UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY
NR.

/2018

Zawarta w dniu
w Makowie Maz. w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty, w
trybie: przetargu nieograniczonego
Pomiędzy Firmą:

reprezentowanym przez:
zwanym dalej “WYKONAWCĄ”
a.
SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ- ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW w Makowie Maz. ul. Witosa 2.
reprezentowanym przez:

zwanym dalej “ZAMAWIAJĄCYM”

o następującej treści:
§ 1.
1.Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa (Zał. 3- Pak Nr 1,2 ), gazów medycznych,
butli oraz dzierżawa zbiornika o pojemności od 4.500 l do 5.000l na ciekły gaz (tlen
medyczny) wraz z towarzyszącą instalacją na terenie SP ZOZ – ZZ ul. Witosa 2, 06-200
Maków Maz.
§ 2.
Wykonawca zobowiązuje się do:
1.Dostarczenia Zamawiającemu gazów medycznych według zestawienia
asortymentowo – wartościowego stanowiącego zal. Nr. 3 Pak Nr 1,2 w zależności na jaki
Pakiet wygra Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od chwili
zgłoszenia.
2.Dokonania dostawy ciekłego tlenu we własnym zakresie do zbiornika
stacjonarnego znajdują u Zamawiającego oraz asortymentu znajdującego się w Zał. Nr 3
. Miejsce dostawy: SP ZOZ – ZZ w Makowie Maz, ul. Witosa 2 w terminie nie dłuższym
niż 3 dni robocze od chwili zgłoszenia.
§ 3.
Wykonawca zobowiązuje się do:
1. Dotrzymania jakości dostarczanego tlenu oraz dołączenia do dostawy , na
pisemne życzenie Zamawiającego nieodpłatnie wyników badań czystości tlenu świadectwa kontroli jakości.
2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczane przez niego wyroby objęte niniejszą umową są
dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Polski, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, normami itp. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowej

str. 1

wymiany towaru w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności z
zamówieniem.
3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte niniejszą umową posiadają terminy ważności
nie krótsze niż 6 miesięcy od daty dostawy. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia
kart charakterystyki substancji/preparatów, objętych przedmiotem umowy. Dokumenty
winny być dostarczone wraz z pierwszą dostawą zamówionych gazów (a także w
przypadku każdej ich aktualizacji), w formie elektronicznej (np. płyta CD) lub papierowej.
Wykonawca zobowiązany jest również do przedłożenia na każde żądanie Zamawiającego
(faksem), w wyznaczonym terminie, stosownych dokumentów dopuszczających dany
wyrób do obrotu, objęty konkretnym zamówieniem Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu przy każdej dostawie
dokumentów potwierdzających ilości dostarczonych gazów.
5. Przeszkolenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania
gazów medycznych.
§ 4.
Wartość umowy
1. Łączna wartość umowy brutto wynosi ….............. zł słownie brutto:
s......................................... .../100, w tym wartość Vat (8%, 23 %) wynosi – …..............
wartość netto wynosi …......................
2. Łączna wartość zamówionych przez Zamawiającego produktów (tj. wynikająca z
podsumowania przyjętych dostaw) nie przekroczy wartości umowy brutto.
3. Zmiana ceny towaru może nastąpić w przypadku:
1) zmian, w trakcie realizacji umowy, stawek podatku VAT, związanych z przedmiotem
zamówienia, zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, oraz zmian zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z
których wynikają w/w zmiany. W sytuacji zbyt dużego wzrostu cen/ceny Zamawiający
zastrzega możliwość rozwiązania całej umowy lub spornej części z Wykonawcą
w terminie 30 dni od dnia dostarczenia wniosku.
2) wprowadzenia obwieszczeniem Ministra Zdrowia cen urzędowych niższych, niż ceny
określone w niniejszej umowie.
2. Każdorazowo, przed wprowadzeniem zmiany ceny netto/brutto, o której mowa w ust. 1
pkt. 1), Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ
zmian stawek podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
wysokości minimalnej stawki godzinowej oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, na koszty wykonania zamówienia oraz
propozycje nowej ceny towaru, potwierdzone powołaniem się na przepisy, z których
wynikają powyższe zmiany. Zmiana ceny netto/brutto, wymaga podpisania aneksu do
niniejszej umowy.
3. W okresie obowiązywania niniejszej umowy zmiana ceny towaru może nastąpić także w
przypadku wprowadzenia obwieszczeniem Ministra Zdrowia cen urzędowych wyższych,
niż ceny określone w niniejszej umowie, jednak tylko do wysokości limitu finansowania.
4. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych towaru w przypadku zmiany wielkości
opakowania przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do
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ceny określonej w umowie.
6. Zmiany ceny towaru z przyczyn określonych w ust. 3 – 4 dokonywana jest na podstawie
aneksu do umowy na wniosek jednej ze Stron, w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia
wniosku.
7. W przypadku, kiedy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany ceny, z przyczyn
określonych w ust. 3 - 4, dopuszczają możliwość rozwiązania umowy w całości lub w
spornej części.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania obniżenia ceny zakupionego towaru do
wysokości ceny promocyjnej ustalonej przez jego producenta. W przypadku nie
uwzględnienia tego prawa przez Wykonawcę, Zamawiający może od umowy odstąpić w
części dotyczącej towaru, dla którego stosowana jest cena promocyjna.
9. Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie zamiany ilości towaru, w ramach wartości i
asortymentu, określonego w niniejszej umowie w przypadku zmiany potrzeb
§ 5.
1. W razie zwłoki w dostarczeniu towaru Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia
kary w wysokości 0,5% wartości umowy za niedostarczenie przedmiotu dostawy za
każdy dzień zwłoki.
2. Jeżeli zwłoka w dostawie przekroczy 10 dni Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy,
a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10% brutto
wartości umowy.
3. Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach
ogólnych, jeżeli kara nie pokryje wyrządzonej szkody.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w którymkolwiek z
terminów określonych w części dotyczącej dostaw (§2 ), Zamawiający zastrzega sobie
prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego Wykonawcy w liczbie i
asortymencie odpowiadającym nie zrealizowanej części dostawy.
5. Zakup interwencyjny skutkuje zmniejszeniem ilości przedmiotu umowy
o wielkość tego zakupu.
6. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną
zakupu interwencyjnego i ceną umowną niewykonanej części dostawy.
7. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy bez
zgody Zamawiającego, bądź odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn będących
po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
10% ceny umowy
8. W sytuacji wystąpienia osoby trzeciej przeciwko Zamawiającemu z tytułu wad towaru,
Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, który ponosić będzie
odpowiedzialność z tego tytułu.
§ 6.
1.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za każdą dostarczoną część – partie towaru w
terminie nie krótszym niż 60 dni od daty wystawienia faktury przez
Wykonawcę.
2.Zapłata należy się wyłącznie za faktycznie dostarczoną i przyjętą partię towaru.
3.Faktura będzie wystawiona w dniu dostawy i przekazana Zamawiającemu wraz z towarem .
4.Dostarczany towar musi posiadać dokument identyfikacji handlowej dołączony do faktury
lub dowodu dostawy. Możliwość identyfikacji każdej partii towaru.
5.Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT ( NIP 757-12-86-097,
Regon 000304591) i upoważnia Dostawcę do wystawiania faktur VAT
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bez podpisu Zamawiającego.
6. Zobowiązania powstałe z tytułu zakupów towaru nie mogą być przekazywane osobom
trzecim bez zgody SPZOZ-ZZ.
§ 7.
1. Niniejsza umowa została zawarta na czas określony 24 miesięcy
od chwili podpisania.
2. Rozwiązanie niniejszej umowy może nastąpić na zasadzie pisemnego trzymiesięcznego
wypowiedzenia, którego koniec upływać będzie ostatniego dnia miesiąca, przez każdą ze
stron.
3. Umowa niniejsza obowiązuje od dnia jej podpisania.
4. Zamawiający nie gwarantuje odbioru całej ilości asortymentu określonego
w pakiecie a Wykonawcy z tego powodu nie będą służyć żadne roszczenia finansowe.
5. Wykonawca dostarczy polisę ubezpieczeniową w chwili podpisania umowy od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na cały okresu trwania umowy. W sytuacji dostarczenia polisy
z krótszym okresem je obowiązywania Wykonawca na trzy dni przed jej upływem
dostarczy nową aktualnie obowiązującą.
§ 8.
Zamawiający zobowiązuje się użytkować zbiornik zgodnie z jego przeznaczeniem i
wymaganiami prawidłowej eksploatacji określonymi w instrukcji użytkowania dostarczonej
przez Wykonawcę przy uruchamianiu instalacji.
§ 9.
W przypadku ewentualnego uszkodzenia zbiornika lub towarzyszącej instalacji,
Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o zdarzeniu.
§ 10.
Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie do:
1. Zagwarantowania właściwego stanu technicznego zbiornika przez cały okres eksploatacji
przez Zamawiającego.
2. Dostawy i montażu zbiornika, wykonanie podłączenia zbiornika do instalacji
rozprowadzającej Zamawiającego.
3. Zapewnienia dopuszczenia zbiornika do eksploatacji przez okres obowiązywania umowy
przez UDT.
4. W trakcie okresu dzierżawy Wykonawca gwarantuje serwis techniczny zbiornika na tlen
ciekły w taki sposób aby zachować ciągłość jego bezawaryjnej pracy.
5. Transportu asortymentu znajdującego się w Załączniku Nr 3- Pak Nr 1,2 , rozładunku
oraz ubezpieczenia asortymentu Znajdującego się w przewożonego ładunku ponosi
Wykonawca.
§ 11.
Zamawiający nie może bez pisemnej zgody Wykonawcy udostępniać zbiornika do używania
osobie trzeciej ani go podnajmować.

§ 12.
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W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą
przepisy Kodeksu Cywilnego. Sądem właściwym do rozstrzygania spraw spornych jest Sąd
Rejonowy w Przasnyszu.
§ 13.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy
pisemnej w postaci aneksu.
§ 14.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Integralną część umowy stanowią:
 SIWZ,
 OFERTAW WYKONAWCY
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