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PROJEKT 

 

UMOWA Nr ………. 

Zawarta w dniu …………………….  

 

pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym 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 oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 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 Elżbietę Czeszewską 

zwanym dalej Zamawiającym,   

 

a  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

NIP ……………………………………………. REGON: ……………………………………………. 

reprezentowaną/ym przez ……………………………………………………………………………. 

zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą. 

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego nr M-2373-07/2019 w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019.1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, strony 

zawierają umowę następującej treści. 

 

PRZEDMIOT I CENA UMOWY 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa gazów medycznych i technicznych oraz dzierżawa 

butli do ich magazynowania zgodnie z formularzem ofertowym i cenowym (załączniki  

nr 1 oraz 2 do umowy) według zadania nr ……... 

2. Szczegółowe warunki realizacji usługi zawiera załącznik nr 3 do umowy – opis 

przedmiotu zamówienia.  

 

§ 2 

1. Szacunkowa wartość umowy wynosi: 

a)  ……..………..…… zł netto (słownie: ………….…..); 

b) …………………….. zł brutto (słownie: ……………..). 
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2. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

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

5. Zamówienie realizowane jest według cen ryczałtowych zawartych w formularzu 

asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.  

 

CZAS TRWANIA UMOWY I JEJ ROZWIĄZANIE 

§ 3 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony – od ……...2019 r. do …….…. 2022 r. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym 

bez ponoszenia odpowiedzialności za jednostronne rozwiązanie umowy, w przypadku 

zaprzestania wykonywania, niewykonania lub rażąco nieprawidłowego wykonywania 

przedmiotu umowy, przy czym rozwiązanie powinno być poprzedzone pisemnym 

wezwaniem Wykonawcy do wykonania bądź poprawienia wykonania usługi.  

3. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy w przypadku zalegania przez 

Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia za wykonane usługi co najmniej przez dwa 

kolejne miesiące, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zapłaty.   

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonywanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach.  

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.   

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykonania umowy w pełnym zakresie.  

 

WARUNKI REALIZACJI USŁUGI 

§ 4 

1. Dostawy ciekłego azotu będą odbywać się dwa razy w tygodniu: 

- wtorki, w godz. 7:00 – 10:00, 

- czwartki, w godz. 7:00 – 15:00. 

2. Dostawy pozostałych gazów, objętych przedmiotem zamówienia, odbywać się będą 

według zamówień składanych sukcesywnie w zależności od aktualnych potrzeb 

Zamawiającego.  

3. Zamawiający określa wielkość i rodzaj dostawy przez złożenie u Wykonawcy 

zamówienia w formie wiadomości e-mail lub telefonicznie.  

4. Realizacja dostaw, o których mowa w ust. 2, następuje do 3 dni roboczych od dnia 

złożenia zamówienia.   
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5. Każda dostawa potwierdzona będzie dokumentem zawierającym ilość i rodzaj 

dostarczonego towaru. Dokument ten musi być podpisany przez upoważnionego 

pracownika Zamawiającego oraz Wykonawcy.  

6. W razie zwłoki w realizacji dostaw, przekraczającej co najmniej 2 dni robocze termin, | 

o którym mowa w ust. 4, Zamawiający ma prawo dokonać zakupu u innego dostawcy  

i obciążyć Wykonawcę kwotą odpowiadająca różnicy pomiędzy faktycznymi cenami 

zakupu a cenami ustalonymi na podstawie niniejszej umowy, zachowując prawo do 

naliczania kar umownych.  

7. W przypadku braku z jakichkolwiek przyczyn produktów stanowiących przedmiot 

zamówienia, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, 

dostarczając z zgodą Zamawiającego ich pełny odpowiednik lub umożliwi zakup 

niezrealizowanej części dostawy u innego, wskazanego przez Wykonawcę, podmiotu 

zobowiązując się do pokrycia ewentualnej różnicy ceny wynikającej z takiego zakupu.  

8. W przypadku realizacji zamówienia niezgodnego z ofertą, Zamawiającemu przysługuje 

prawo odmowy przyjęcia towaru. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru na własny 

koszt towaru w terminie wskazanym przez Zamawiającego.    

9. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał 

ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do realizacji umowy. 

10. Koszt dostarczenia, rozładowania oraz rozlokowania towaru w miejscach wskazanych 

przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca.  

11. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania we właściwym czasie  

o zdarzeniach mających istotne znaczenie dla realizacji niniejszej umowy.  

12. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy ze strony Wykonawcy jest 

……... tel. ………. e-mail: ………. 

13. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy ze strony Zamawiającego jest 

…………………………….. tel. ………. e-mail: …… 

 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 5 

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie iloczynem ilości dostarczonego towaru oraz 

ceny jednostkowej za dany rodzaj towaru.  

2. Zapłata za dostarczony towar nastąpi w formie przelewu bankowego na konto 

Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury, potwierdzającej dostawę towaru. 

3. Faktura za dostarczony towar musi być opisana numerem realizowanej umowy. 

4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

GWARANCJE 

§ 6 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar posiada wszystkie wymagane dokumenty 

niezbędne do dopuszczenia towaru do obrotu i używania.  

2. Na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy w terminie do 7 dni 

roboczych wymagane prawem dokumenty właściwe dla przedmiotu zamówienia.  

3. Przy każdej dostawie towaru, Wykonawca dołączy odpowiednie atesty.  

4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczy towar o terminie przydatności do użytku na tyle 

długim, na ile pozwala sposób przechowywania gazu przez Zamawiającego. 
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia reklamacji w przypadku dostaw 

towarów niezgodnych z ofertą na podstawie, której została zawarta umowa oraz  

w przypadku ujawnienia wad ukrytych towaru. 

6.  Reklamacja towaru wadliwego będzie składana mailowo lub telefonicznie.  

7. W przypadku wystąpienia wad jakościowych lub/i ilościowych Wykonawca zobowiązany 

jest wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub/i uzupełnić niedobór ilościowy w ciągu 

2 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego reklamacji.  

8. Wykonawca na własny koszt i ryzyko wymienia towar, w którym stwierdzono wadę 

jakościową lub/i ilościową.  

  

KARY UMOWNE 

§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto 

niezrealizowanej umowy, określonej w § 2 ust. 1, w razie rozwiązania niniejszej umowy 

przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości przedmiotu 

dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu zamówienia. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości przedmiotu 

dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu reklamacji uznanej jako 

zasadnej w przypadku, o którym mowa w §6 ust. 7.   

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości przedmiotu 

dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wady towaru w okresie 

gwarancji jakości.  

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia Wykonawcy żądania 

odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, do pełnej 

wysokości powstałej szkody. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia należnego za 

wykonanie przedmiotu umowy.  

7. Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej, nie 

zwalnia go z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.   

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 8 

1. Zamawiający, zgodnie z przepisami art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

może w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, a czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 9 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 
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§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

§ 11 

1. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddadzą rozstrzygnięciu 

właściwemu rzeczowo sądowi w Koszalinie. 

2. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu 

prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego  

i likwidacyjnego.   

 

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

 

 

Załączniki do umowy: 

1. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

2. formularz ofertowy  

3. formularz asortymentowo-cenowy 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 


