
Załącznik nr 4

UMOWA  Nr ……/ZP/13
(projekt)

Dnia …………….. 2013 roku w Śremie pomiędzy:
Szpital w Śremie  Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie,  ul. Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem działający na podstawie 
wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000390057, zwaną dalej Zamawiającym, 
reprezentowanym przez:

Prezes Zarządu – Michał Sobolewski 

a
………………………………………………..………………… z siedzibą w …………………., ….… - ………., ………..………………. 
ul. ……………………………….. działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , 
zwanym dalej Wykonawcą,  reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………..…
……………………………………………………………..

została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), umowa następującej 
treści: 

§ 1
1. Przedmiotem umowy jest: 

• dostawa gazów medycznych:
1)  ciekły tlen medyczny -  50 000 kg,
2)  podtlenk azotu - 800 kg,
3)  tlen medyczny sprężony - 400 m3,   
4)  Laparox – 200 kg,
5) Entonox – 50 m3

zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1.1 do oferty

• dzierżawa:
1) stacjonarnego zbiornika wraz z parownicą o poj. 6000 kg 1 szt. miesięcznie,
2) butli do podtlenku azotu medycznego o poj.  7 kg - 30 szt. miesięcznie,
3) butli do tlenu medycznego o poj. 6,4 m3 – 10 szt. miesięcznie, 
4) dzierżawa butli do Laparoxu o poj. 40 kg - 4 szt. miesięcznie, 
5) dzierżawa butli do Entonoxu o poj. 10L – 2 szt. miesięcznie

zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym stanowiącym załączniki nr 1.1 do oferty 
        

      Stacjonarny zbiornik o pojemności 6.000 kg winien odpowiadać następującym parametrom:
1) maksymalne nadciśnienie robocze 1,76 MPa,
2) temperatura robocza – 1960 C,
3) ciśnienie użytkowe odbiorcy 0,5 MPa.

2. Wykonawca oświadcza, że towar:
2.1. posiada świadectwo rejestracji lub świadectwo dopuszczenia do obrotu w Polsce,
2.2. odpowiada wszystkim cechom określonym w umowie.

§ 2
1. Dostawy następować będą sukcesywnie, transportem Wykonawcy i na koszt Zamawiającego, zgodnie z 
zapotrzebowaniem sporządzonym każdorazowo przez Zamawiającego.
2. Partia gazów medycznych, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem, winna być dostarczona do siedziby 
Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego 
telefonicznie, listownie czy za pośrednictwem faksu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.  Wykonawca  winien  uprzednio  pisemnie  telefonicznie  lub  za  pośrednictwem  faxu  poinformować 
Zamawiającego o konkretnym dniu i terminie dostawy.



4. Koszt dostawy ponosi Zamawiający. Strony ustalają następującą wysokość kosztu jednej dostawy brutto:
• transport tlenu ciekłego ........................
• transport butli ......................................
• inne( palety) ........................................ 

5.  Dostarczenie  tlenu  zgodnie  z  zapotrzebowaniem,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  potwierdzone  zostanie 
Protokołem Odbioru Dostawy podpisanym przez Zamawiającego.
6.   Dostarczenie  tlenu  przez  Wykonawcę  niezgodnie  z  zapotrzebowaniem  uważane  będzie  przez 
Zamawiającego jako niedotrzymanie terminu dostawy.

§ 3
1. Cena dostarczanego towaru została ściśle określona w Formularzu asortymentowo-cenowym Wykonawcy. 
2. Wykonawca gwarantuje, że ceny jednostkowe towaru określone w Formularzu asortymentowo-cenowym 
są niezmienne przez okres realizacji umowy jak również niezmienne są ceny dostawy towaru przez okres 
zawartej umowy.  

§ 4
1. Zamawiający zobowiązuje się do płacenia przez cały okres obowiązywania umowy dzierżawy zbiorników 

czynszu w wysokości:
1) Stacjonarny zbiornik wraz z parownicą– 1 szt. ................. zł brutto miesięcznie
2) butle do podtlenku azotu medycznego – 30 szt. .............. zł brutto miesięcznie
3) butle do tlenu medycznego – 10 szt. ..................... zł brutto miesięcznie
4) butle do Laparoxu – 4 szt. …………………………….zł brutto miesięcznie
5) butle do Entonoxu – 2 szt. …..........................zł brutto miesięcznie

zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ..........................

2. Czynsz o którym mowa w ust. 1 płatny będzie, miesięcznie, przelewem z dołu w terminie 30 dni od dnia 
wystawienia  faktury.

§ 5

1.  Przekazanie zbiornika zostanie potwierdzone Protokołem zdawczo-odbiorczym.
2.   Przy  odbiorze  zbiornika  Zamawiający  zobowiązany  jest  dokonać  jego  badania  jakościowego  a  o 
ujawnionych wadach zbiornika niezwłocznie powiadomić Wykonawcę na piśmie.
3. Zbiornik  zostanie  zainstalowany  przez  Wykonawcę,  w  miejscu  wskazanym  przez  Zamawiającego,  w 
terminie uzgodnionym miedzy stronami nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy.
4. Transport zbiornika do Zamawiającego oraz jego zainstalowanie odbywać się będzie na koszt i  ryzyko 
Wykonawcy.
5. Wykonawcę  udzieli  personelowi  Zamawiającego  wszelkich  informacji  i  instrukcji  niezbędnych  do 
prawidłowego korzystania ze zbiornika.
6. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca  będzie dokonywał nieodpłatnie serwisu technicznego 
zbiornika. Przez serwis zbiornika rozumie się dojazd i pracę serwisu oraz wymianę jeżeli jest to konieczne 
wszystkich części i podzespołów nieodpłatnie.
7. Zbiornik jest własnością Wykonawcy, w związku z czym wszelkie koszty związane z przeglądami i 
kontrolami Urzędu Dozoru Technicznego ponosi Wykonawca.

§ 6
1. Zamawiający jest zobowiązany do korzystania ze zbiornika w sposób zgodny z instrukcjami przekazanymi 
przez Wykonawcę, oraz postanowieniami niniejszej umowy.
2.  Ryzyko  przypadkowej  utraty  zbiornika,  jego  zniszczenia  lub  uszkodzenia  aż  do  chwili  wydania  go 
Zamawiającemu obciąża Wykonawcę.

§ 7
1. Wykonawca jest uprawniony do dokonania kontroli sposobu używania zbiornika w dowolnym czasie po 
uprzednim uzgodnieniu terminu kontroli z Zamawiającym.
2.  Zamawiający  nie  jest  upoważniony do  zmiany  lokalizacji  zbiornika,  bez  uzyskania  zgody  Wykonawcy 
wyrażonej na piśmie.



§ 8
Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy Zamawiający zwróci  Wykonawcy zbiornik  w stanie nie 
pogorszonym z uwzględnieniem naturalnego zużycia.  Demontaż zbiornika oraz jego transport  z  siedziby 
zamawiającego do miejsca przeznaczenia zostanie wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt.

§ 9
1. Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności za dostawy towaru przelewem w terminie do 30 
dni od przedłożenia faktury w siedzibie zamawiającego.
2. Za datę uregulowania należności uważa się datę obciążenia konta Zamawiającego. 
3. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności  
wynikającej z tej umowy.
4. Do kontaktu z zamawiającym w sprawach wykonania umowy Wykonawca upoważnia:
………...........................……..…. tel. ……..
5. Do kontaktów z wykonawcą w sprawach wykonania umowy zamawiający upoważnia:
Aleksandrę Stanisławiak – tel. 061 281 54 03

§ 10
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:
1.1. za opóźnienie w wykonaniu zamówionej partii  towaru w wysokości  0,1% wartości niezrealizowanej 

części  umowy, za każdy rozpoczęty dzień,
1.2.  w przypadku  wypowiedzenia  umowy  z  winy  Wykonawcy,  zapłaci  Zamawiającemu karę  umowną  w 

wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy,
2.  Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  z  przysługującej  mu  należności  kwoty  wymagalnych  kar 
umownych.
3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 50% całego przedmiotu zamówienia. Kary umowne 
z różnego tytułu podlegają skumulowaniu.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar 
umownych.

§ 11
1.Zamawiającemu  przysługuje  prawo  wypowiedzenia  umowy  z  zachowaniem  2-miesięcznego  okresu 
wypowiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może  wypowiedzieć 
umowę w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca 
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
3.  Zamawiający  może  wypowiedzieć  niniejszą  umowę  ze  skutkiem  natychmiastowym  w  sytuacji  kiedy 
Wykonawca nie realizuje któregokolwiek z obowiązków z niej wynikających.
4.  W  każdym  przypadku  wypowiedzenia  umowy,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania dotychczasowej części umowy.

§ 12
1. Na mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113,  
poz.759) zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do 
treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
2. Zmiana dotyczy tylko i wyłącznie przypadku zmiany stawki podatku VAT.
3.  Wszelkie  zmiany  postanowień  umowy  wymagają  formy  pisemnej  i  zgody  zamawiającego  w  formie 
sporządzonego i podpisanego aneksu.  

§ 13



W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz 
Kodeksu cywilnego.

§ 14
1.Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle  wykonania niniejszej  umowy Strony rozstrzygać 
będą polubownie. 
2. Spory sądowe będą podlegały rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15
Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do dnia ........................... 2014 roku.

§ 16
Umowę  niniejszą  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach  z  przeznaczeniem  po  jednym 
egzemplarzu dla każdej ze Stron.

                  

                                             

               Wykonawca                                                                                   Zamawiający

 


