
ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

ISTOTNE, DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE  

DO TREŚCI UMOWY 

 

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego 7/PN/2018/PW, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą 

Pzp”,  została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa gazów medycznych, zwanych dalej „Gazami” wraz z dzierżawą 

i transportem butli medycznych. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokument: „opis przedmiotu zamówienia” 

stanowiący integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty i podpisaniem umowy zapoznał się z miejscem  

i warunkami realizacji zamówienia i nie wnosi żadnych zastrzeżeń. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy nie więcej niż o 20% 

wartości umowy, bez prawa dochodzenia roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę, z 

zastrzeżeniem pkt 5 poniżej. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach spowodowanych sytuacją, której Zamawiający nie 

mógł przewidzieć w chwili udzielania zamówienia, przedmiot zamówienia może być zrealizowany 

w mniejszym zakresie niż jest to określone w ustępie powyżej. 

 

§ 2. 

1. Strony ustalają: 

a) termin zainstalowania i przekazania zbiornika do eksploatacji do dnia ………  r. 

b) termin rozpoczęcia dostawy przedmiotu umowy: od dnia ……………. r.  

c) termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia ……………………... r. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) zamontowania i uruchomienia „zbiornika” we własnym zakresie i na własny koszt, 

b) przeszkolenia w zakresie obsługi i przepisów BHP wskazanych przez Zamawiającego 

pracowników w zakresie obsługi zbiorników w ramach wynagrodzenia umownego określonego 

w § 5 ust. 1 umowy, 

c) przekazania Zamawiającemu protokołu z przeszkolenia, o którym mowa w ust. 2 pkt. b), 

d) udzielenia Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesięcy, licząc od daty realizacji przedmiotu 

umowy, o której mowa w ust. 2 lit. a) powyżej, że dostarczony przedmiot umowy jest dobrej 

jakości i wolny od wad. 

e) udzielenia Zamawiającemu gwarancji na okres 12 miesięcy, licząc od daty każdorazowej 

dostawy gazów medycznych, spożywczych oraz technicznych, że dostarczone gazy są dobrej 

jakości i wolne od wad. 

f) zabezpieczenia należytego stanu technicznego i prawidłowości działania zbiorników.  

g) w przypadku zgłoszenia awarii zbiornika lub butli przez Zamawiającego, Wykonawca 

niezwłocznie (tj. nie dłużej niż w 12 godzin) winien przystąpić do ich usunięcia. 

 

§ 3. 

1. Dostawy gazów realizowane będą przez Wykonawcę po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania 

przez Zamawiającego (pisemnie, telefonicznie, fax. lub e-mail): 

a) Pisemnie na adres: __________ 

b) Telefonicznie: ________________ 

c) Email: ______________. 

2. Przyjęcie zgłoszenia powinno być potwierdzone przez Wykonawcę telefonicznie na numer 

telefonu  (022/389-47-15)  lub (/22/389 48 61) lub faxem (/22/632 38 93) w ciągu 2 godzin od 

chwili zgłoszenia zapotrzebowania, o którym mowa w ust. 1. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy: gazów najpóźniej w ciągu: 
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a) Tlen ciekły do zbiornika CC12700 w ciągu 24 godzin.  

b) Gazy w butlach i azot ciekły w ciągu 24 godzin. 

4. W sytuacjach awaryjnych czas dostawy tlenu ciekłego do zbiornika CC12700 od chwili 

zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 lit. a), nie może być dłuższy niż 24 godziny (niezależnie od 

dnia tygodnia). 

 

§ 4. 

1. Strony ustalają, że dostawy gazów do siedziby Zamawiającego będą realizowane w dni robocze 

(od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:30 do 15:00.   

2. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do dokonywania odbioru gazów są: 

- .......................................................................................... 

- ........................................................................................... 

- ........................................................................................... 

3. Potwierdzeniem dostawy gazów będą „dokumenty dostawy – odbioru” wystawione przez 

Wykonawcę i potwierdzone przez jedną z osób upoważnionych, o których mowa w ust. 2.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do: dostawy gazów wraz z aktualną legalizacją, dotrzymania 

odpowiedniej jakości dostarczanych gazów oraz dostarczenia każdorazowo świadectwa kontroli 

jakości. 

 

§ 5. 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za całość przedmiotu umowy wynosi:  

brutto…….........................................zł 
(słownie:.........................................................................................................................). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej stanowi wynagrodzenie ryczałtowe i zawiera 

m.in. koszty gazu, dostawy, transportu, dzierżawy butli oraz zamontowania zbiorników. 

3. Ceny jednostkowe wykonania przedmiotu umowy zawiera formularz ofertowy. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy za dostarczony asortyment oraz za dzierżawione przez 

Zamawiającego butle zostanie ustalone w oparciu o rzeczywistą ilość zamówionego i odebranego 

asortymentu przez Zamawiającego i rzeczywistą ilość dzierżawionych butli oraz ceny 

jednostkowe podane w formularzu ofertowym. Powyższe ceny jednostkowe będą stałe przez okres 

trwania umowy. 

 

§ 6. 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 

niniejszej umowy nastąpi fakturami częściowymi wystawionymi przez Wykonawcę na 

Zamawiającego przy każdej dostawie za faktycznie dostarczony towar, płatnymi w terminie 60 dni 

od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego. 

2. Zapłata wynagrodzenia za dzierżawę butli, o której mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy odbywać 

się będzie fakturami wystawianymi na ostatni dzień miesiąca. 

3. Podstawę wystawienia i zapłaty faktur stanowić będą „dokumenty dostawy – odbioru”, o których 

mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy. 

4. Należność za dostarczony towar zapłacona zostanie przelewem z konta Zamawiającego w 

terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Płatność nastąpi na 

rachunek bankowy wskazany na fakturze. 

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

6.  Zwłoka w zapłacie należności za dostarczone gazy lub dzierżawę zbiornika nie upoważnia 

Wykonawcy do wstrzymania realizacji zamówienia. 

7.  Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, 

a) REGON......................................... 

b) NIP................................................  

 

§ 7. 

1. Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia przy pomocy podwykonawców. 

2. Zatrudnienie podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za zobowiązania 

wynikające z niniejszej umowy. 
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3. Wykonawca oświadcza, że podwykonawcom zostaną powierzone następujące zadania w 

zakresie realizacji przedmiotu umowy: 

1) …………………… 

2) …………………… 

3) …………………… 

Szczegółowe informacje o podwykonawcach znajdują się w załączniku nr 2 do niniejszej 

umowy. 

4.  Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana uprzednia 

pisemna zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

5.  Wykonawca odpowiada za działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia każdego 

podwykonawcy tak, jakby to były działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia jego 

własnych pracowników lub przedstawicieli. 

 

§ 8. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

1) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął dostawy gazu w terminie określonym w § 2 ust. 1 pkt. b  

Umowy bez uzasadnionych przyczyn, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na 

piśmie, 

2) jeżeli opóźnienie w dostawie gazów wynosi więcej niż dwie doby w stosunku do terminu 

określonego w  § 3 ust. 3 niniejszej umowy,  

3) w przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 3 ust. 4 niniejszej umowy, 

4) w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 2 ust 1 pkt. 3) niniejszej umowy o 2 

dni. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust 1 powyżej Zamawiający ma prawo do odstąpienia od 

Umowy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności umożliwiających odstąpienie od 

Umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu 

pozostałego zakresu umowy do realizacji. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego z tytułu zrealizowanego już zakresu rzeczowego umowy. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

§ 9. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych w przypadku: 

1) zwłoki w rozpoczęciu wykonywania usługi w wysokości 1% wartości brutto umowy 

wskazanej w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie mniej niż 20 zł, 

liczony od terminu określonego w umowie, 

2) odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie zależnych od Zamawiającego w 

wysokości 10% całkowitej kwoty  brutto wynagrodzenia wskazanej w § 5 ust. 1 umowy, 

3) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 

wysokości 10% całkowitej kwoty brutto wynagrodzenia, wskazanej w § 5 ust. 1 umowy, 

4) zwłoki w dostawie gazów w terminie określonym w § 3 ust. 3 lub ust. 4 niniejszej umowy w 

wysokości 0,2 % wartości kwoty brutto umowy wskazanej w § 5 ust. 1 umowy, 

określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdą rozpoczętą dobę zwłoki, 

5) zwłoki w dostarczeniu butli do eksploatacji w terminie o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. a) 

Umowy w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy, określonego w § 5 ust. 1 Umowy za 

każdą rozpoczętą dobę zwłoki, 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w  przypadku, 

gdy suma kar umownych nie pokrywa powstałej szkody. 

3. Zamawiający może potrącić karę umowną z wierzytelności Wykonawcy oraz z bieżących faktur 

wystawionych przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia dostawy gazów innemu wykonawcy w przypadku 

niedotrzymania terminów określonych w § 3 ust. 3 i 4 niniejszej umowy na koszt Wykonawcy 

oraz naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt. 4) powyżej. 
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6. Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z realizacji 

zobowiązań umownych. 

 

§ 10. 

Zamawiający zastrzega sobie, że przeniesienie wierzytelności jest niemożliwe bez uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

 

§ 11. 

1. W przypadku gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają chwilowe wykonanie 

jakichkolwiek zobowiązań umownych którejkolwiek ze Stron umowy, określony termin 

wykonania zobowiązań umownych będzie przedłużony o czas trwania okoliczności „siły wyższej” 

oraz jej skutków, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 poniżej. Siła wyższa rozumiana jest jako 

niezależne od Stron zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niemożliwe do zapobieżenia.  

2. W przypadku gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań 

umownych w związku z okolicznościami „siły wyższej” druga Strona musi być poinformowana w 

formie pisemnej w terminie do 14 dni od momentu ustania w/w okoliczności pod rygorem 

rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. 

3. Gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają jednej ze Stron umowy wywiązanie się ze swych 

zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 2 miesiące, Strony umowy mogą rozwiązać 

umowę w całości lub w części bez odszkodowania. W przypadku rozwiązania umowy w taki 

sposób, jej końcowe rozlicznie musi być uzgodnione przez obie Strony umowy. 

 

§ 12. 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy przewiduje zmiany postanowień niniejszej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w poniższym 

zakresie: 

a) wydłużenie terminu gwarancji, o której mowa w § 2 ust. 2 lit. d) niniejszej umowy, bez 

konieczności zmiany wartości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej 

umowy; 

b) zwiększenie ilości asortymentu, będącego przedmiotem umowy, bez konieczności zmiany 

wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, 

c) zmniejszenia ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, będącego 

przedmiotem umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr … do niniejszej umowy; 

d) przeprowadzenie większej ilości bezpłatnych szkoleń, o których mowa w § 2 ust. 2 lit. b 

niniejszej umowy, bez konieczności zmiany wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 

5 ust. 1 niniejszej umowy; 

e) wydłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. c ) niniejszej umowy, z 

chwilą niewykorzystania przez Zamawiającego wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 

niniejszej umowy; 

g) wprowadzenia wszelkich zmian wynikające z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w dniu zawarcia umowy, a zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 

h) zmiany terminu realizacji umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się 

przewidzieć lub zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, 

i) zmiany sposobu realizacji umowy, w przypadku gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego. 

 

§ 13. 

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, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 

takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy. 

2. W okolicznościach wymienionych powyżej Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu 

pozostałego zakresu umowy do realizacji. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego z tytułu zrealizowanego już zakresu rzeczowego umowy. 
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3. Skutki odstąpienia następują na przyszłość. 

4. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 

dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią 

informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., nr 112, poz. 1198 ze zm.), która podlega udostępnianiu w 

trybie przedmiotowej ustawy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany przetwarzając dane osobowe do stosowania przy ich przetwarzaniu 

przepisy ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku 

Nr 101 poz. 926 z  późn. zm.). 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz inne powszechnie obowiązujące odnoszące się do przedmiotu umowy. 

7. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej umowy, 

których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z 

propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd 

powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

8. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

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

Stron. 
 


