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ZMIANY Z DNIA 27.04.2018 r. ZAZNACZONO KOLOREM  

  

UMOWA-PROJEKT 

 

zawarta w Zgorzelcu, dnia                       pomiędzy: 

……………………………………………………………………………,  

zarejestrowaną……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

reprezentowaną przez: 

1. _____________________________________, 

2. _____________________________________, 

 

zwaną dalej Wykonawcą, a 

 

Wielospecjalistycznym Szpitalem-Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w 

Zgorzelcu, z siedzibą 59-900 Zgorzelec, ul. Lubańska 11/12, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym 

dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem KRS 0000036788, REGON: 231161448, NIP: 6151706942,  

reprezentowanym przez: 

Zofię Barczyk - Dyrektora, 

zwanym dalej Zamawiającym. 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego (art. 

39 i kolejne), przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Strony postanawiają co następuje: 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z transportem tlenu i azotu ciekłego medycznego, gazów 

medycznych, technicznych, dzierżawa butli gazowych oraz dzierżawa i montaż zbiorników z parownicami, 

szczegółowo określonych w załączniku nr 1 do umowy (Formularz cenowy, Opis przedmiotu zamówienia).  

2. Dostawa przedmiotu umowy dokonywana będzie transportem Wykonawcy, w dni robocze w godzinach od 

7:00 do 14:30, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego 

na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę, tj.: …………………………………………………………………………………… 

3. Dostawa z montażem, dzierżawionego zbiornika wraz z oprzyrządowaniem, będącego własnością Wykonawcy, 

nastąpi w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nowym 

Wykonawcą, aby zapobiec przerwie w dostawach.  
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§ 2 

1. Wymieniony w załączniku nr 1 (Formularz cenowy) do umowy asortyment gazów oraz ich ilości są 

szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

2. W przypadku nie wyczerpania przez Zamawiającego, w okresie trwania umowy, pełnego asortymentu lub 

ilości gazów podanych w załączniku nr 1 (Formularz cenowy), Wykonawca nie będzie miał żadnych roszczeń 

do Zamawiającego. 

OKRES TRWANIA UMOWY 

§ 3 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. 48 miesięcy począwszy od dnia 29.07.2018 r.  

§ 4 

WYNAGRODZENIE 

1. Wartość przedmiotu umowy Strony ustalają na kwotę …....... złotych brutto, (słownie: …...... ), zgodnie z 

cenami podanymi w załączniku nr 1 do umowy (Formularz cenowy).  

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności w terminie 60 dni, licząc od dnia prawidłowo 

wystawionej faktury za otrzymane w trakcie trwania umowy dostawy, w tym za dzierżawę, będące 

przedmiotem niniejszej umowy, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.  

3. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  

§ 5 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za konserwację dzierżawionego zbiornika wraz z oprzyrządowaniem.  

2. Wykonawca ma obowiązek do przeprowadzania okresowych kontroli zbiornika wraz z oprzyrządowaniem w 

terminach uzgodnionych z Zamawiającym.  

3. Remonty i konserwacje zbiornika wraz z oprzyrządowaniem mogą być przeprowadzane w porozumieniu z 

Zamawiającym i po wcześniejszym zabezpieczeniu Zamawiającego w ciekły tlen/azot medyczny na cały okres 

wykonywania prac remontowych lub konserwacyjnych. 

4.  Dzierżawiony zbiornik będzie używany wyłącznie do przechowywania gazów dostarczanych przez 

Wykonawcę, z wyłączeniem okresu, w którym Wykonawca nie będzie w stanie dostarczać gazu.  

O niemożności dostarczania gazu Wykonawca poinformuje Zamawiającego pisemnie w formie wiadomości e-

mail               , w terminie 3 dni od jego zaistnienia, ze wskazaniem terminu przywrócenia dostaw gazu. 

5. W sytuacji określonej w ust. 4, Zamawiający może używać zbiornika Wykonawcy do przechowywania gazów 

o tych samych właściwościach z innego źródła, pod warunkiem poinformowania o tym fakcie Wykonawcy 

pisemnie na email:…………………………………………. 

6. Zamawiający poniesie koszty zniszczenia lub utraty zbiornika wraz z oprzyrządowaniem, które nastąpiły z 

winy lub zaniedbania Zamawiającego, z wyłączeniem zużycia rzeczy będącego następstwem jej 

prawidłowego używania.  

7. Wykonawca usunie zbiornik wraz z oprzyrządowaniem, w terminie do 30 dni, od daty wygaśnięcia niniejszej 

umowy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Wszelkie koszty związane z usunięciem 

zbiornika wraz z oprzyrządowaniem ponosi Wykonawca. 

§ 6 

1. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji ilościowych – w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury 

oraz jakościowych – w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia. 

2. Reklamacje Zamawiający może złożyć e-mailem, na adres  …………………………………………. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.  
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ZMIANA UMOWY 

§ 7 

1. Strony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian umowy w formie aneksu, który dla swej 

ważności wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, w następujących przypadkach: 

a) danych kontrahenta (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.); 

b) osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

c) strony dopuszczają możliwość wymiany zbiornika wraz z oprzyrządowaniem, pod warunkiem zachowania przez 

Wykonawcę, co najmniej równoważnych parametrów technicznych, bez zmiany umownie ustalonej ceny; 

d) obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego; 

e) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę;  

f) sposobu spełnienia świadczenia (np.: miejsce, termin realizacji umowy), w przypadku zaistnienia okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

g) stawki podatku VAT, w momencie wejścia w życie ich obowiązywania. W przypadku zmiany ustawowej stawki 

podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, cena netto nie zmieni się; 

h) wskaźnika GUS dotyczącego cen towarów i usług konsumpcyjnych, nie wcześniej niż przed upływem 12 

miesięcy od daty obowiązywania umowy, nie częściej niż 1 raz na 12 miesięcy, w przypadku, gdy wskaźnik ten 

ulegnie zmianie o minimum 5%. Maksymalna zmiana ceny nie może przekroczyć wysokości zmiany wskaźnika 

GUS; 

i) gdy wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 

a. na podstawie postanowień umownych,  

b. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego 

wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian 

umowy,  

c. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; 

j) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e art.144 ustawy Pzp; 

k) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i 

jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 

l) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – jeżeli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

ł) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę. 

2. Strony dopuszczają możliwość przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania 

wartości umowy w czasie jej trwania (ceny asortymentu przedłużonej umowy nie mogą się różnić od ujętych w 

niniejszej umowie – zał. nr 1). 
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KARY UMOWNE 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za nie wykonanie lub nienależyte 

wykonanie swoich zobowiązań umownych - w wysokości 0,2% wartości umownej przedmiotu dostawy 

niedostarczonej w terminie lub wadliwej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia - do dnia wykonania umowy - 

bez wad, dotyczy również terminów wynikających z zapisów § 6 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 100 zł za 

niewykonanie w terminie prac, o których mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy - za każdy dzień opóźnienia. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe, w przypadku przekroczenia terminu wskazanego w § 4 

ust. 2 niniejszej umowy. 

4. Jeżeli kara umowna z wymienionego wyżej tytułu nie pokrywa poniesionej szkody Strona, która poniosła 

szkodę może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenie, wyliczeniem 

rzeczywiście poniesionych szkód oraz z jednoczesnym wykazaniem ich ścisłego związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem danego zobowiązania umowy przez Stronę drugą. 

5. Kara umowna lub odsetki powinny być zapłacone przez Stronę, która naruszyła postanowienie umowy, w 

terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty. 

6. Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary może pokryć należną mu karę z należności Wykonawcy. 

CESJA WIERZYTELNOŚCI 

§ 9 

Zamawiający nie wyraża zgody na zbycie Wierzytelności przez Wykonawcę w żadnej formie prawnej.  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 10 

1. Strony umowy zastrzegają prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie 

wykonania lub nienależytego wykonania umowy, po uprzednim wezwaniu w formie pisemnej do wykonania 

umowy lub należytego wykonania umowy. 

2. Rozwiązanie umowy poprzedzi pisemne zawiadomienie Strony przeciwnej z zachowaniem wyprzedzającego 

terminu 3 miesięcy. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 11 

1. Do spraw nie ujętych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

2. W zakresie bieżącej współpracy w trakcie realizacji postanowień niniejszej umowy Zamawiającego 

reprezentował będzie …... a Wykonawca reprezentowany będzie przez …........ 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w poufności wszystkich danych i informacji uzyskanych od 

Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy oraz do niewykorzystywania ich w 

jakimkolwiek innym celu niż do wykonania niniejszej umowy. 

4. Do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy będzie właściwy dla 

Zamawiającego sąd powszechny.  

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

6. Integralną częścią umowy jest SIWZ wraz z załącznikami oraz oferta sporządzona i złożona w niniejszym 

postępowaniu przetargowym. 
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        Wykonawca       Zamawiający 


