
Załącznik Nr 5 do SIWZ - wzór umowy
           

UMOWA Nr A.AT.381/ ........ /2020
zawarta w dniu …............. roku w ….......................... pomiędzy:
Powiatowym Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a,
zarejestrowaną w Rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin -Wschód w Lublinie z siedzibą  
w Świdniku pod numerem KRS 0000487468, gdzie znajduje się dokumentacja spółki, Kapitał zakładowy 27.789.000,00 zł,
NIP:7171830083, REGON: 431019069 zwaną w dalszej treści „Zamawiający”, reprezentowaną  przez:
Prezesa  Zarządu Gabriela Maja
Wiceprezesa Konrada Sawickiego
zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCY
a
………………………………………………………..zarejestrowaną/ym pod numerem  
NIP: ,                             REGON: 
reprezentowaną przez: ….....................................................................................................................
zwaną/ym w dalszej części umowy WYKONAWCA,

Stosownie do wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na:  Zakup i  dostawę gazów medycznych  dla  potrzeb  Powiatowego Centrum  Zdrowia  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w Opolu
Lubelskim oraz dzierżawę butli na gazy medyczne, i wyboru oferty na zadanie nr …... (dotyczy zadania na które oferta
Wykonawcy uznana zosytała za najkorzystniejszą) , strony zawierają umowę o treści:

§1
1. Przedmiotem  zamówienia  jest  sukcesywny  zakup  i  dostawa gazów  medycznych transportem  Wykonawcy  

do  siedziby  Zamawiającego  tj.  do  magazynów  Szpitala  w  Opolu  Lubelskim  ul.  Szpitalna  9  /gazy  medyczne/,  
do Gabinetów Centrum Rehabilitacji  ul.  Przemysłowa 4b /azot/  i  Szpitala  w Poniatowej  ul.  Fabryczna 18 /gazy
medyczne, azot/ w postaci:
1) gazów medycznych sprężonych w butlach stanowiących  własność  Wykonawcy.  Warunkiem  koniecznym jest

transport pojazdem z urządzeniem wyładowczym /plaKorma, wózek/,
2) gazów medycznych w butlach zintegrowanych stanowiących własność Wykonawcy,
3) azotu  ciekłego tankowanego  do  naczyń  Dewara  /własność  Zamawiającego/  z  cysterny  niskociśnieniowej  

u  Zamawiającego  /Użytkownika – zgodnie z zał. nr 1 do umowy.
2. Butle,  o  których  mowa w ust.  1  pkt  1  i  2  Wykonawca oddaje Zamawiającemu w dzierżawę na okres trwania

niniejszej umowy.
3. Wykonawca  użyczy  bezpłatnie  Zamawiającemu  10  (dziesięć)  sztuk  wózków  do  transportu  butli  tlenowych  o

pojemności 6,4 m3  i  4 palety na butle 6,4 m3 Po rozwiązaniu niniejszej umowy Zamawiający zobowiązany jest do
zwrotu wózków i palet w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnej eksploatacji.

4. Strony ustalają czynsz dzierżawny za butle, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, i palety w wysokości zgodnej z ofertą
Wykonawcy stanowiącą integralną część umowy – załącznik nr 1.

5. Czynsz określony w ust. 3 Zamawiający będzie płacił Wykonawcy na podstawie faktury w terminie 60 dni od daty
otrzymania faktury. Okresy rozliczeniowe – miesiące kalendarzowe.

6. W  przypadku  zwłoki  Zamawiającego  z  zapłatą  czynszu  Wykonawca  ma  prawo  do  odsetek  za  okres  zwłoki  w
wysokości odsetek ustawowych.

7. Zamawiający nie ma prawa oddawać butli i palet do bezpłatnego użytkowania ani ich poddzierżawić.
8. Zamawiający nie ma prawa dokonywania żadnych zmian w butlach i paletach.
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za stan butli, chyba, że używa je niezgodnie  z przeznaczeniem.
10. Zamawiający rozliczy się z butli i palet, w tym zwróci Wykonawcy butle i palety pozostające na jego stanie, w stanie

zgodnym z warunkami niniejszej umowy.

§2
1. Zamówienia  z  podaniem  terminu,  ilości  i  rodzaju  każdorazowej  dostawy  będą  przekazywane  telefonicznie  na

nr.................................. lub elektroniczne na adres     .....................przez upoważnioną do tego osobę. 
2. Dostawy odbywać się będą w dni robocze do godz.14:00 w terminie……  dnia/dni  roboczego/roboczych od daty

złożenia zamówienia.
3. Faktyczna ilość zapotrzebowanego i zakupionego przedmiotu umowy zależy od potrzeb Zamawiającego i może być

mniejsza od ilości podanych w Załączniku nr 1, i z faktu tego Wykonawca nie będzie wywodził żadnych skutków
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prawnych.
4. W przypadku zwłoki Wykonawcy z dostawą przedmiotu zamówienia Zamawiający dokona zakupu zamówionej parPi

przedmiotu zamówienia w wybranej  hurtowni  i  kosztami związanymi z  tym zastępczym zakupem i ewentualną
różnicą ceny obciąży Wykonawcę.

5. W sytuacji określonej w ust. 4 Zamawiający ma prawo do kary umownej określonej w § 6 ust. 2 pkt 1.
6. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest:

- Mirosław Sempoch
- Marta Sola

§3
1. Cenę  za  przedmiot  zamówienia  Strony  ustalają  na  podstawie  cen  jednostkowych  zgodnie  ze  złożoną  przez

Wykonawcę ofertą.
2. Wykonawca gwarantuje stałość podanych w załączniku nr 1 cen przez okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy.

§4
1. Zapłaty  należności  za  przedmiot  zamówienia  Zamawiający  będzie  dokonywał  za  każdą  dostarczoną  parPę

przedmiotu zamówienia.
2. Należność będzie płatna przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy w terminie 60 dni od daty

wystawienia  faktury  przez  Wykonawcę.  Data wystawienia  faktury  nie  może być wcześniejsza  niż  data dostawy
zamówionej parPi gazów.

3. Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek w wysokości odsetek ustawowych za okres zwłoki w zapłacie.

§5
1. Wykonawca oświadcza, że dostarczane gazy medyczne będą posiadać stosowne atesty dopuszczające je do obrotu 

i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Wykonawca oświadcza, że asortyment składający się na przedmiot zamówienia, określony w § 1 spełnia wymagania

zgodne z Polską Normą.
3. Wykonawca oświadcza, że został poinformowany, iż Zamawiający (będąc świadom wpływu na środowisko naturalne

oraz czując się zobowiązanym do systematycznej poprawy oddziaływania na otoczenie przyrodnicze i społeczne)
wdrożył system zarządzania środowiskowego według normy EN ISO 14001:2004. 

4. Każda  parPa  przedmiotu  zamówienia  będzie  odebrana  przez  Zamawiającego  Protokołem  podpisanym  przez
przedstawicieli obu stron.

§6
1. Strony zgodnie zastrzegają możliwość naliczania kar umownych. Podstawę do naliczenia kar umownych stanowi

wartość bruQo za przedmiot zamówienia podana w ofercie.
2. Kary umowne będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

Strony zapłacą kary umowne z następujących tytułów:
Wykonawca:
1) za zwłokę w dostawie parPi przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
2) za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 %.
Zamawiający:

1) za zwłokę w odbiorze parPi przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
2) za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości  5 %.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar 
umownych.

§7
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie
30 dni od powzięcia wiadomości  o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznego wykonania umowy.

§ 8
1. Odbioru  jakościowego  przedmiotu  zamówienia  Zamawiający  będzie  dokonywał  zgodnie  z  przepisami  kodeksu

cywilnego.
2. Reklamacje  Zamawiającego  będą  rozpatrywane  przez  Wykonawcę  w  terminie  5  dni  roboczych  (reklamacje
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jakościowe)  i  2  dni  roboczych  (reklamacje  ilościowe)  od  ich  otrzymania  przez  Wykonawcę  (faksem  na  numer
…..........  i  w wypadku uznania danej reklamacji za zasadną Wykonawca dokona wymiany towaru wadliwego na
wolny od wad (reklamacja jakościowa) lub uzupełni brakującą ilość towaru (reklamacja ilościowa) w terminie 2 dni
roboczych.

§ 9
Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10
1 . Umowę strony zawierają na czas określony 24 miesięcy, od dnia  …............... r. do dnia ………...............
2 . Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku 3-krotnej z rzędu zwłoki

Wykonawcy z dostawą zamówionej parPi.
3 . Umowa  może  być  przez  każdą  ze  stron  rozwiązana  za  wypowiedzeniem  z  zachowaniem  miesięcznego okresu

wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się od pierwszego dnia następnego miesiąca.

§11
Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

§12
Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uzgodnienia
tego faktu z Zamawiającym.

§13
1. W  sprawach,  które  nie  zostały  uregulowane  postanowieniami  umowy  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu

cywilnego, jeżeli przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
2. Interpretacja zapisów niniejszej umowy będzie się odbywać przy uwzględnieniu Specyfikacji  Istotnych Warunków

Zamówienia i oferty przetargowej Wykonawcy z dnia …………………… roku.

§14
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpoznawane przez sądy właściwe rzeczowo i miejscowo według
siedziby Zamawiającego.

§15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

                 WYKONAWCA:                                                                                                       ZAMAWIAJĄCY:

……………………………………..                                                                                   …………………………………………
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