób uniemoŜliwiający jej naprawę 
Wykonawca ma prawo Ŝądać od Zamawiającego jej równowartości w wysokości ceny 
odtworzeniowej butli według cennika Wykonawcy. 
 

§ 5  
 

1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leŜących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0, 2 % niezrealizowanej części 
umowy, za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie 
Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy kary umownej w 
wysokości 10 % niezrealizowanej części umowy.  
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leŜących po jego 
stronie, Zamawiający, jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy kary umownej w 
wysokości 10 % niezrealizowanej części umowy. 
4. PowyŜsze postanowienia nie ograniczają uprawnienia Stron umowy do dochodzenia 
odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy na 
zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym, do wysokości faktycznie poniesionej 
szkody. 

§ 6  
 

1. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczania 
dodatkowego terminu, jeŜeli zajdzie przynajmniej jedna z niŜej wymienionych okoliczności: 
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a) opóźnienie Wykonawcy w rozpoczęciu świadczenia usługi przekroczy 14 (czternaście) dni. 
b) Wykonawca wykonuje obowiązki wynikające z umowy w sposób nienaleŜyty, w tym w 
szczególności niezgodnie z zapisami określonymi w niniejszej umowie. 
c) Wykonawca wykonuje obowiązki wynikające z umowy niezgodnie ze złoŜoną ofertą lub 
dokumentacją przetargową postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 
2. Prawo do odstąpienia od umowy moŜe zostać wykonane, jeŜeli Zamawiający wezwał 
Wykonawcę do zaprzestania naruszeń i usunięcia ich skutków, wyznaczając mu w tym celu 
odpowiedni termin, a mimo upływu tego terminu Wykonawca nie zaprzestał naruszeń, ani nie 
usunął ich skutków. 

§ 7  
 

Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie umowy 
będące bezpośrednim następstwem okoliczności, które stanowią skutek działania siły 
wyŜszej. 

§ 8  
 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie 
leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający moŜe odstąpić (zgodnie z art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych) od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 
przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania 
części Umowy. 

§ 9  
 

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, Ŝe w wypadku powstania sporów wynikających z realizacji 
niniejszej umowy, rozstrzygać je będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 10  
 

1. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
kaŜdej ze stron. 
2. Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta oraz formularz cenowy Wykonawcy.  
 
 
           Wykonawca                                                                       Zamawiający 
 
 
 
 
 
 
...................................................................                                       ............................................................. 
 


