
 
UMOWA nr MSZ. ZP/....../2019   

 
zawarta w dniu........................ w Częstochowie pomiędzy:  
SP ZOZ Miejskim Szpitalem Zespolonym z siedzibą w Częstochowie przy  
ulicy Mirowskiej 15 42-200 Częstochowa  
REGON: 151586247 NIP: 949 17 63 544 KRS: 0000026830  
reprezentowanym przez:  
Dyrektora Wojciecha Koniecznego  
zwanym dalej Zamawiającym  
a  
.............................. ....................................................................................................  
REGON: ........................... NIP: ........................... KRS: ...........................  
reprezentowanym przez: .........................................  
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.  
 
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z 
dnia ………………… Postępowanie o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot 
określonych w art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz.1986 z późn. zm. ). 
 

§ 1 
 
1. Przedmiotem umowy jest:  
1) dostawa do Zamawiającego  podtlenku azotu w butlach Wykonawcy, 
2) napełnienie gazem medycznym butli Zamawiającego, 
3) dzierżawa butli stanowiących własność Wykonawcy przez okres obowiązywania 
niniejszej umowy,  
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, w tym zakres rzeczowo - ilościowy 
przedmiotu umowy, zawiera formularz asortymentowo – cenowy wymieniony w 
załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, a stanowiący integralną część umowy.  
3. Wykonawca oświadcza, że wszystkie zaoferowane produkty objęte przedmiotem 
umowy posiadają dokumenty dopuszczające do obrotu i używania – zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.  
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian zakresu i ilości asortymentu będącego 
przedmiotem umowy w trakcie obowiązywania umowy.  
5. Niepełna realizacja zamówienia przez Zamawiającego nie pociąga za sobą żadnych 
roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy, jak też nie narusza postanowień 
niniejszej umowy. 
 

§ 2 
 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia ............2019 r. do dnia 06.03. 
2020 r., przy czym realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie.  
2. Umowa rozwiązuje się samoistnie po okresie jej obowiązywania.  
3. W przypadku zmiany formy prawnej zakładu Zamawiającego lub jego likwidacji 
zastrzega on sobie prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 14-dniowego terminu 
wypowiedzenia, bez ponoszenia odpowiedzialności materialnej. 
 
 



§ 3 
 
1. Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 
wynagrodzenie ustalone na podstawie cen jednostkowych podanych w formularzu 
asortymentowo-cenowym załączonym do niniejszej umowy, które stanowią podstawę 
do rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.  
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z 
dostawą, dzierżawą butli i transportem, które poniesie Zamawiający w związku z 
realizacją przez Wykonawcę przedmiotu umowy.  
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację całości przedmiotu 
umowy w łącznej kwocie netto ............. PLN, plus należny podatek VAT, co stanowi 
łącznie kwotę brutto ............. PLN, (słownie: ............................................).  
4. Wykonawca daje gwarancje niezmienności cen przedstawionych w ofercie przez 
okres obowiązywania umowy.  
5. Strony ustalają, iż ewentualna zmiana cen jednostkowych może nastąpić w 
przypadku zmiany stawki podatku VAT. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany 
jest przedłożyć Zamawiającemu stosowny aneks uwzględniający zmianę cen wraz z 
dokumentami potwierdzającymi konieczność ich zmiany.  
 

§ 4 
 
1. Realizacja przedmiotu umowy będzie następować wyłącznie na podstawie 
zamówień złożonych przez osobę wskazaną przez Zamawiającego i do miejsca 
realizacji zamówień wskazanych przez Zamawiającego, tj. Szpital przy ul. Mickiewicza 
12, Szpital przy ul. Bony 1/3, Szpital przy ul. Mirowskiej 15.  
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zamówienia dostaw butli w terminie 2 dni 
roboczych od dnia ich złożenia w formie pisemnej lub faksem, przez osobę wskazaną 
w ust. 4.  
3. Wykonawca zobowiązuje niezwłocznie się poinformować Zamawiającego (faksem 
lub e-mail) o przyjęciu zamówienia wraz z podaniem terminu dostawy.  
4. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w 
sprawach dotyczących dostaw jest Kierownik Apteki, a w sprawach transportu i 
dzierżawy butli Kierownik Działu Technicznego.  
5. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym 
związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części, jeżeli:  
1) jakikolwiek element przedmiotu umowy nie będzie oryginalnie zapakowany i 
oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub którekolwiek opakowanie będzie 
naruszone,  
2) realizacja przedmiotu umowy nastąpiła bez zamówienia Zamawiającego, o którym 
mowa w § 4 ust. 1 i ust. 2.  
6. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy z brakami ilościowymi lub wadami 
jakościowymi Wykonawca zobowiązany jest – na żądanie osoby wymienionej w ust. 4 
do:  
1) uzupełnienia braków ilościowych - w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia tych 
braków,  
2) wymiany butli wadliwych jakościowo, na butle wolne od wad – w ciągu 2 dni 
roboczych od daty zgłoszenia tych wad.  
 
 



§ 5 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się wystawić Zamawiającemu fakturę VAT najpóźniej w 
terminie 2 dni od dnia realizacji przedmiotu umowy w zakresie dostaw butli.  
2. Zapłata wynagrodzenia za dzierżawę butli następować będzie na podstawie faktur 
VAT, wystawionych w terminie 3 dni, w okresach miesięcznych od zakończenia 
miesięcznego okresu rozliczeniowego.  
3. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy oryginał faktury VAT.  
4. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieczytelnej lub wystawionej 
niezgodnie z przepisami o rachunkowości faktury VAT Zamawiający zastrzega sobie 
prawo odmówienia jej przyjęcia.  
5. Kwota każdej faktury VAT wynikać będzie z przemnożenia ilości zrealizowanych 
elementów przedmiotu zamówienia oraz ich cen jednostkowych zawartych w 
formularzu asortymentowo - cenowym załączonym do niniejszej umowy.  
6. Zapłata wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy nastąpi w formie 
polecenia przelewu w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
faktury VAT.  
7. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, 
Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania świadczenia dostaw objętych 
niniejszą umową.  
8. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot umowy, 
Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.  
9. Faktura niezgodna z postanowieniami § 5 ust. od 1 do 5 umowy zostanie zwrócona 
przez Zamawiającego, jako nieprawidłowa i nie będzie stanowić podstawy do zapłaty 
należności.  

§ 6 
 
1. Zamawiający zobowiązuje się:  
1) zabezpieczyć dojazd do miejsc wyznaczonych na terenie Szpitali, o których mowa 
w § 4 ust. 1 w celu odbioru przedmiotu umowy.  
2) ponieść koszty wynikające z niewłaściwego użytkowania dzierżawionego sprzętu 
(butle) lub ich utraty.  
2. Zaistniałe szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania dzierżawionego sprzętu 
(butle) lub ich utraty winny być udokumentowane stosownym protokołem podpisanym 
przez obie Strony.  
 

§ 7 
 
1. 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 były zamontowane przy dostawie).  
2. Zamawiający zostanie obciążony kosztami nowej butli, jeśli ją utracił (zaginęła) lub 
została uszkodzone w sposób uniemożliwiający jej naprawę, lub kosztami 
doprowadzenia jej do stanu używalności.  
3. Wykonawca ma prawo dokonywania inspekcji swoich butli będących w dyspozycji 
Zamawiającego.  
4. W przypadku rozwiązania umowy lub zaprzestania dostaw Zamawiający 
zobowiązany jest do natychmiastowego wydania lub umożliwienia odbioru przez 
Wykonawcę jego własności.  



 
§ 8 

 
1. Strony zobowiązane są do kompletnego, wysokiej jakości i terminowego wykonania 
przedmiotu umowy.  
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy 
i miejscem jego wykonania.  
3. Strony oświadczają, że posiadają wszelkie niezbędne zezwolenia związane z 
zakupem, magazynowaniem i użytkowaniem przedmiotu umowy.  
4. Wykonawca gwarantuje zgodność dostarczonego przedmiotu umowy z wymogami 
technicznymi określonymi przez polską normę. 
 

§ 9 
 

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne:  
1) za opóźnienie w realizacji dostawy w terminie określonym w § 4 ust. 2, każdorazowo 
karę umowną w wysokości 1% wartości brutto tej dostawy za każdy dzień opóźnienia,  
2) za niezrealizowanie w całości dostawy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę 
umowną w wysokości 10% kwoty brutto od niezrealizowanej części zamówionej 
dostawy,  
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 10% od 
niezrealizowanego przedmiotu umowy.  
4) za opóźnienie w wykonaniu obowiązków wskazanych w § 4 ust.6 – karę umowną 
1% wartości brutto wadliwej dostawy za każdy dzień opóźnienia.  
2. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej 
wysokość odszkodowania na zasadach ogólnych.  
 

§ 10 
 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku 
określonym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie 
przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze.  
 
 

§ 11 
 
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
zmiany postanowień zawartej umowy w sytuacji obiektywnej konieczności 
wprowadzenia zmiany w niżej przedstawionym zakresie, z zastrzeżeniem art. 140 ust 
1 i 3 ustawy:  
1) zmiana danych Wykonawcy (np. zmiana adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca z 
przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy skutkująca sukcesją generalną;  
2) zmiany wynikające z powstania niezamierzonych niezgodności pomiędzy zapisami 
umowy, a treścią oferty i/lub SIWZ,  
3) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki 
umowy oraz zmiana sytuacji prawnej i faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego 
skutkująca niemożnością realizacji przedmiotu umowy.  
2. Powyższe wskazane zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub 
Wykonawcy za zgodą obu Stron i zostaną wprowadzone do umowy aneksem. 



 
§ 12 

 
1. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy w sposób określony 
trybem art. 509 – 518 KC wymaga zgody Zamawiającego, udzielonej w trybie art. 54 
ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.  
2. Bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą 
stanowić przedmiotu poręczenia, ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej strony 
stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy, a umowa 
przenosząca te wierzytelności jest nieważna.  
 

§ 13 
 
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, 
uchybienia i zaniedbania podwykonawców, w takim samym stopniu, jakby to były 
działania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy.  
2. Zakres dostaw, które będą wykonywać podwykonawcy, Strony ustaliły w ofercie. 
Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu zawarte umowy z 
podwykonawcami.  
3. Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie z należnego mu wynagrodzenia, ustalonego 
w § 3 niniejszej umowy, wynagrodzenia Podwykonawcy, wymaganego i należnego na 
podstawie umowy między Wykonawcą a Podwykonawcą, jeżeli Podwykonawca zwróci 
się o zapłatę za prawidłowo wykonane dostawy bezpośrednio do Zamawiającego, a 
Zamawiający uzyska potwierdzenie braku uregulowania przedmiotowych należności 
przez Wykonawcę. Wynagrodzenie należne Wykonawcy ulega wówczas 
pomniejszeniu o kwotę wynagrodzenia zapłaconego przez Zamawiającego na rzecz 
Podwykonawcy.  
 

§ 14 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 
ustawy Prawa Zamówień Publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.  
 
 

§ 15 
 
Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo 
dla siedziby Zamawiającego.  
 

§ 16 
  
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy oraz jeden egzemplarz dla Zamawiającego.  
 
 
WYKONAWCA:                                                                              ZAMAWIAJĄCY:  

 
 

 


