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                                                             Załącznik Nr 4 do SIWZ 

z dnia 30 .10. 2012 r.
UM O W A  D OS TA W Y

 NR  REJ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zawarta w dniu ................................ r. w Krakowie pomiędzy  Szpitalem Specjalistycznym im. 
Stefana  Żeromskiego  Samodzielnym  Publicznym  Zakładem  Opieki  Zdrowotnej 
w Krakowie, 31- 913 Kraków, os. Na Skarpie 66, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, innych 
organizacji  społecznych  i zawodowych,  fundacji,  publicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 
Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS  0000035552,  NIP:  678  268  00  28,  REGON: 
000630161, zwanym dalej „Odbiorcą”
w imieniu i na rzecz którego działa:
Dyrektor Szpitala – lek. med. Andrzej Ślęzak
a
...............................................................................

wpisaną  do  rejestru  ..................................................................  prowadzonego 
przez  ................................  pod  numerem  .......................................,  NIP:............................, 
REGON:................................................... zwaną w dalszej treści umowy „Dostawcą”, w imieniu i 
na rzecz której działa/ją:
...................................................................
...................................................................
 

§ 1

Zawarcie umowy następuje w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na  "Dostawę  gazów 
medycznych  i  technicznych"  (ZP  33/12)  przeprowadzonego  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego  zgodnie  art.  39  i  nast.  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest:
1)  dostawa  medycznego  tlenu  ciekłego,  medycznego  tlenu  sprężonego  w  butlach, 
medycznego  podtlenku  azotu,  dwutlenku  węgla  medycznego  do  laparoskopii,  powietrza 
syntetycznego  lub  sprężonego,  ciekłego  azotu,  acetylenu  technicznego,  argonu  czystego 
zwanych dalej „materiałami” w ilości i asortymencie wyszczególnionym w załączniku nr 1 do 
umowy zgodnie z ofertą przetargową z dnia ............................................... r. 
2)  dzierżawa stacji  zgazowania oraz  butli  gazowych  i  naczyń  do  przechowywania  azotu 
ciekłego.

2. Wartość  przedmiotu  zamówienia  wynosi  bez  uwzględniania  podatku 
VAT ......................................... PLN  (słownie: ........................................................................).

§ 3

1. Odbiorca zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określona w umowie ilości materiałów 
w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
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2. Nie zamówienie w okresie obowiązywania niniejszej umowy materiałów w ilości określonej

w załączniku nr 1 do umowy nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Dostawcę roszczeń
o zamówienie pozostałej części materiałów, ani też innych roszczeń finansowych z tego tytułu.

§ 4

1.   Strony ustalają następujące ceny materiałów: 
a) tlen medyczny ciekły  .................. zł za kg, netto ,(słownie: ................................................)
b) tlen medyczny sprężony butla ................zł za m 3 , netto,(słownie: ......................................)
c) podtlenek azotu medyczny butla ............. zł za kg, netto,(słownie: ......................................)
d) dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii butla .....................zł za kg,  netto
e)  powietrze  syntetyczne  lub  sprężone  butla  ................... zł  za  m  3 ,  netto,
(słownie: ...........................)
f) ciekły azot .................. zł za kg, netto,(słownie: ..................................................................)
g) acetylen techniczny butla ................... zł za kg, netto,(słownie: ...........................................)
h) argon czysty  butla .....................zł za m 3 , netto,(słownie: .................................................)

2. Strony  ustalają,  iż  czynsz  dzierżawy  stacji  zgazowania  wynosić  będzie  ......................  zł 
(słownie: ...........................) miesięcznie, netto.

3. Strony ustalają, iż czynsz dzierżawy 1 butli gazowej wynosić będzie .......................... zł (słownie: 
.................................) dziennie,  netto.

4. Strony ustalają, iż czynsz dzierżawy 1 naczynia  do przechowywania azotu ciekłego wynosić będzie 
.................... zł (słownie: .................................) dziennie, netto.

5. Strony ustalają następujące koszty transportu:
a/ transport butli za kurs  - ................... zł  (słownie: .............) netto.
b/ transport ciekłego tlenu za 1 kg – .................zł (słownie: .......)  netto.
c/ transport ciekłego azotu za 1 kg – ............. zł (słownie: ..........................................) netto.

6. Do podanych cen Dostawca będzie doliczał podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. W  dniu zawarcia   umowy sprzedaż  materiałów,  o  których mowa w § 4 ust.  1  pkt.  a,  b,  c, 

opodatkowana jest według 8 % stawki podatku VAT, w § 4 ust. 1 pkt. d, e, f, g, h opodatkowana 
jest według 23 % stawki podatku VAT, natomiast dzierżawa stacji zgazowania oraz butli o których 
mowa w ust. 2, 3 i 4 opodatkowana jest wg 23 % stawki podatku VAT, transport opodatkowany, 
jest według 23 % stawki podatku VAT.

8. Wartość przedmiotu umowy z uwzględnieniem podatku VAT wynosi ........................................ zł.
(słownie: .....................................................................................................................).

§ 5

1. Dostawcy przysługuje prawo do waloryzacji  wynagrodzenia  za dostawę materiałów i  dzierżawę 
stacji  zgazowania  i  butli  gazowych,  oraz  transport  o  wskaźnik  nie  wyższy  od  wskaźnika  cen 
towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa GUS za rok poprzedzający rok, w 
którym następuje  waloryzacja.  Pierwsza  waloryzacja  może  nastąpić  nie  wcześniej  niż  po  roku 
obowiązywania niniejszej umowy.

2. Jeżeli Wykonawca zamierza dokonać waloryzacji powinien o tym zawiadomić na piśmie Odbiorcę. 
Pismo powinno zawierać uzasadnienie zmiany ceny. 

§ 6

1. Dostawca  zobowiązuje  się  do  zainstalowania  stacji  zgazowania  w  miejscu  wskazanym  przez 
Odbiorcę.
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2. Czas  dostawy,  montażu  i  uruchomienia  stacji  zgazowania  nie  dłuższy  niż  3  m-ce  od  daty 

podpisania umowy.
3. Do momentu dostarczenia, montażu i uruchomienia stacji zgazowania Wykonawca zobowiązany 

jest do dostarczania tlenu medycznego sprężonego w cenie tlenu ciekłego.
4. Dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia wskazanych pracowników 

odbiorcy (7 osób) w zakresie obsługi stacji zgazowania.

§ 7

1.  Dostawca  zobowiązany  jest  do  bezpłatnego  serwisowania  stacji  zgazowania  przez  cały  okres 
obowiązywania niniejszej umowy. Dostawca zobowiązuje się do serwisowania stacji w 24 godziny 
od telefonicznego zgłoszenia usterki przez Odbiorcę oraz do pisemnego potwierdzenie usunięcia 
usterki w formie protokołu /po usunięciu usterki/. 

2.  Za stan techniczny stacji zgazowania oraz butli gazowych odpowiedzialność ponosi Dostawca.
3.  Odbiorca  zobowiązuje  się  do  naprawienia  szkód  wynikłych  z  niewłaściwego  użytkowania 

dzierżawionego sprzętu (zbiornik, butle) lub jego utraty,  uszkodzenia lub zniszczenia.  Zaistniałe 
szkody winny być udokumentowane stosownym protokołem podpisanym przez obie strony. 

4. Dostawca zapewni dostęp on-line umożliwiający monitoring bazy stanów butlowych oraz podgląd 
dokumentów sprzedaży i dostaw.

§ 8

1. Dostawy  materiałów  będą  realizowane  sukcesywnie  na  podstawie  składanych  zamówień  w 
zależności od bieżącego zapotrzebowania Odbiorcy. Zamówienia będą składane  telefonicznie lub 
pisemnie /za pośrednictwem faksu/.

2.  Dostawy zamówionych partii  materiałów odbywać  się  będą w ciągu 3 dni  roboczych od chwili 
złożenia zamówienia. 

3.  Możliwość  dostaw  awaryjnych  do  24  godzin  od  daty  telefonicznego  złożenia  zamówienia, 
potwierdzonego faksem.

§ 9

1. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie transportem organizowanym przez Dostawcę 
na  zasadach  określonych  w  ofercie  przetargowej,  do  miejsca  wskazanego  przez  Odbiorcę  w 
Krakowie, os. Na Skarpie 66 /całodobowo/.

2. Do obowiązków  Dostawcy  należy  zapewnieni  rozładunku  dostarczonych  materiałów w  miejscu 
wskazanym przez Odbiorcę i przekazanie materiałów odpowiedzialnemu pracownikowi Odbiorcy.

§ 10

1. Płatność należności z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie dokonywana na podstawie faktury 
VAT w terminie .........................  30 dni dni od daty  jej dostarczenia  Odbiorcy.

2. Płatność należności będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Dostawcy wskazany 
przez niego w fakturze VAT.

§ 11

1. Reklamacje ilościowe zgłaszane będą przy odbiorze dostarczonych materiałów.

2. W razie  stwierdzenia  wad  ukrytych  w  dostarczonych  materiałach  lub  ich  uszkodzeń  w czasie 
transportu,  Odbiorca  wyśle  Dostawcy  niezwłocznie  zawiadomienie  wraz  z  protokołem 
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stwierdzającym wady. Dostawca zobowiązuje się niezwłocznie rozpatrzyć reklamację i wymienić 
reklamowane materiały na wolne od wad w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

§ 12

1. Zbiorniki,  parownice  oraz  butle  dzierżawione  przez  Odbiorcę  stanowią  wyłączną  własność 
Dostawcy.

2. Wszystkie butle muszą być zwrócone czyste i w stanie nadającym się do użytku,
 z  zamkniętymi zaworami i kołpakami (jeśli były zamontowane przy dostawie).

3. Odbiorca  nie  będzie  napełniał  zbiorników  i  butli  należących  do  Dostawcy,  jak  też  nie  będzie 
odsprzedawać gazu w butlach Dostawcy.

4. Odbiorca   na  okresowo  zgłaszane  żądania  Dostawcy  -  przeprowadzi  inwentaryzację  opakowań 
będących  własnością  Dostawcy  i  pozostających  w  posiadaniu   Odbiorcy.  Odbiorca  dostarczy 
Dostawcy protokół wyników tej inwentaryzacji.

§ 13

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie 
kar umownych.

2. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary:
1) w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 2, w przypadku 

odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, przy czym
w przypadku częściowej realizacji umowy kara zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia 
wykonania umowy, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia odstąpienia od umowy przez 
Dostawcę,

2) w wysokości 0,5 % wartości zamawianej partii materiałów (z uwzględnieniem podatku VAT) 
za każdy dzień zwłoki w ich dostarczeniu,

3) w wysokości 0,5 % wartości reklamowanej partii materiałów (z uwzględnieniem podatku VAT) 
za każdy dzień zwłoki w dostawie materiałów wolnych od wad w terminie określonym w § 12 
ust. 2 umowy,

4) w wysokości 0,5 % rocznej wartości dzierżawy stacji zgazowania za każdy dzień zwłoki,
w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 6 ust 2.

3. Strony mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne.

§ 14

Umowa niniejsza została zawarta na czas oznaczony tj. na okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 
tj. od dnia .................................  do dnia .................................  

§ 15

Odbiorcy  przysługuje  prawo  rozwiązania  umowy  w  trybie  natychmiastowym  oraz  naliczenie  kary 
umownej w wysokości obliczonej jak w § 13 ust. 2 pkt. 1 w przypadku:

1) trzykrotnego stwierdzenia przez Odbiorcę niewłaściwej jakości dostarczonych materiałów,
2) trzykrotnego dostawy materiałów w uszkodzonych butlach,
3) trzykrotnego nie zrealizowania przez Dostawcę potwierdzonego zamówienia w terminie 3 dni 

licząc od upływu terminu określonego  w § 8 ust. 2 umowy, albo trzykrotnego dopuszczenia 
się przez Dostawcę zwłoki w dostarczeniu w ramach reklamacji materiałów wolnych od wad.
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§ 16

W razie  wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy Odbiorca może 
odstąpić od umowy. W takim przypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania części umowy.

§ 17

1. Prawa i obowiązki wynikające z treści niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie 
bez uprzedniej pisemnej zgody Odbiorcy na dokonanie takiej czynności, co nie dotyczy obowiązku 
Dostawcy przewidzianego w § 9. Podkreśla się, że powyższe dotyczy także przelewu wierzytelności 
Dostawcy przysługujących mu względem Odbiorcy, w szczególności w formie cesji, faktoringu lub 
innej czynności o takim skutku.

2. Dostawca zobowiązuje się umieszczać na wystawianych przez siebie fakturach VAT informacje o 
wynikającym z postanowień ust. 1 zakazie  przelewu wierzytelności,  której dotyczy faktura,  bez 
zgody Odbiorcy. 

§ 18

Spory wynikające z realizacji  niniejszej  umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla siedziby Odbiorcy.

§ 19

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej
w postaci aneksu do umowy.

§ 20

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 21

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Odbiorcy,
a jeden dla Dostawcy.

                 DOSTAWCA: ODBIORCA:
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