
                                               Załącznik Nr 5C                 
   

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

   zawarta  w  dniu  …........................ r. 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.   ...............................................................................................................

2.    .............................................................................................................

zwaną w dalszej części umowy Dostawcą

została zawarta umowa następującej treści: 
§ 1

GRUPA IV 
1.Przedmiotem umowy jest dostawa obejmująca  : 
a./  dostawę na rzecz Zamawiającego gazów medycznych  oraz ustników z filtrem , zwanych także 
towarami, określonych w Ofercie Wykonawcy  
b/ dzierżawę  1 butli,  1 wózka do butli  oraz dzierżawę 1 zaworu dozującego.
2. Ilości  towarów   podane w Formularzu cenowym - Specyfikacji cenowej zał. nr  1 do Umowy ,  
stanowią ilości  maksymalne , jakie Zamawiający może nabyć na podstawie niniejszej Umowy.
3. Przyjęcie przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit a do dostawy  towarów
oraz określenie w umowie maksymalnej ilości towarów,  jaką Zamawiający może nabyć na podstawie
niniejszej umowy nie nakłada na Zamawiającego obowiązku nabycia towarów w maksymalnej  ilości
wynikającej z umowy, a niezamówienie przez Zamawiającego wskazanej maksymalnej ilości towarów
nie  stanowi  podstawy  do  żądania  nabycia  towarów  w  maksymalnej  ilości  lub  roszczeń
odszkodowawczych  z  tytułu  nie  zamówienia  maksymalnej  ilości  towarów  wynikającej  z  niniejszej
umowy.
4. Ceny towarów, oraz czynsz za  dzierżawę rzeczy , o których mowa w ust. 1 określa Załącznik Nr 1
do niniejszej umowy.
5.  Wykonawca zobowiązuje  się  do  dostarczania  gazu  objętego  przedmiotem umowy do miejsca
przeznaczenia wskazanego  przez Zamawiającego znajdującego się na terenie jego siedziby, własnym
staraniem  Wykonawcy,  wyłącznie  środkami  transportu  odpowiednio  przystosowanymi,  z
zabezpieczonym ładunkiem.  

§ 2

1.Umowa obowiązuje od  dnia  …....................  r. do dnia  …...................  r. tj. 36 miesięcy od  dnia
zawarcia umowy. 
2.Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3 umowa wygasa w przypadku dostarczenia Zamawiającemu
towarów , o których mowa w zał. Nr 1 do SIWZ w poz. 1 i 5  w  maksymalnej ilości określonej  w
umowie.  
3.  Zamawiający  zastrzega sobie  możliwość  do wydłużenia  okresu obowiązywania   dzierżawy butli,
wózka  do  butli  oraz  zaworu  dozującego  ,  nie  dłużej  jednak  niż  na  3  miesiące,  w  przypadku  nie
wykorzystania  w  całości   zakupionego  do  dzierżawionej  butli  gazu   .  Dostarczenie  przedmiotów



dzierżawy oraz ich odbiór po ustaniu dzierżawy następuje staraniem i na koszt Wykonawcy.
4. W przypadku skorzystania  uprawnienia określonego w ust. 3 Zamawiający   ponosił będzie koszty
dzierżawy   w  cenach  określonych   w  Zał.  Nr  1  do  Umowy  :  Specyfikacja  cenowa  przedmiotu
zamówienia. 

§ 3
1.Wartość maksymalna   netto umowy wynosi  …......................zł + VAT , tj …........................ zł  brutto
(słownie:  …..................................  )   i  może ulec  zmianie  w związku z zaistnieniem okoliczności,  o
których mowa w §  2 ust. 3 i 4 .

2.Cena towaru i  dzierżawy ,  określona w ofercie jest stała przez cały okres obowiązywania umowy i
nie będzie podlegała  zmianie, z wyjątkiem:
- obniżenia cen towarów objętych umową,
- zmiany cen brutto na skutek zmiany ustawowej stawki podatku VAT,
W cenę wkalkulowane są wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

3.Zamawiający płacić będzie należności za nabyte na podstawie niniejszej umowy towary  przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT w terminie 30 dni od daty  nabycia towaru
.
4.Czynsz za usługę tj. za dzierżawę butli, wózka do butli i zaworu dozującego  płatny będzie za okresy
miesięczne po zakończeniu miesiąca kalendarzowego w terminie 30 dni od daty zakończenia miesięcz-
nego  okresu dzierżawy i przekazania faktury    .
5.Za dzień zapłaty należności będzie uważany dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6.Ceny towarów  oraz  czynsz za dzierżawę,   określone w Załączniku Nr 1 są stałe. Wykonawca nie
może zmienić ceny zaproponowanej w ofercie przez  cały okres obowiązywania umowy, z wyjątkiem
zmian określonych w ust. 2.
7.Wykonawca oświadcza, że ceny określone w niniejszej umowie obejmują wszelkie koszty związane z
realizacją zamówienia, a także innych niezbędnych opłat dotyczących przedmiotu niniejszej umowy, w
tym wynikających z wykonania zobowiązań opisanych w Załączniku Nr 1.

§ 4

1.Wykonawca oświadcza, że towary objęte przedmiotem umowy spełniają określone prawem normy dla
gazów medycznych oraz, że posiada aktualne świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania wyda-
ne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Wykonawca realizować będzie złożone przez Zamawiającego zamówienia  w terminie nie przekra-
czającym  24  godzin  od  daty  zgłoszenia  zapotrzebowania  faxem  lub  telefonicznie  na
nr,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
3. Wykonawca  ma prawo  wstrzymać dostawy towarów objętych Umową, jeżeli zaległość w płatno-
ściach  
Zamawiającego  przekroczy   30 dni, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zamia-
rze skorzystania z tego uprawnienia.
4. W przypadku uzasadnionych reklamacji Zamawiającego w związku z dostawą towarów Wykonawca
dostarczy towary zgodne z zamówieniem  najpóźniej do 3 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
5. Dostarczenie towarów w wykonaniu obowiązku opisanego w ust. 4 nastąpi na koszt i ryzyko Wyko-
nawcy.
6. W przypadku niedostarczenia towaru zgodnego z zamówieniem w terminie określonym w ust. 4 
Zamawiający ma prawo dokonania zakupu u osoby trzeciej, a w przypadku wyższej ceny zakupu niż
wynikającej z niniejszej umowy różnicą tą obciążyć Wykonawcę, który ma obowiązek uregulować na-
leżność w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentu rozliczeniowego.
7.W przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy lub jej części przez Wykonawcę, zapłaci on Zamawia-
jącemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości nie dostarczonego w terminie przedmiotu umowy za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Obejmuje to również przypadek określony w ust. 6. W przypadku
wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 6 Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą
umowną za okres od dnia, w którym dostawa  towarów zgodnie z umową powinna nastąpić do dnia do -
starczenia towaru objętego wykonaniem zastępczym.
8.Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad wysokość
kar umownych na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.



§ 5

Osobą odpowiedzialną za nadzór i realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest p Robert
Pawlukowski  tel. 87 620 95 82 – Zastępca Kierownik Działu Technicznego i Służb Pomocniczych oraz
p. Mirosława Szyszko – 87 620 95 35 – Oddziałowa Oddziału Położniczego

Osobą odpowiedzialną za nadzór i realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy  jest:

 p ........................................................................................................ , tel. .........................................

p …....................................................................................................., tel. …........................................

§ 6
1.  Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w części  lub w całości    w przypadku nienależytego
wykonywania   zobowiązań  wynikających  z  niniejszej  umowy  przez  Wykonawcę  z  zachowaniem
dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. 
2.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia okoliczności po-
wodujących, 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 wia-
domości o tych okolicznościach.

§ 7
1.Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przy-
padku gdy Wobec Wykonawcy ogłoszono upadłość  lub w przypadku podjęcia decyzji  o likwidacji  Wy-
konawcy.
2.Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy winno zostać sporządzone na piśmie pod rygorem nieważno-
ści i wskazywać przyczynę.

§ 8

Wykonawca  może  dokonać  cesji  wierzytelności   wynikających   z  niniejszej  umowy  za  zgodą
Zamawiającego wyrażoną na piśmie.

§ 9

Właściwym do rozpoznawania sporów, które mogą wyniknąć w przyszłości na tle realizacji niniejszej
umowy jest rzeczowo właściwy sąd powszechny dla  Zamawiającego.

§ 10
Niedopuszczalna jest zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy,  z
zastrzeżeniem ust. 2.
2. 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.

1. 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 uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych   (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)oraz Kodeksu cywilnego.

§ 11
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego
i jeden  dla Wykonawcy.

                             ZAMAWIAJĄCY:                                                                WYKONAWCA: 


