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Załącznik nr 8 do SIWZ.
UMOWA ZOZ / NZP /......./GAZY MEDYCZNE/A/15 – WZÓR
Sukcesywne dostawy gazów medycznych w zakresie Zadania nr 2.
Zawarta w dniu ................................. w Bolesławcu, pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w
Bolesławcu, ul. Jeleniogórska 4 (NIP: 612-15-42-507; REGON: 000310338), zarejestrowanym w
Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr 0000024307 w imieniu, którego działa:
1. Adam Zdaniuk – Dyrektor
zwanym dalej Zamawiającym,
a:
........................................................................................................................................
reprezentowaną przez:
1. .........................................
2. .........................................
zwanym dalej Wykonawcą (NIP: ...............................; REGON ……………………………)
zarejestrowanym w .................................................................................................................... pod nr
............................. .
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym na sukcesywne dostawy gazów medycznych w zakresie zadania nr 2, została
zawarta umowa następującej treści:
§ 1.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę gazów medycznych w zakresie
zadania nr 2, zwanych dalej „przedmiotem umowy”, na podstawie Załącznika Nr 1 umowy,
określającego szacunkowe potrzeby Zamawiającego tj. asortyment, ilość i cenę, zgodnie z ofertą
złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dzień ............................. 2015r.
2. Wykonawca oświadcza, że oddane Zamawiającemu w dzierżawę przedmioty nie są obciążone
prawami osób trzecich.
3. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące dokumenty:
− Oferta Wykonawcy,
− SIWZ.
1.

§ 2.
Termin realizacji umowy określa się na okres: 24 miesiące.

Termin rozpoczęcia umowy: 1 kwietnia 2015r.
Termin zakończenia umowy: 30 marca 2017r.

§ 3.
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony telefonicznie i
potwierdzony faxem lub e-mailem przedmiot umowy.
2. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego
3. Dostawy przedmiotu umowy odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie 2 dni
roboczych od daty złożenia zamówienia.
4. Dostawy do siedziby Zamawiającego realizowane będą transportem Wykonawcy.
5. Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia ilości dostawy przedmiotu umowy oraz
pokwitowania jego odbioru. W razie stwierdzenia braków ilościowych, Zamawiający do 3 dni
roboczych prześle Wykonawcy protokół reklamacji.
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6. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdorazowej reklamacji złożonej mu w formie
pisemnej. W przypadku reklamacji wyrobów o wadliwej jakości w ciągu 14 dni kalendarzowych od
jej otrzymania i w wypadku uznania jej za zasadną wymienić na swój koszt towar wadliwy na
wolny od wad w ciągu kolejnych 2 dni roboczych. W przypadku reklamacji ilościowej braki w
asortymencie uzupełnione zostaną w ciągu 2 dni roboczych od jej zgłoszenia.
7. Brak odpowiedzi Wykonawcy w terminie wskazanym w ust. 6 oznacza uwzględnienie reklamacji.
8. Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń do Zamawiającego w przypadku ograniczenia składanego
zamówienia w zakresie, co do ilości i jego asortymentu.
§ 4.
1. Ogólna wartość przedmiotu umowy ustalona w oparciu o Formularz cenowy wynosi:
wartość netto:
(słownie:)
podatek VAT
(słownie:)
wartość brutto:
(słownie:)
2. Ceny jednostkowe oferowanego przedmiotu umowy znajdują się w „Formularzy cenowym”
stanowiącym integralną część umowy
3. Oferowana cena brutto obejmuje: cenę netto przedmiotu zamówienia, koszty transportu i
ubezpieczenia, cło, opłaty graniczne, podatek VAT, koszty dostaw oraz wszystkie inne koszty
niewymienione, a ponoszone przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający nie udziela zaliczek.
5. Wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmniejszeniu. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zmniejszenia wielkości przedmiotu umowy, przy czym zmniejszenie to nie może
przekroczyć 30% wartości umowy.
§ 5.
1. Podstawą do wystawienia faktury jest faktyczne dostarczenie przedmiotu umowy Zamawiającemu
2. Zapłata za otrzymany przedmiot umowy będzie realizowana wg cennika stanowiącego załącznik nr
1 do umowy, przelewem bankowym w terminie …… dni od dnia otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę.
3. Numer rachunku bankowego Wykonawcy, który będzie służył do rozliczeń pomiędzy stronami
umowy: ……………………………………………………………………………………………………….
4. Dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela wymaga wyrażenia zgody, przez
podmiot, który utworzył Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu (art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 15
kwietnia 2011r. o działalności leczniczej).
5. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmienne ceny do końca terminu obowiązywania umowy z
zastrzeżeniem § 6 umowy.
6. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie wzajemnych potrąceń wymagalnych wierzytelności
§ 6.
1. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do
treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy - w sytuacji, gdy zmiana w trakcie
realizacji umowy dotyczy:
a) promocyjnych obniżek cen jednostkowych przedmiotu umowy,
b) zmiany stawki podatku VAT,
c) zmian ilościowych zamawianych produktów w zakresie poszczególnych pozycji asortymentowych
przedmiotu umowy do wysokości ogólnej wartości umowy zastrzeżonej w § 4 umowy,
d) zmiany danych Zamawiającego i Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON,
formy prawnej itp.)
e) Zmiana rachunku bankowego, o którym mowa w § 5 ust. 2
f) Zamawiający przewiduje ponadto możliwość zmiany umowy w każdym przypadku, kiedy zmiany
umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych.
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2.

Zmiany wymienione w ust. 1 mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu do umowy w
terminie 14 dni od przesłania zawiadomienia Zamawiającemu oraz po przedstawieniu podstawy i
uzasadnienia wnoszonej zmiany.
§ 7.
1. Ryzyko Wykonawcy.
1.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w wykonanych pracach spowodowane
przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań z umowy.
1.2. Jeżeli szkoda lub strata powstała w wyniku zagrożeń wymienionych w pkt. 2 albo w połączeniu z
innymi zagrożeniami, Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w granicach przez niego
ustalonych powinien naprawić szkodę lub stratę, a Zamawiający określi w porozumieniu z
Wykonawcą wynagrodzenie z tego tytułu.
2. Obowiązki i zadania Wykonawcy.
2.1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania mieszaniny tlenu medycznego i podtlenku azotu
medycznego 50%/50% w butlach o pojemności wodnej min. 10l, zawierającej 2,8m³ gazu lub
3
max. 11l, zawierającej 3,23m gazu wraz z dodatkowym wyposażeniem tj.: wózkiem
transportowym, zaworem dozującym mieszaninę wraz z przewodem oraz ustnikiem.
2.2. Wykonawca gwarantuje, że będzie oferować do podawania mieszaniny gazu jednorazowy ustnik,
zintegrowany z zaworem wydechowym uniemożliwiający powrót wydychanego powietrza do
zaworu dozującego lub system równoważny dostosowany do oferowanego zaworu dozującego.
2.3. Wykonawca gwarantuje, że zawór wydechowy wraz z przewodem do podawania mieszaniny
gazów nie zawiera ftalanów.
2.4. Wykonawca oświadcza, w przypadku produktów leczniczych tj. tlenu medycznego, podtlenku
azotu medycznego i mieszaniny gazów tlenu i podtlenku azotu, dostarczanych w ramach
niniejszej umowy, że produkty te będą wysokiej jakości, o właściwych parametrach użytkowych
oraz posiadające aktualne dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego zgodnie z Ustawą
Prawo Farmaceutyczne. Na każde pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy
niezwłocznie (nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia wezwania) kopie potwierdzone za
zgodność z oryginałem odpowiednich atestów i świadectw dopuszczających do obrotu dany
produkt.
2.5. Wykonawca oświadcza, w zakresie wyrobu medycznego tj. zaworu dozującego i ustników
dostarczanych w ramach niniejszej umowy że spełniają one wymagania wynikające z ustawy z
dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r., nr 107, poz. 679). Wykonawca w
terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania przez Zamawiającego przedłoży kopie dokumentów
dopuszczających do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
2.6. Jeśli wygaśnięcie ważności dokumentów dopuszczających do obrotu nastąpi w okresie
obowiązywania umowy, Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że oferowany przedmiot
zamówienia w trakcie trwania umowy będzie posiadał aktualne dopuszczenie do obrotu. Na
każde pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia wezwania
przekaże kopie dokumentów dopuszczających do obrotu.
3. Ryzyko związane z towarami i dostawą.
3.1. Ryzyko utraty, zniszczenia lub innego przypadkowego uszkodzenia towarów przechodzi na
Zamawiającego w chwili dostawy do miejsca oznaczonego w zamówieniu lub w chwili odbioru.
4. Wykonawca oświadcza w zakresie butli, że
4.1 butle posiadają aktualne legalizację,
4.2. butle posiadają zawór zintegrowany, posiadający uchwyt dostosowany do łatwego podnoszenia i
przenoszenia butli przez personel medyczny,
4.2. konserwacja i serwis butli jest bezpłatny w trakcie trwania umowy.

§ 8.
1. Podwykonawca/cy zrealizuje/ją wskazany niżej zakres części zamówienia:
………………………………………………………………………………………………………………
2. Zamawiający nie wyraża zgody na podzlecanie prac objętych zamówieniem dalszemu
podwykonawcy.
3. Wykonawca na swój koszt pełni funkcję koordynacyjną w stosunku do części zamówienia
realizowanego przez jego podwykonawców.
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4. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy realizującego przedmiot umowy z
udziałem podwykonawców, jest przedstawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu dowodu
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy.
§ 9.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
a) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy wykonywaniu przedmiotu umowy, za
nienależyte wykonanie czynności będących przedmiotem udzielenia zamówienia
publicznego, za nieterminową realizację umowy w wysokości 0,5% wartości
niezrealizowanej części umowy brutto umowy za każdy dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie
dłużej niż 2 dni i 1% wartości niezrealizowanej części umowy brutto umowy za każdy
następny dzień zwłoki. Jeżeli zwłoka będzie trwała dłużej niż 10 dni to Zamawiający ma
prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i
zastosowania kary wynikającej z zapisu § 9 pkt. 1 ppkt. b).
b) odstąpienie lub wypowiedzenie przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za
które odpowiada Wykonawca w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto,
c) wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego
stronie, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 5 % wynagrodzenia
umownego brutto
2.
3.
4.
5.

6.

1.
2.

3.

4.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez
Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary.
Strony ustalają, że niezależnie od kar umownych, będą mogły dochodzić odszkodowania
przewyższającego kary umowne.
W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca
ma prawo żądać zapłaty odsetek za zwłokę w wysokościach ustawowych.
W razie wystąpienia istotnej zmiany, 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 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W powyższym przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych (471 kc).
§ 10.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu,
podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.
Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się
rozstrzygać polubownie na drodze negocjacji. W razie braku porozumienia w ciągu 14 dni od
pisemnego zgłoszenia sporu – spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie
Sąd rzeczowo i miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy m.in. Kodeksu
Cywilnego, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., Nr
907, ze zmianami), Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r.; Nr
107, poz. 679 ze zm.), Ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r.,
Nr 45., poz. 271 ze zm.).
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.
PODPISY:

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Umowę opracował:
Radosław Jabłoński – Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych
Osoba odpowiedzialna za realizację umowy:
Elżbieta Jakubczyc – Kierownik Apteki Szpitalnej
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