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Załącznik Nr 5 do SIWZ 
 

Wzór umowy  
 
zawarta w Parczewie, w dniu ........ 2013 r. pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Parczewie 21-200, ul. Kościelna 
136, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI 
Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod nr 15873, reprezentowanym przez:  
Dyrektora  - mgr Janusza Hordejuka   
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a........................................................................ 
zarejestrowaną w .........................., reprezentowaną przez ............................................................. 
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą o następującej treści: 
 
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w przetargu  
nieograniczonym na dostawę gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli oraz 
zbiornika na ciekły tlen medyczny  

  
§ 1. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy towaru stanowiącego Zadanie Nr 1 – Dostawa gazów 
medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli, którego ilość i ceny jednostkowe określa 
formularz cenowy stanowiący Załącznik  do niniejszej umowy.    

2. Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia środkiem transportu, na własny koszt                  
i ryzyko od poniedziałku do piątku do Zamawiającego zgodnie z bieżącymi zamówieniami 
(telefonicznymi lub pisemnymi) w terminie 2 dni od daty złożenia zamówienia. 

3. Podane ilości przedmiotu zamówienia są ilościami szacunkowymi i w związku z powyższym 
Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zamówienia Zamawiającego. 

4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczane przez niego wyroby objęte niniejszą umową są 
dopuszczone do obrotu i stosowania na ternie Polski, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, normami itp. W przypadku gazów medycznych Wykonawca zobowiązany jest przy 
każdej dostawie dołączyć atest lub świadectwo kontroli jakości. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kart charakterystyki substancji / preparatów (dot. 
gazów) objętych przedmiotem zamówienia. Dokumenty winny być dostarczone wraz z pierwszą 
dostawą zamówionych gazów (a także w przypadku ich aktualizacji) , w formie elektronicznej 
(np. płyta CD) lub papierowej. Wykonawca zobowiązany jest również do przedłożenia na każde 
żądanie Zamawiającego (faksem), w wyznaczonym terminie, stosownych dokumentów 
dopuszczających dany wyrób do obrotu, objęty konkretnym zamówieniem Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu kopii dokumentu 
potwierdzającego ilość dostarczonych gazów. 

7. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona własnymi siłami/zamierza powierzyć 
część zamówienia podwykonawcom - ………………….. (wpisać którą część). * [*niepotrzebne skreślić] 

Podwykonawca: Przedmiot umowy - zakres: Cena brutto: 

   

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie podwykonawców dotyczące  

przedmiotu umowy. 
 

§ 2. 
1. Podstawą do zapłaty za dostarczony towar będzie faktura VAT dostarczona i podpisana przez 

Zamawiającego bądź osobę przez niego upoważnioną.   
2. Numer Identyfikacji Podatkowej  Zamawiającego: 539-13-33-279  
3. Wartość umowy na dostawę gazów wraz z dzierżawą butli wynosi ……............. zł wraz                

z podatkiem VAT, (słownie złotych: ........................................................) 
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4. Ceny przedstawione w formularzu cenowym nie wzrosną przez okres obowiązywania umowy. 
Ceny jednostkowe zawierają wszystkie koszty związane z zakupem, dostawą przedmiotu 
umowy do siedziby (magazyn tlenu) Zamawiającego, w tym koszty rozładunku ubezpieczenia, 
opakowania oraz podatku VAT. 

5.  Wykonawca może obniżyć cenę w każdym czasie, co nie wymaga formy aneksu do umowy. 
 
 

§ 3. 
1. Strony zgodnie ustalają, że w rozliczeniach obowiązywać będzie 30 dniowy termin płatności 

liczony od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury,  z zastrzeżeniem § 11 ust. 3.  
2.  Zaplata za towar  następować będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane na 

Fakturze VAT. 
3. Za zapłatę faktury rozumie się datę złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego. 
4. Ewentualna czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela (np. cesja wierzytelności i/lub 

należności ubocznych przysługujących Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy), może 
nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył Zamawiającego. 

 
§ 4. 

1. Zamawiający winien zbadać towar  pod względem ilościowym przed pokwitowaniem odbioru. 
Brak ilościowy stwierdzony w dostawie Zamawiający reklamuje niezwłocznie. Wykonawca 
zobowiązuje się do uzupełnienia braków w ciągu 2 dni roboczych od chwili otrzymania  
wiadomości od Zamawiającego. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do bezzwłocznego zgłoszenia reklamacji w przypadku 
stwierdzenia wad jakościowych. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostawa 
towaru nie odpowiada jej dotychczasowej jakości, poinformuje on Wykonawcę o stwierdzonych 
wadach, wstrzymując jednocześnie zapłatę za zakwestionowaną partię towaru. W przypadku 
potwierdzenia zasadności reklamacji nastąpi wymiana towaru na wolny od wad w terminie 2 dni 
roboczych. 

3. Dostarczany towar będzie oznakowany zgodnie z wymaganiami dopuszczenia do obrotu               
w zakresie określającym przedmiot zamówienia.  

 
§ 5. 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary 
umowne w następujących wypadkach i wysokościach:  
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) w wysokości 5% niezrealizowanej części wartości umowy określonej w § 2 ust. 3, gdy 
Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

b) w wysokości 2% wartości nie dostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki  
c) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w asortymencie, w ramach postępowania 

reklamacyjnego, o którym mowa w § 4 ust. 1 i 2 w wysokości 1 % wartości przedmiotu 
zamówienia za każdy dzien. zwłoki,  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  
a) 5% wartości niezrealizowanej części wartości umowy określone w § 2 ust. 3, w razie 

odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi 
odpowiedzialność Zamawiający, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 8 i §  9 niniejszej 
umowy. 

b) w wysokości 2% wartości przedmiotu zamówienia nieodebranej partii towarów, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki.  

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 
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§ 6. 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ...............2013 r. do dnia ............ 2015 r. lub 

do wyczerpania ilości asortymentu określonego w Załączniku  do umowy.    
2. Po dacie ................ 2015 r. , mimo nie zrealizowania zamówienia objętego niniejszą umową, 

umowa wygasa. 
§ 7. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym                  
z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w przypadku: 

a) powtarzających się nieterminowych realizacji dostaw, 
b) zmiany cen przez Wykonawcę innej niż opisana w § 2 ust. 5  niniejszej umowy, 
c) powtarzających się reklamacji ilościowych i jakościowych towarów, o których mowa                       

w § 4 ust. 1 i 2 
2. W sytuacjach, o których mowa w ust. 1, kary umowne wynikające z § 5 ust. 1 stosuje się 

odpowiednio. 
§ 8. 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. 

2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

 
§ 9. 

1. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy, gdy:  
a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,  
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy uniemożliwiający mu realizację 

przedmiotu umowy, 
c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz 

nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.  
2.  Postanowienie § 8 ust. 3 stosuje się odpowiednio.  

 
Dzierżawa butli 

§ 10. 
1. Wykonawca oddaje, a Zamawiający przyjmuje w dzierżawę: 

a) Butla na tlen medyczny butlowy,  o pojemności  6,4 m3  w ilości           38 szt. 
b) Butla na podtlenek azotu   o pojemności  7 kg   w ilości    4  szt. 
c) Butla na dwutlenek węgla medyczny o pojemności 7 kg     w ilości            4 szt. 
d) Butla na dwutlenek węgla techniczny o pojemności  26 kg  w ilości           7 szt.  
e) Butla na mieszaninę 50% tlenu i 50% podtlenku azotu   o pojemności 10 kg  w ilości 2 szt. 

 
2. Szczegółowy opis przedmiotu dzierżawy znajduje się w Załączniku do niniejszej umowy. 
3. Butle, o których mowa w ust. 1 są dopuszczone do obrotu i używania i spełniają wymagania 

określone w obowiązujących przepisach w tym zakresie. 
4. Zamawiający dostarczy butle wraz z pierwszą dostawą gazów w  terminie nie dłuższym niż         

2 dni od daty złożenia pierwszego zamówienia i rozładuje w wyznaczonym miejscu w  SP ZOZ     
w Parczewie przy ul. Kościelnej 136, na swój koszt. 

5. Przekazanie butli nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym, sporządzonym z udziałem obu 
stron, stanowiącym Załącznik  do niniejszej umowy. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do używania butli zgodnie z przeznaczeniem i wymogami 
prawidłowej eksploatacji. 
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§ 11. 
1. Strony uzgadniają, że Zamawiający za wydzierżawione butle będzie płacił czynsz w wysokości 

………. zł plus podatek VAT, łącznie ……….. zł (słownie: ………………złotych) miesięcznie. 
2. Czynsz dzierżawny nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania niniejszej umowy.  
3. Strony ustalają, że czynsz, o którym mowa w ust. 1 płatny będzie z dołu, przelewem na konto 

wskazane na fakturze na podstawie prawidłowo wystawionej faktury z terminem płatności 30 dni 
od daty jej otrzymania. 

§ 12. 
1. W czasie trwania niniejszej umowy naprawy serwisowe przedmiotu dzierżawy wynikające          

z normalnego używania, nie wynikające z winy Zamawiającego, świadczone będą przez 
Wykonawcę bezpłatnie. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego informowania 
Wykonawcy o konieczności dokonania napraw.  

2. W czasie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do wykonania 
konserwacji, legalizacji, naprawy i modernizacji wydzierżawianych butli, oraz do wykonania 
innych czynności niezbędnych do zapewnienia  bezpieczeństwa i najlepszej jakości gazu. 

3. Zamawiający zobowiązuje się zabezpieczyć butle przed kradzieżą i niepożądanym działaniem 
osób trzecich. 

4. Zamawiający nie odpowiada za zużycie butli będące wynikiem prawidłowego używania. 
 

§ 13. 
1. Po ustaniu umowy Zamawiający obowiązany jest wydać Wykonawcy przedmiot dzierżawy            

w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z prawidłowej, normalnej eksploatacji. 
2. Zwrot następuje na podstawie podpisanego przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego. 

 
§ 14. 

W razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia Umowy, o charakterze 
działania siły wyższej, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań (poszczególnych 
zamówień) – strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowego terminu ich realizacji. 
 

           § 15. 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 16. 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tekst jednolity Dz. U. z 2010r  Nr 113 poz.759                
z późniejszymi zmianami) oraz Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 17. 
Sprawy sporne podlegają rozstrzygnięciu przez  Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 18 

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

Zamawiający      Wykonawca 
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Załącznik do umowy Nr ..........  

Protokół zdawczo-odbiorczy 

sporządzony w dniu .................. 2013 r. 

 
 
Wydzierżawiający (Wykonawca) : 
 

Nazwa : ...................................................................................................................... 

z siedzibą : ................................................................................................................. 

zarejestrowany w : ...................................................................... pod Nr ................. 

reprezentowany przez : ............................................................................................. 

 
PRZEKAZUJE  
 

Dzierżawcy(Zamawiającemu) :  
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie z siedzibą przy ul. Kościelnej 

136, 21-200 Parczew zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z 

siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod nr 15873, 

reprezentowany przez: 

Dyrektora – mgr Janusza Hordejuka  

 
NASTĘPUJĄCY SPRZĘT :  
 

1) Butla na tlen medyczny butlowy, o pojemności  6,4 m3 w ilości .... szt. 

2) Butla na podtlenek azotu o pojemności  10 kg w ilości         .... szt.  
3) Butla na dwutlenek węgla medyczny o pojemności  7 kg w ilości   .... szt.  
4) Butla na dwutlenek węgla o pojemności 5 kg w ilości            .... szt. 

      5)  Butla na mieszaninę 50% tlenu i 50% podtlenku azotu   o pojemności  26 kg  w ilości .... szt. 
 
 
 
Podpisy upoważnionych przedstawicieli: 
 
 
Wydzierżawiającego                                                Dzierżawcy 
 
1. .......................                                 ............................................. 
 
2. ........................                                                 ............................................. 
 

  


