
UMOWA Nr …… /2014 
DOSTAW GAZÓW I DZIERŻAW BUTLI  

 
zawarta w dniu  …………..2013 r.  w Górnie pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im Jana Pawła II w 
Górnie, 36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie, zwanym dalej w treści umowy 
Zamawiającym reprezentowanym przez: 
Dyrektor Zakładu - mgr inż. Elżbietę Burzyńską  
a 
…………………………………………………………………….. 
zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą reprezentowaną przez:  
 
……………………………………………. 

§ 1  
Wykonawca wykona cały zakres umowy własnymi siłami bez udziału podwykonawców. 

 
§ 2  

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu gazów medycznych i technicznych – 
tlenu medycznego i technicznego oraz acetylenu technicznego w ilościach określonych w Załączniku 
Nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym integralną część tej umowy, a zwanym w dalszej części 
umowy towarem. 

§ 3  
1. Strony określają wartość umowy na kwotę: 

Netto: ………………….. zł 
VAT: …………………… zł 
Brutto: …………………. zł 

2. W przypadku zmiany stawki VAT w trakcie realizacji umowy, będzie on naliczany zgodnie z 
przepisami obowiązującymi w chwili wystawienia faktury. 

3. Ceny jednostkowe wykazane w Załączniku Nr 1 obejmują koszty związane z przygotowaniem 
i dostawą towaru do magazynu Zamawiającego. 

4. Cena oferty ustalana jest na cały okres obowiązywania umowy. 
§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru określonego w Załączniku Nr 1 do 
niniejszej umowy 1-2 razy w miesiącu, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.  

2. Dostarczenie towaru odbywać się będzie transportem wykonawcy w godzinach ustalonych z 
Zamawiającym przy czym odbiór ilościowy towaru odbywać się będzie w magazynie 
Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru w terminie 5 dni licząc od dnia 
zgłoszenia włącznie. Zamówienia będą składane faksem. 

§ 5 
1. Wykonawca dostarczy towar objęty odpowiednimi atestami oraz spełniające wymogi norm 

jakościowych i technologii produkcji określonych w normach europejskich. Świadectwo 
Rejestracji zostanie dostarczone przy pierwszej dostawie. 

2. Towar dostarczany zabezpieczony będzie przed uszkodzeniem w czasie transportu. 
3. Na wyroby objęte dostawami Wykonawca udziela gwarancji przewidzianej odpowiednimi 

przepisami. W razie dostarczenia wyrobów z wadami jakościowymi Wykonawca zobowiązuje 
się odwrotnie wymienić je na wolne od wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 
nie dłuższym jednak niż 5 dni od dnia zawiadomienia o wadzie, oraz pokryć spowodowane 
tym straty, wykazane przez Zamawiającego. 

4. Jeżeli w toku wykonania umowy zostanie stwierdzone, że wyroby nie odpowiadają wymaganej 
jakości Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę, który będzie obowiązany niezwłocznie 
dostosować jakość wyrobów do żądanej. W przypadku powtarzających się nie 
odpowiadających jakościowo dostaw wyrobów i bezskutecznego upływu wyznaczonego 
terminu Zamawiający może odstąpić od umowy. 

5.  W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę w sposób zgodny z umową , w tym 
niedostarczenia towaru w ustalonym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania 
umowy z terminem natychmiastowym. 

6. Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne należne Zamawiającemu, które 
będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach.: 



- opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w  wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za 
każdy dzień opóźnienia  
- za opóźnienie w usunięciu stwierdzonych wad i niezgodności z przedmiotem umowy w 
wysokości 0,5% ceny umowy brutto za każdy dzień liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie 
wad do dnia przekazania przez Wykonawcę towaru wolnego od wad i niezgodności z 
przedmiotem umowy, 
- w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 
7. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 6 
1. Rozliczenie za dostarczenie przedmiotu umowy następować będzie fakturą VAT po odbiorze 

przedmiotu umowy. 
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za dostarczony towar w terminie 30 dni licząc od 

daty dostarczenia faktury Zamawiającemu. 
3. Zamawiający zastrzega możliwość realizacji Zamówienia w zakresie mniejszym niż 

przewidziany w niniejszej umowie nie mniejszym jednak niż 90% jej wartości. 
§ 7 

1. Butle stanowią wyłączną własność Wykonawcy. 
2. Wszystkie butle winny być dostarczone jako w pełni sprawne i w nienagannym stanie 

technicznym. 
3. Butle winny być zwrócone przez Zamawiającego jako czyste i w stanie nadającym się do 

użytku wynikającym z normalnego użytkowania z zamkniętymi zaworami bezpiecznie 
dokręconymi nakrętkami zaślepiającymi z osłoną zaworu i kołpakami jeśli elementy te były 
zamontowane przy dostawie. 

4. Wykonawca ma prawo dokonywania inspekcji swoich butli dzierżawionych przez 
Zamawiającego. 

5. W przypadku rozwiązania umowy lub zaprzestania dostaw Zamawiający zobowiązany jest do 
natychmiastowego wydania butli lub umożliwienia ich odbioru przez Wykonawcę. Wydanie lub 
odbiór butli zostaje odroczony do czasu całkowitego wykorzystania zawartych w nim gazów, 
chyba że Zamawiający podejmie decyzję o wcześniejszym ich zwrocie. 

6. Wykonawca będzie pobierał od Zamawiającego opłaty za dzierżawę butli i transport w  
wysokości określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy. 

§ 8 
         Strony zgodnie ustalają, że umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy. 

§ 9 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
2. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygał będzie właściwy rzeczowo Sąd 
w Rzeszowie 

§ 10 
         Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron .  
 

 
                    Zamawiający: 
 

                                         Wykonawca: 
 
                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


