
Załącznik Nr 5a

       
   

           UMOWA NR ….........../Z/..........................

   zawarta w dniu  …....................... w  wyniku  postępowania przetargowego  o  zamówienie
publiczne   nr 4241/2016 pomiędzy „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o., 19-300 Ełk, ul. Baranki 24
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII  Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  Nr
KRS 0000026179 NIP 848-16-30-309 Kapitał zakładowy:  19 475  000 PLN -  reprezentowaną
przez  2 członków Zarządu  wymienionych poniżej:

Andrzej Bujnowski                            -                  Prezes Zarządu
Janusz Roszkowski                            -                 Członek Zarządu

zwaną w dalszej części umowy Kupującym

a
…................................................................................................................

 reprezentowaną przez:

1. ..............................................................................................

zwaną w dalszej części umowy Dostawcą
§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego:
Grupa I

Sprężone gazy medyczne i techniczne:

1) tlen sprężony medyczny ( butla o poj. 40 l = 6,4 m³- 84 butli ) - ( wraz  z dzierżawą i transportem
)-  cena netto ….......... + VAT tj. cena brutto …................. wartość netto …............... + VAT tj. 
wartość brutto ….................

2) tlen sprężony medyczny ( butla o poj. 10 l = 1,5 m³ – 220 butli) - ( wraz  z dzierżawą i 
transportem )-  cena netto ….................. + VAT tj. cena brutto ….........................wartość netto 
…............... + VAT tj. wartość brutto ….................

3) tlen sprężony medyczny ( butla o poj. 2 l = 0,43 m³ – 660 butli) -  ( wraz  z dzierżawą i 
transportem )-  cena netto ….................. + VAT tj. cena brutto ….........................wartość netto 
…............... + VAT tj. wartość brutto ….................

4) podtlenek azotu ( butla o poj. 40 l = 28 kg – 66 butli) - (  wraz  z dzierżawą i transportem )-  cena
netto ….................. + VAT tj. cena brutto …..........................wartość netto …............... + VAT tj. 
wartość brutto ….................

5) dwutlenek węgla medyczny ( butla o poj. 10 l = 7,5 kg – 9 butli ) -( wraz  z dzierżawą i 
transportem ) -  cena netto ….................. + VAT tj. cena brutto …..................wartość netto 
…............... + VAT tj. wartość brutto ….................

Grupa IA

1) podtlenek azotu ( butla o poj. 10 l = 7 kg – 9 butli) -  ( wraz  z dzierżawą i transportem ) -  cena 
netto ….................. + VAT tj. cena brutto …..........................wartość netto …............... + VAT tj. 
wartość brutto ….................

GRUPA II
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1) argon czysty ( butla o poj. 5 l  - 6 butli ) -  ( wraz  z transportem )  -  cena netto ….................. + 
VAT tj. cena brutto …..................wartość netto …............... + VAT tj. wartość brutto ….................

2) sprężone powietrze syntetyczne ( butla o poj. 5 l – 3 butle ) -  ( wraz  z  transportem  ) -  cena 
netto ….................. + VAT tj. cena brutto …..................wartość netto …............... + VAT tj. wartość 
brutto ….................

3) tlen sprężony medyczny ( butla o poj. 5 l – 3 butle ) -  ( wraz  z  transportem ) -  cena netto 
….................. + VAT tj. cena brutto …..................wartość netto …............... + VAT tj. wartość brutto 
….................

§ 2
1)  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony w § 1.
2)  Specyfikację  przedmiotu umowy zawiera  załączona do niniejszej  umowy oferta  Wykonawcy
wraz z kalkulacją cenową oferty.
3)  Wykonawca  oświadcza,  że  gazy objęte  przedmiotem zamówienia  posiadają  pozwolenie  na
dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego i są zgodne z polskimi normami .
Wykonawca gwarantuje, że przy każdej dostawie gazów dostarczy ich świadectwo jakości (atest).
4)  Zamawiający  zamawia  zrealizowanie,  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot
umowy bez zbędnej zwłoki, w terminach …....... dni roboczych w godzinach od 7.30 do 14.00 dla
dostaw planowych. W przypadku dostaw pilnych dostawy będą odbywać się przez cały tydzień
całodobowo.
5) Zamawiający może domagać się realizacji do 4 dostaw cząstkowych w miesiącu.

§ 3
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną
bazą do wykonania przedmiotu umowy.

§ 3

1..Umowa obowiązuje przez okres 36 miesięcy od  dnia zawarcia umowy tj. od  dnia  
…............................  r. do dnia   …..................................  r.
2.  Dostarczenie  gazów medycznych  i  technicznych   przez  Wykonawcę  i  odebranie  go  przez
Zamawiającego będzie dokumentowane dowodem dostawy.
3. Dostawy realizowane będą na podstawie składanych w formie faxowej lub telefonicznie 087 620
95 82) zamówień w ciągu 2 dni roboczych od złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania
zawierającego dane, co do ilości i rodzaju gazów. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić fakt
otrzymania  zamówienia  w  dniu  jego  złożenia  przez  Zamawiającego  do  kierownika  Działu
Technicznego – pana Roberta Pawlukowskiego na numer faxu 087 620 95 82.
4.  Wszelkie  zmiany  dotyczące  harmonogramu  dostaw  będą  każdorazowo  uzgadniane  z
Zamawiającym.
5.  Dostawa  przedmiotu  zamówienia  do  siedziby  Zamawiającego  ul.  Baranki  24,  19-300  Ełk
odbywać się będzie na koszt Zamawiającego, zgodnie z oferta przetargową z dnia..... r.

§ 4
1. Wynagrodzenie za dostarczony asortyment będzie obliczane dla przewidywanej ilości butli  z
tlenem medycznym zgodnie ze złożoną ofertą przetargową oraz kalkulacją cenową przedstawioną
przez Wykonawcę.
2. Ceny jednostkowe brutto określone przez Wykonawcę obowiązują jako niezmienne przez okres
trwania umowy.
4. Strony dokonywać będą rozliczenia wykonywanych dostaw na podstawie faktur częściowych,
wystawionych  zgodnie  z  ilością  dostarczonych  gazów  przy  zastosowaniu  cen  jednostkowych
przedstawionych w złożonej przez Wykonawcę ofercie.
5. Płatności wynikające z realizacji niniejszej umowy następować będą przelewem na wskazany w
treści faktury numer rachunku bankowego Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury
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przez Zamawiającego wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie dostawy.
§ 5

1. Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji dostawy tlenu medycznego, możliwe są w czasie jej
odbioru, poprzez sporządzenie wymaganego prawem przewozowym protokołu przez przewoźnika i
Zamawiającego.
2. W przypadku uznania reklamacji,  kwestionowana ilość towaru zostanie wymieniona na koszt
Wykonawcy na towar wolny od wad.

§6
1. Koordynatorem ze strony Zamawiającego jest  Robert Pawlukowski  tel. 087 620 95 82.

§ 7
Zamawiający  żąda  5%  ceny  całkowitej  podanej  w  ofercie  celem  zabezpieczenia  należytego
wykonania umowy.

§ 8
1.  W przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Wykonawcę  z  jego  winy,  Zamawiający  naliczy
Wykonawcy  karę  umowną  w  wysokości  20  %  wynagrodzenia  brutto  pozostałego  zakresu
niniejszej umowy.
2.  W  przypadku  opóźnień  w  dostawie  ,Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w
wysokości 20 % wartości dostawy niezrealizowanej w terminie.
3.  W  przypadkach  zagrażających  przerwami  działalności  Zamawiającego  z  winy  rażącego
naruszenia  warunków niniejszej  umowy przez Wykonawcę,  Zamawiającemu przysługuje prawo
dochodzenia  odszkodowania  przewyższającego  kary  umowne  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami kodeksu cywilnego
4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 i 2 mogą być potrącone przez Zamawiającego z faktury
wykonawcy.
5. 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 3 0 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W
takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy.

§ 9
Dzierżawa butli
1.Butle dzierżawione stanowią wyłączną własność Dostawcy.  

2.Wszystkie butle muszą być zwrócone czyste i w stanie nadającym się do użytku, z zamkniętymi
zaworami, bezpiecznie dokręconymi nakrętkami zaślepiającymi, z osłoną zaworu i kołpakami, jeśli
elementy te były zamontowane przy dostawie.

3.Dostawca ma prawo dokonywania inspekcji swoich butli dzierżawionych przez Zamawiającego.

4.W przypadku rozwiązania umowy lub zaprzestania dostaw, Zamawiający zobowiązany jest do
natychmiastowego wydania butli dzierżawionych lub umożliwienia ich odbioru przez Dostawcę.

5.Zamawiający nie ma prawa do  napełniania lub wymiany butli poza Dostawcą  lub dysponowania
butlami Dostawcy w jakikolwiek inny sposób. Napełnianie butli lub wymiana butli Dostawcy poza
Dostawcą  stanowi  naruszenie  przepisów  prawa,  a  w  szczególności  rozporządzenia  Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy produkcji  i  magazynowaniu gazów , napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i
magazynowaniu karbidy (Dz,U. z2004r. nr.7poz.59).
6.Zamawiający  zobowiązany  jest  do  przeprowadzenia  co  najmniej  raz  w  roku  pisemnej
inwentaryzacji butli stanowiących własność Dostawcy, w terminie uzgodnionym z Dostawcą.
7.W  przypadku  nie  przekazania  do  Dostawcy  inwentaryzacji  w  terminie  14  dni  od  daty  jej
zażądania,  Dostawca  ma  prawo  przyjąć  stan  butli  będących  własnością  Dostawcy  według
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własnych zapisów, a Zamawiający traci możliwość kwestionowania prawidłowości dokonanych w
ten sposób ustaleń.
8.W  przypadku  uszkodzenia  butli  Zamawiający  pokryje  wszelkie  poniesione  przez  Dostawcę,
koszty związane z doprowadzeniem zwróconej butli do stanu pełnej sprawności technicznej.
9.W  przypadku  zaginięcia  butli  lub  jej  uszkodzenia  w  sposób  uniemożliwiający  jej  naprawę
Dostawca  ma  prawo  żądać  od  Zamawiającego  zapłaty  jej  równowartości  w  wysokości  ceny
odtworzeniowej butli według cennika Dostawcy

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

§ 11
Niedopuszczalna jest zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty

wykonawcy,  z zastrzeżeniem ust. 2.
1Zmiana umowy jest możliwa tylko w zakresie wynikającym z treści art. 144 ustawy prawo 
zamówień publicznych, tj. w przypadkach i na warunkach określonych poniżej: 

1) w przypadku, w którym termin realizacji  umowy uzależniony jest od realizacji  przez
zamawiającego  przedsięwzięcia  niezbędnego  do  należytego  wykonania  przedmiotu
umowy, którego nie dało się przewidzieć na etapie zawarcia umowy, termin realizacji
umowy może ulec zmianie o okres konieczny do realizacji tego przedsięwzięcia, 

2)  w  przypadku  konieczności  dokonania  zmian  treści  umowy  w  związku  ze  zmianą
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie wyznaczonym przepisami
prawa w celu doprowadzenia umowy do stanu zgodnego z przepisami prawa.

2. W szczególności nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy prawo zamówień 
publicznych (mogą one zostać dokonane w drodze jednostronnego oświadczenia strony której 
danych zmiana dotyczy). 

)1 danych kontaktowych, 
)2 zmiana  danych  związanych  z  obsługą  administracyjno-organizacyjną  umowy

(np. zmiana nr rachunku bankowego).

W sprawach  nie  unormowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  ustawy  Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 12
Spory  powstałe  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy  będą  rozstrzygane  przez  sąd  powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

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

        Zamawiający             Wykonawca
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