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Załącznik nr 5 do SIWZ 
UMOWA NR …/D/2017 

wzór umowy dla zadania nr 2 i 3 
 

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

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze,  
ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
Kielcach Wydział X Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000009315, NIP 959-128-99-64, Regon 
000296213 zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

Dyrektora – Youssefa Sleimana, 

 

a  

 (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 

(nazwa firmy) …………………………………….., z siedzibą w ………………………….  
przy ulicy ……………………., wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy …………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: ………………..., zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym 
przez: 
…………………… – …………………… 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) 

(imię i nazwisko) ………………., przedsiębiorcą działającym pod firmą ………… z siedzibą w 
……………………………… przy ulicy ……………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, numer NIP: …………….., numer 
REGON: …………….. zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”  

 

Podstawa zawarcia niniejszej umowy: 

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 EURO, w trybie ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1265 ze zm.)   

 
§ 1 

Przedmiot zamówienia: 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz ofertą cenową stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, do dostarczania 
Zamawiającemu gazów medycznych/ technicznych1 w okresie 12 m-cy tj. od dnia ………2017 r. do 
dnia …………….r. lub do wyczerpania całkowitej jej wartości określonej w § 2 ust. 1 niniejszej 
umowy. Jeśli w okresie 12 miesięcy nie zostanie wykorzystana wartość umowy, do końca miesiąca, w 
którym upływa termin obowiązywania umowy. 

 

 
                                         
1 Niepotrzebne skreślić 
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§ 2 

Wartość umowy: 

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z przyjętą ofertą, która wynosi:     wartość 
netto: ……………………………………………………. 

słownie: …………………………………………………………… 

VAT …….% tj.: ………………………………………..……….. 

słownie: ………………………………………………………..…. 

wartość brutto: ………………………………………………….. 

słownie: …………………………………………………………… 

w tym: 

1.1 Zadanie nr……. wartość netto: ……………… słownie:……………………………………… 

VAT …….% tj.: 
……………………………słownie:………………………………….…………..…. 

wartość brutto: 
……………………słownie:………………………………………………………… 

2. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych netto za dostarczany przedmiot umowy 
określony w załączniku nr 1 do umowy przez cały okres trwania umowy. 

3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z 
dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę.  

4. Wartość określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty realizacji umowy. 

 

§ 3 

Warunki i terminy płatności: 

1. Strony ustalają, że rozliczenie za dostarczony przedmiot umowy będzie następowało na podstawie 
miesięcznych faktur. Należność będzie regulowana przelewem na konto Wykonawcy w terminie 
…… dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania wraz z przedmiotem umowy faktury pisanej w 
języku polskim. 

3. Faktura musi zawierać numer umowy. Nazwa oraz jednostka miary asortymentu określana na 
fakturach musi być taka sama jak nazwa występująca w ofercie cenowej stanowiącej załącznik nr 
1 do umowy. 

4. Faktura za dzierżawę butli ma uwzględniać nazwę gazu, datę dostawy/zwrotu oraz nr dokumentu 
na podstawie którego dokonano dostawy/zwrotu butli. 

5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego 
na fakturze.  

6. Wykonawca obowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu pisemnego raportu  z realizacji 
ilościowo – wartościowej przedmiotu zamówienia w cenach netto, po upływie każdego kwartału 
trwania umowy, z wyszczególnieniem numeru faktury. 
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§ 4 

Warunki realizacji umowy: 

1. 1Dostawa gazów medycznych w butlach Wykonawcy i Zamawiającego wraz z dzierżawą i 
legalizacją, w zakres której wchodzi: 

a) gazy medyczne będą dostarczane do siedziby Zamawiającego, 

b) dostawa gazów medycznych będzie się odbywać na zgłoszenie pisemne. Termin dostawy max 
3 dni. Zamawiający wymaga, aby podczas dostawy zamówionych gazów medycznych 
Wykonawca odbierał puste butle. Gazy medyczne winny mieć datę ważności co najmniej 6 
miesięcy od daty dostawy, 

c) wielkość każdorazowej partii dostawy wynikać będzie z bieżących potrzeb i niezbędnego 
zapasu, zabezpieczającego przedmiot działania Zamawiającego, 

d) do każdej dostawy winien być dostarczony aktualny atest, 

e) przedmiot zamówienia będzie dostarczony transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt 
załadunku i rozładunku obciąża Wykonawcę, 

f) Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu, wymiany wadliwego przedmiotu 
zamówienia i pokrycia kosztów transportu z tym związanych, 

g) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikłe z dostarczenia wadliwego 
przedmiotu zamówienia, 

h) realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywać się również w butlach Zamawiającego (o 
pojemności 0,3m3 , 0,5m3, 0,8 m3), 

i) dostarczone butle muszą spełniać wszelkie wymogi prawne obowiązujące w kraju 
 i EU z uwzględnieniem obowiązującego oznakowania butli kolorami przewidzianymi dla 
określonych gazów oraz dokument dostawy z rodzajem gazu, 

j) Zamawiający oprócz kwot za gazy medyczne będzie uiszczał opłatę z tytułu użytkowania butli 
Wykonawcy zgodnie z załącznikiem (ofertą) załączoną do umowy. Faktura za dzierżawę butli 
ma uwzględniać nazwę/asortyment gazu, datę dostawy/zwrotu oraz nr dokumentu na 
podstawie, którego dokonano w/w czynności. Faktura wystawiana jeden raz w miesiącu 
(ostatniego dnia miesiąca) i dostarczona zamawiającemu do 5 dnia następnego miesiąca, 

k) Wykonawca nie może odmówić dostaw przedmiotu umowy objętego niniejszą umowa  
w przypadku wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego, 

l) ilość i rodzaj przewidzianych gazów medycznych może ulec zmianie, wynikających  
z potrzeb Szpitala, 

m) dostarczone gazy medyczne powinny odpowiadać wymogom zgodnie z Ustawą– Prawo 
Farmaceutyczne z dnia 06.09.2001r., Ustawą o Wyrobach Medycznych Dz. U. z 2010 r. Nr 
107 poz. 679. i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

n) Zamawiający wymaga inwentaryzacyjnego przekazania butli będącego własnością 
Wykonawcy na czas rozpoczęcia i zakończenia umowy z udziałem stron . 

o) Wykonawca dokona legalizacji butli na wniosek Zamawiającego w terminie 30 dni.  

                                         
1 Niepotrzebne skreślić 
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1. 1Dostawa gazów technicznych w butlach Wykonawcy i Zamawiającego wraz z dzierżawą i 
legalizacja, w zakres której wchodzi: . 

a) gazy techniczne będą dostarczane do siedziby Zamawiającego: 

b) dostawa gazów technicznych /mieszanka kalibracyjna/- w terminie dostawy maksymalnie 30 
dni roboczych od pisemnego zgłoszenia przez zamawiającego. 

c) dostawa innych gazów technicznych na zgłoszenie pisemne. Termin dostawy max 3 dni. 
Zamawiający wymaga, aby podczas dostawy zamówionych gazów technicznych Wykonawca 
odbierał puste butle. Gazy techniczne winny mieć datę ważności co najmniej 6 miesięcy od 
daty dostawy. 

d) wielkość każdorazowej partii dostawy wynikać będzie z bieżących potrzeb niezbędnego 
zapasu, zabezpieczającego przedmiot działania Zamawiającego. 

e) do każdej dostawy winien być dostarczony aktualny atest. 

f) przedmiot zamówienia będzie dostarczony transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt 
załadunku i rozładunku obciąża Wykonawcę. 

g) Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu, wymiany wadliwego przedmiotu 
zamówienia i pokrycia kosztów transportu z tym związanych. 

h) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikłe z dostarczenia wadliwego 
przedmiotu zamówienia. 

i) realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywać się również w butlach Zamawiającego 
(azot ciekły- 48 kg i argon 1 m3.) 

j) dostarczone butle muszą spełniać wszelkie wymogi prawne obowiązujące w kraju 
 i EU z uwzględnieniem obowiązującego oznakowania butli kolorami przewidzianymi dla 
określonych gazów oraz dokument dostawy z rodzajem gazu. 

k) Zamawiający oprócz kwot za gazy techniczne będzie uiszczał opłatę z tytułu użytkowania 
butli Wykonawcy zgodnie z załącznikiem (ofertą) załączoną do umowy. Faktura za dzierżawę 
butli ma uwzględniać nazwę/asortyment gazu, datę dostawy/zwrotu oraz nr dokumentu na 
podstawie, którego dokonano w/w czynności. Faktura wystawiana jeden raz w miesiącu 
(ostatniego dnia miesiąca) i dostarczona zamawiającemu do 5 dnia następnego miesiąca. 

l) Zamawiający wymaga inwentaryzacyjnego przekazania butli będącego własnością 
Wykonawcy na czas rozpoczęcia i zakończenia umowy z udziałem stron . 

m) Wykonawca dokona legalizacji butli na wniosek Zamawiającego w terminie 30 dni. 

2. Zamawiający będzie dokonywał zamówień faxem na nr………………………………. lub drogą 
e-mailową na adres…………………………………… Zamówienie musi zawierać: dane 
Zamawiającego, nr zamówienia, rodzaj, ilość i wartość zamawianego asortymentu (nazewnictwo 
zgodne z ofertą) oraz datę dostawy. 

3. Wykonawca nie może odmówić dostaw przedmiotu umowy objętego niniejszą umową w 
przypadku wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 3, Wykonawca może naliczyć 
odsetki ustawowe wynikające z zaległości w zapłacie. 

                                         
1 Niepotrzebne skreślić 
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§ 5 

Nadzór nad realizacja umowy: 
1. Do merytorycznego nadzoru nad realizacją umowy Zamawiający upoważnia: Kierownika Apteki 

Szpitalnej Pana Janusza Lubczyńskiego tel. 41 346 55 45 wew. 219. 
2. Do składania zamówień oraz do nadzoru technicznego nad realizacją umowy Zamawiający 

upoważnia Koordynatora Sekcji Technicznej Pana Grzegorza Śledzia, tel.: 41 346 55 45 wew. 224 
lub 179. 

3. Wykonawca do kontaktów z Zamawiającym upoważnia …………………………...……………… 
………………………. 
 

§ 6 

Kary umowne: 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary 
umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1.1. w wysokości 10% wartości umowy brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy  z powodu 
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

1.2. w wysokości 10% wartości umowy brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy  z przyczyn 
niezależnych od Zamawiającego, 

1.3. w wysokości 0,1% wartości umownej brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 10 % wartości umowy brutto w 
razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wystawienia  pisemnego dokumentu obciążającego 
Wykonawcę zwanego notą obciążeniową ze wskazaniem tytułu obciążenia (powołania 
odpowiedniego zapisu umowy) i potrącenia należności z tytułu kary umownej z należności 
wynikającej  z umowy. 

 

§ 7 

Odstąpienie od umowy: 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy  może zagrozić istotnemu  interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:  
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3.1 zostanie ogłoszona upadłość lub przeprowadzona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy. 

3.2 zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

3.3 Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 
kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.  

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi 
Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł 
spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w zakresie realizacji zadania nr 1 w 
przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy na dzierżawę zbiornika na ciekły tlen. 

6. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.  

7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.  

 

§ 8 

Postanowienia końcowe: 

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 
nieważności. 

2. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod 
rygorem nieważności:  

2.1. dokonywać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy,              

2.2. przyjmować poręczeń za dług Zamawiającego od podmiotów trzecich, 

2.3. dokonywać jakiejkolwiek innej czynności prawnej skutkującej zmianą podmiotu 
zobowiązania, w tym udzielania pełnomocnictwa do windykacji wierzytelności                       
z prawem do inkasa dla podmiotów innych niż adwokat lub radca prawny. 

3. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą 
polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd 
właściwy dla Zamawiającego. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz 
przepisy ustawy prawo zamówień publicznych. 

 

§ 9 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron.  

       ZAMAWIAJĄCY                                                                               WYKONAWCA 
 


