Załącznik nr 2
PROJEKT UMOWY
zawarta w dniu ………….. roku w Katowicach pomiędzy:
Skarbem Państwa – Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Katowicach;
40 – 074 Katowice , ul. Raciborska 39
wpisaną do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej
prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego pod numerem księgi rejestrowej : 24-03253 ;
NIP : 634 – 10 – 45 – 231 ;
REGON : 000296880 ;
reprezentowaną przez lek. med. Urszulą Mendera-Bożek – Dyrektora Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach
zwaną dalej “Zamawiającym ”;
a firmą ……………………………………………………………………….
zwaną w dalszej części umowy “ Wykonawcą” reprezentowaną przez:
- ……………………………………………………..
Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia
o wartości do 30 000euro w trybie zapytania ofertowego rozstrzygniętego w dniu …………..
§1
1.Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy, wraz z transportem, gazów technicznych oraz
dzierżawa butli gazowych w okresie obowiązywania niniejszej umowy , z zastrzeżeniem wynikającym
z § 4 ust. 7.
2.Rodzaje gazu wraz z opisem , jednostki miary, ceny jednostkowe określa załącznik nr … do
niniejszej umowy. Dostarczane gazy techniczne zwane są w dalszej części umowy „towarem”.
3.Wykonawca oświadcza, że gazy techniczne i oferowane do dzierżawy butle spełniają wymagania
określone przepisami prawa oraz posiadają stosowne dokumenty dotyczące parametrów gazów – karty
charakterystyki, świadectwo jakości, certyfikat czystości gazów. Do każdej partii dostarczanego
towaru Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty poświadczające jakość dostarczanego
gazu.
4.Wraz z wydaniem przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty, o których
mowa w art. 546Kc, w szczególności niezbędną dokumentację techniczną. Dokumenty winny być
sporządzone w języku polskim.
5. Zakup i odbiór gazów odbywał się będzie poprzez napełnianie butli własnych Zamawiającego lub w
butlach Wykonawcy, które zostaną Zamawiającemu wydzierżawione.
6. Zamawiający będzie korzystał na zasadach dzierżawy z butli należących do Wykonawcy według
swoich bieżących potrzeb.
§2
1. Przedmiot umowy realizowany będzie sukcesywnie, partiami według bieżących potrzeb
Zamawiającego i jego możliwości finansowych , na podstawie pisemnego zamówienia
Zamawiającego. W zamówieniu wskazane jest miejsce dostawy partii towaru i butli.
2.Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar i butle bezpośrednio do pracowni Zamawiającego
zlokalizowanych na trzech kondygnacjach budynku Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Katowicach ( bez windy) wskazanych przez Zamawiającego.
3.Wszystkie koszty związane z dostawą towaru i butli, ich transportem i wniesieniem do pracowni
obciążają Wykonawcę.
4.Dla pozycji 11 w załączniku nr 1 do umowy……Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo do
dostarczania do siedziby WSSE w Katowicach i napełniania ciekłym azotem pojemnika o poj. 50
litrów, dla każdej z dziewięciu butli.
5. Zamawiający zastrzega, że podana w załączniku nr 3 do umowy ilość gazów jest wielkością
orientacyjną i zrealizowana będzie w zależności od potrzeb Kupującego, nie stanowiąc zobowiązania
do nabycia towaru w ilości określonej w ofercie.
§3
1.Wykonawcazobowiązuje się dostarczać towar i butle w terminie dla gazów technicznych do 5 dni od
daty otrzymania zamówienia, w asortymencie i w ilości wskazanej przez Zamawiającego.
2.Dostawy przedmiotu umowy dokonywane będą sukcesywnie, w godzinach pracy Zamawiającego
od 7.30 do godziny 13.00 od poniedziałku do piątku.
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3.Wykonawca poinformuje drogą faksu lub telefonicznie Zamawiającego o dniu i godzinie
dostarczenia towaru z wyprzedzeniem co najmniej 2 dniowym.
4.Odbiór towaru i butli dokonywany będzie w pracowniach, o których mowa w § 2.2, protokolarnie
przez przedstawiciela Zamawiającego, który oceni zgodność dostawy ze złożonym zamówieniem i
jego kompletność.
5.Przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi do dokonywania czynności odbioru towaru i
butli są pracownicy Oddziałów Laboratoryjnych lub Sekcji ds. Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia.
6.Protokół odbioru potwierdzony bez zastrzeżeń przez osobę wymienioną w § 3.5 stanowi podstawę
do wystawienia faktury przez Wykonawcę .
7. W przypadku ujawnienia, przy dokonywaniu odbioru, niewłaściwego spełnienia świadczenia przez
Wykonawcę, odbiór przedmiotu umowy nastąpi dopiero po usunięciu przez Wykonawcę tych
nieprawidłowości , w terminie każdorazowo ustalonym przez strony.
8. Protokół odbioru jest sporządzany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron umowy.
9. Wykonawca zapewnia niezwłoczną to jest nie później niż w ciągu 2 dni roboczych reakcję na
wszelkie reklamacje Zamawiającego dotyczące stanu towaru lub butli, kompletności dostawy.
10.W przypadku reklamacji dotyczących towaru lub butli Wykonawca zobowiązuje się nie później niż
w ciągu 2 dni od daty otrzymania reklamacji dostarczyć towar lub butle dobrej jakości
11.Wykonawca oświadcza, że:
a) towar i butle są dobrej jakości, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
i normami, wolny jest od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz dostarczane będą
w stanie kompletnym tj. wraz z aktualnymi, wymaganymi dokumentami,
b) przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do
wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez
Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
§4
1.Z tytułu realizacji umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wyliczone w oparciu o
ilość odebranego gazu technicznego i cenę za… zgodnie z załącznikiem nr… do niniejszej umowy
oraz liczby dzierżawionych butli i dni ich dzierżawy oraz nie przekroczy kwoty określonej w ust. 2.
2.Łączne wynagrodzenie za przedmiot umowy nie przekroczy kwoty :
a) za dostawę i transport gazów wymienionych w załączniku nr … do umowy
………………… netto
słownie: …………………………….
VAT : …………………. zł
Słownie: …………………………………….
……………………………. zł brutto
słownie: …………………………………..
b) Za dzierżawę butli gazowych z czynszem za 14 000 butlodni na rok w wysokości niezależnie od
wielkości butli :
Czynsz dzienny netto dzierżawy butli ……….. zł x 14 000 butlodni na rok =
……………………zł netto
słownie: …………………………
VAT: ……………………….. zł
słownie: …………………………zł 00/100
………………………. brutto
słownie: ……………………….
3.Termin zapłaty za towar i dzierżawione butle wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego faktury, wystawionej na podstawie protokołu odbioru, o którym mowa
w § 3.6. Zapłata czynszu za dzierżawę butli dokonywana jest z dołu na podstawie każdorazowo
wystawianej przez Sprzedającego faktury oraz dowodu oddania w dzierżawę butli (§3 umowy).
4.Zapłata dokonywana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze .
5. Dniem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Cena za dzierżawę butli w wysokości określonej w ust. 2 będą obowiązywać także po zakończeniu
umowy - do zdania ostatniej butli, nie później jednak niż dwa miesiące po zakończeniu umowy.
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7.Wystawiana przez Wykonawcę faktura VAT za faktycznie dostarczony towar i butle winna być
opatrzona numerem niniejszej umowy i numerem zamówienia oraz zawierać cenę jednostkową netto
gazu oraz czynsz dzienny dzierżawy butli, a także sporządzona w języku polskim.
8. Wykonawca nie może przelewać lub przekazywać w całości albo w części innym osobom
jakichkolwiek swych obowiązków lub uprawnień, wynikających z niniejszej umowy
§5
1.Ceny i czynsz wskazane w §4 ust.1 umowy zawierają wszystkie koszty jakie ponosi Wykonawca w
celu należytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy w szczególności cenę
gazów technicznych, koszt napełnienia butli, koszt dzierżawy butli , koszty transportu, załadunku ,
rozładunku i wniesienia butli z gazem do miejsc odbioru , a także koszt uzyskania dodatkowych
dokumentów dotyczących parametrów gazów (karta charakterystyki, świadectwo jakości lub
certyfikaty czystości gazów), a także podatki, opłaty i inne należności płatne przez Wykonawcę,
wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją zamówienia.
2. Ceny i czynsz wskazane w §4 ust.1 umowy nie ulegną zwiększeniu i nie podlegają waloryzacji. Nie
wywiązanie się z niniejszego obowiązku stanowić będzie podstawę do rozwiązania umowy bez
wypowiedzenia.
3.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo nie wykorzystania pełnej kwoty umowy. W takim przypadku
Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie ustalone w oparciu o faktyczną ostateczna ilość
odebranych gazów obliczona na podstawie cen wskazanych w ofercie Wykonawcy. Wykonawcy nie
przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy należnych
Zamawiającemu kar umownych lub odszkodowania.
§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
Wykonawca w wysokości 5% wartości brutto umowy ( §4 ust.2),
b) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, jego części lub dokumentów w
wysokości 0,1 % wartości zamówienia , którego dotyczy świadczenie
c) za
każdy
dzień
opóźnienia
w
usunięciu
wad
towaru
lub
butli
w wysokości 0, 1 % wartości zamówienia, którego dotyczy świadczenie licząc od dnia
wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia tych wad,
d)za niewniesienie towaru lub butli do pracowni wskazanej w zamówieniu przez kupującego będącej
miejscem odbioru w wysokości 50% wartości zamówienia, którego dotyczy świadczenie
2.Zamawiajacy może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych na
zasadach ogólnych.
3.Kary umowne mogą być potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.
4.Jeżeli kara umowna lub odszkodowanie nie może zostać uiszczona zgodnie z postanowieniami ust.
3powyżej, Wykonawca wpłaci należność na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie
obciążeniowej, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.
§7
1.W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
Zamawiający może odstąpić od niej w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2.Zamawiajacy , poza przypadkami przewidzianymi w innych przepisach prawa oraz
postanowieniach niniejszej umowy, ma prawo wedle własnego uznania, zachowując prawa i
roszczenia przeciwko Wykonawcy odstąpić od umowy w całości lub w części w terminie 14
dni od dnia zaistnienia którejkolwiek z poniższych okoliczności:
1) stwierdzenie przez Zamawiającego wady przedmiotu umowy lub jego części;
2) opóźnienie w spełnieniu świadczenia przekraczające ……… dni,
3) Wykonawca utracił możliwość realizacji niniejszej umowy.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być, pod rygorem nieważności, złożone w formie
pisemnej.
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§8
1. Umowa obowiązywać będzie od dnia zawarcia do dnia 31.12.2017 r.
2. Butle dzierżawione będą w okresie obowiązywania niniejszej umowy, z zastrzeżeniem określonym
w § 4 ust. 7 umowy.
§9
1.Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem ich nieważności.
2.Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3.Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności.
4.Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
5.Strony oświadczają, że zapoznały się z treścią niniejszej umowy i nie wnoszą żadnych zastrzeżeń do
jej treści.
6.Spory mogące powstać w związku z niniejsza umowa strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu
powszechnego w Katowicach.
7.Wykaz załączników do umowy stanowiących jej część integralną:
Załącznik nr 3 do zaproszenia z dnia ……. – Formularz cenowy.
Wykonawca

Zamawiający
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