
 Załącznik nr 5b 
   

           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

GRUPA III
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego:
Ciekły tlen medyczny:

1)  dzierżawa zbiornika o poj. 5 000 l wraz  z parownicą -  cena netto ….................. + VAT tj. cena brutto
…..................wartość netto …............... + VAT tj. wartość brutto ….................

2) tlen ciekły medyczny – 247 000 kg ( wraz  z transportem ) -  cena netto ….................. + VAT tj. cena 
brutto …..................wartość netto …............... + VAT tj. wartość brutto ….................

 dzierżawa zbiornika  na tlen o pojemności   5000 l wraz z oprzyrządowaniem w terminie 5 dni
od daty obowiązywania umowy oraz przekazanie go do eksploatacji  Zamawiającemu przez
okres 36 miesięcy od  dnia zawarcia umowy  , dostawa tlenu do zbiornika  2 razy w miesiącu po
około 2.000 kg. Dostawa tlenu medycznego musi nastąpić w przeciągu ….........dni roboczych.

 przeprowadzenie na koszt Wykonawcy szkolenia obsługi  w zakresie racjonalnej eksploatacji
zbiornika,

 dostarczenie niezbędnych dokumentów zbiornika, w tym dokumentacji technicznoruchowej,
 sprawowanie nadzoru technicznego nad zbiornikiem zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2.  Wykonawca  zobowiązany jest  do  przeszkolenia  pracowników w zakresie  racjonalnej  eksloatacji
zbiornika.
3. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony w ust. 1.
4. Specyfikację przedmiotu umowy zawiera załączona do niniejszej umowy oferta Wykonawcy wraz z
kalkulacją cenową oferty.
5.  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).
6. Zamawiający zamawia zrealizowanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez
zbędnej  zwłoki,  w  terminach  określonych  w  §  6  niniejszej  umowy,  przy  zachowaniu  należytej
staranności.

§ 2
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą
do wykonania przedmiotu umowy.

§ 3
Wykonawca jest zobowiązany do:



1. Montażu i podłączenia do istniejącej instalacji zbiornika na tlen o pojemności min. 5.000 l wraz z
oprzyrządowaniem  w  terminie 5  dni  od  daty  obowiązywania  umowy  oraz  przekazania  go  do
eksploatacji Zamawiającemu
2. Przeprowadzania bieżących napraw i/lub wymiany urządzeń w celu właściwego funkcjonowania i
utrzymania stacji zgazowania w zakresie wymaganym instrukcją obsługi dla urządzeń .
3. Sprawowania kompleksowego nadzoru technicznego.
4. Zaopatrzenie Zamawiającego w instrukcję obsługi i szkolenie personelu, wyznaczonego do pracy 
przy stacji zgazowania.

§ 4
Zamawiający jest zobowiązany do:
1.  Wyznaczenia  i  przygotowania  miejsca  odpowiadającego  wymaganiom  technicznym  dla
zainstalowania zbiornika, parownicy i wyposażenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami
bhp i ppoż, budowlanymi i eksploatacyjnymi.
2.  Wykorzystywania  instalacji  zgodnie  z  jej  przeznaczeniem i  zgodnie  z  instrukcjami  obsługi  a  w
szczególności do pozostawienia w zbiorniku cieczy w ilości minimum 1.000 l jego objętości.
3. Utrzymywania instalacji i terenu stacji w należytym porządku oraz pokrycia wszelkich nakładów 
niezbędnych dla odpowiedniego i zgodnego z przepisami oznaczenia stacji.
4. Nie przeprowadzania na własną rękę żadnych napraw i konserwacji.
5.  Umożliwienia  przeprowadzania  kontroli  zbiornika,  parownicy  oraz  innych  urządzeń  przez
upoważnionych pracowników Wykonawcy.
6. Natychmiastowego informowania Wykonawcy o wszelkich stwierdzonych usterkach,
awariach lub zniszczeniu urządzeń.

§ 5
1. W przypadku powstania uszkodzeń lub zniszczeń urządzeń, strony sporządzą stosowny
protokół określający ich przyczyny, zakres i odpowiedzialność za nie.
2. W przypadku uszkodzenia urządzeń przez Zamawiającego spowodowanych zaniedbaniem lub ich
niewłaściwym  wykorzystaniem,  Zamawiający  pokryje  koszty  napraw  w  oparciu  o  sporządzony  i
zatwierdzony przez strony protokół start.
3. Wykonawca w przypadku, o którym mowa w pkt 1, wystawi fakturę obciążającą Zamawiającego na
podstawie protokołu podpisanego przez obie strony, zawierającego szczegółowy opis strat.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności tzw siły wyższej (np. pożar, wybuch itp.) niezależnej od obu
stron tj takimi przyczynami i zdarzeniami, na które strony nie miały i nie mogły mieć wpływu, a które
pomimo zachowania należytej staranności nie były możliwe do przewidzenia, strony nie będą obciążały
się kosztami strat.
5. O zaistnieniu przypadku wymienionego w pkt 4, strony powiadomią się niezwłocznie, ustalając czy
po upływie okresu trwania siły wyższej umowa ma być dalej wykonywana.

§ 6
1.  Umowa obowiązuje przez okres 36 miesięcy od  dnia zawarcia umowy tj.  od  dnia  
…............................  r. do dnia  …..............................  r.
2. Dostarczenie gazu przez Wykonawcę i odebranie go przez Zamawiającego będzie dokumentowane
dowodem dostawy – deklaracją.
3.  Dostawy  realizowane  będą  na  podstawie  wskazań  ilości  gazu  z  urządzenia  telemetrii
zainstalowanego przy zbiorniku odczytywanego automatycznie przez dostawcę.
a) w przypadku awarii jednostki telemetrycznej dostawy realizowane będą na podstawie składanych w
formie faxowej lub telefonicznie (nr  087 620 95 99 lub 087 620 95 82) zamówień w ciągu …...............
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 Roberta Pawlukowskiego   na numer faxu 087 620 95 99.
4. Wszelkie zmiany dotyczące harmonogramu dostaw będą każdorazowo uzgadniane z 
Zamawiającym.
5.  W przypadku awarii  lub innych wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z  urządzeń,
Wykonawca zabezpieczy wymaganą ilość tlenu, poprzez dodatkową dostawę w czasie nie dłuższym
niż  24 godziny od momentu zgłoszenia awarii  w formie faxu przez Zamawiającego i  za zwrotnym
potwierdzeniem przez Wykonawcę jego przyjęcia 
6. Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego ul. Baranki 24, 19-300 Ełk odbywać
się będzie na koszt Zamawiającego.

§ 7
1.  Wynagrodzenie  za  dostarczony  asortyment  będzie  obliczane  dla  przewidywanej  ilości  tlenu
medycznego  zgodnie  ze  złożoną  ofertą  przetargową  oraz  kalkulacją  cenową  przedstawioną  przez
Wykonawcę.



2.  Ceny  jednostkowe  netto 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 przez
Zamawiającego.

§ 8
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.

§9
1. Koordynatorem ze strony Zamawiającego jest  Robert Pawlukowski tel. 087 620 95 82.

2. Koordynatorem ze strony Wykonawcy jest ……………………………..……….. tel. …........

§ 10
Zamawiający żąda 5% ceny całkowitej podanej w ofercie celem zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.

§ 11
1.  W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Wykonawcę  z  jego  winy,  Zamawiający  naliczy
Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w par.7 pkt
1 niniejszej umowy.
2. W przypadku opóźnień w dostawie ,Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
20 % wartości dostawy niezrealizowanej w terminie wymienionym w § 6 pkt 3.
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.

§ 12
Niedopuszczalna jest zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty

wykonawcy,  z zastrzeżeniem ust. 2.
1.Zmiana 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).

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

§ 13
W  sprawach  nie  unormowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  ustawy  Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 14
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy
dla siedziby Zamawiającego.

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

............................................ .............................
     Zamawiający             Wykonawca


