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UMOWA DOSTAWY  NR  /SZW/DE.SR/…./2018 

zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej 
„PZP” (Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) w dniu ………….. r. roku w Suwałkach, 
pomiędzy: 
 
Szpitalem Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach  ul. Szpitalna 60,  wpisanym do 
rejestru  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez  Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział KRS  pod 
numerem KRS: 0000057017, NIP: 844-17-86-376, zwanym w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, 
reprezentowanym przez : 
 

1.   Adama Szałandę -  Dyrektora       
 
 
a 
 
………………………………………………………… 
……………………………………………………… 
 
, zwanym w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ”, reprezentowanym przez: 
 
    1.  …………………………………………………… 
 
 
 

§ 1 
 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest  dostawa mieszanki gazu płynnego propan – butan na cele grzewcze do 
zasilania kotła kondensacyjnego WGB 38C o mocy znamionowej 35,0kW, suszarek i magli w ilości 70000 litrów 
do bazy magazynowej gazu płynnego Zamawiającego , składającej się z dwóch zbiorników o pojemności po 
6.400 litrów każdy, 

2. Ilość gazu stanowi wielkość szacunkową i może ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. 
Zamawiający nie ma obowiązku dokonania zamówienia pozostałej części towaru niezrealizowanej w okresie 
trwania umowy z uwagi na zmniejszone zapotrzebowanie. 

3. W   okresie   obowiązywania   niniejszej   umowy    Zamawiający   będzie   zamawiał   towar   o   łącznej 
wartości   nie przekraczającej  kwoty określonej w  §1 ust. 4. 
 

4. Łączną wartość przedmiotowej umowy strony ustalają według zasad  określonych w § 1 ust. 1 umowy na 
kwotę brutto: ( słownie:), w tym należny podatek VAT w wysokości ……..%. 
 

5. Cena jednostkowa wynosi odpowiednio ……… zł 1litr gazu netto ,  ……. zł 1 litr gazu brutto. Ceny jednostkowe 
nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania umowy z wyłączeniem §7 ust.2 pkt 2.   

6. Za wykonanie poszczególnych dostaw Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną na podstawie cen 
jednostkowych brutto określonych w § 1 ust. 5 i ilości faktycznie dostarczonych towarów. 

7. Zapłata za dostarczony towar będzie następować na podstawie faktur VAT . 
8. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym obejmującym wszystkie świadczenia 

Wykonawcy konieczne do prawidłowego, pełnego, funkcjonalnego i terminowego wykonania przedmiotu 
umowy. 

 
§ 2 
 

1. Dostawy następować będą sukcesywnie, w ilości i zgodnie z zamówieniami częściowymi Zamawiającego w 
terminie do 48 godzin od dnia złożenia zamówienia. 

2. Dostawy odbywać się będą na ryzyko i koszt Wykonawcy do Pralni Szpitala Wojewódzkiego im.dr Ludwika 
Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16  - 400 Suwałki w dni robocze w godz. 8.00 – 14.00.  

3. Ilość każdorazowo dostarczonego Zamawiającemu gazu ustalana będzie na podstawie wskazań licznika 
autocysterny. 

4. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego przy realizowanej dostawie załączone zostanie świadectwo jakości 
określające parametry dostarczanego produktu. 

5. Zamówienia będą składane w formie elektronicznej ,  faksem, telefonicznie  oraz w formie  pisemnej przez 
osobę wyznaczoną przez Zamawiającego tj. Pracownika Działu Eksploatacyjnego. 

6. Odpowiedzialność za dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie i w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego ponosi     Wykonawca. 
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7. Za datę i miejsce dostawy uważa się dzień wydania towaru osobie upoważnionej do odbioru towaru.  
8.  Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa podczas transportu gazu na terenie Zamawiającego gaz będzie 

dostarczany pojazdami, których całkowita masa wraz z ładunkiem nie może przekraczać 15 ton a nacisk 
jednej osi 5 ton. Zamawiający Zastrzega sobie prawo sprawdzenia faktycznej wagi pojazdu wraz z ładunkiem 
oraz nacisku na tylne koło przy każdorazowej dostawie.  Weryfikacja ta odbywać się będzie na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

 
§ 3 

 
1. Wykonawca zapewnia, że dostarczony przedmiot umowy odpowiada przepisom, normatywom technicznym 

obowiązującym w Polsce. Wykonawca gwarantuje, że dostarczane artykuły w ramach umowy są wysokiej 
jakości i zapewniają należyte bezpieczeństwo. 

2. Wykonawca dostarczy towar o wysokim standardzie pod względem norm jakościowych, potwierdzonych na 
każde wezwanie Zamawiającego świadectwem jakości określającym parametry dostarczanego produktu. 

3. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia, nieprawidłowości w dostawie 
przedmiotu    zamówienia. 

4. Reklamacja będzie składana telefonicznie lub faksem przez Pracownika Działu Eksploatacyjnego i każdorazowo 
niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 

5. Gdy dostawa jest niewłaściwa pod względem ilościowym, brakujący przedmiot zamówienia dostarcza się 
odpowiednio w terminach wymienionych w § 2 ust. 1 

6. W przypadku dostawy w całości lub w części o niewłaściwej jakości lub jakości, Wykonawca zobowiązuje się 
rozpatrzyć reklamację złożoną na piśmie w ciągu 2 dni roboczych od daty jej otrzymania; jeżeli reklamacja 
zostanie uznana, towar wolny od wad dostarcza się w terminach określonych w  w § 2 ust. 1 

7. Wszelkie koszty  związane z reklamacją towaru obciążają Wykonawcę. 
 

 § 4 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy ze skutkiem 
natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie zrealizuje w terminie 3 kolejnych zamówień złożonych przez 
Zamawiającego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy ze skutkiem 
natychmiastowym, jeżeli Wykonawca dostarczy gaz złej jakości i nieodpowiadający normom określonym w 
umowie. 

 
§ 5 

 
1. Zapłata za dostarczony towar następować będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT 

w terminie do 60 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego. 
2. Wykonawca nie może odmówić świadczenia usług objętych niniejszą umową, w przypadku ewentualnego 

wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego. 
3.  Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w 

Suwałkach może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący pod rygorem nieważności. 
Strony wyłączają możliwość zbycia wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy oraz 
dokonywania przez osoby trzecie czynności faktycznych i prawnych dotyczących tych  wierzytelności, bez 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

4. Jako zapłatę za fakturę rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 6 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw bądź odmowy 
dostaw w wysokości 0,5 % wartości zamówienia częściowego brutto za każdy dzień zwłoki ponad terminy 
określone w § 2 ust. 1 umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego 
na towar bez wad w wysokości 0,5 % wartości zamówienia częściowego brutto za każdy dzień zwłoki ponad 
terminy określone w § 3 ust. 5 umowy. 

3. W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminach, określonych w § 2 ust. 1, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego Wykonawcy w ilości i 
asortymencie nie zrealizowanej w terminie dostawy.  

4. W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się ilość i wartość  przedmiotu umowy o ilość i wartość tego 
zakupu.  

5. W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy 
pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego i ceną dostawy przewidzianą w umowie. 
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6. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto nie zrealizowanej 
części umowy w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyny 
leżących po stronie Wykonawcy. 

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości brutto  danej dostawy w 
przypadku dostarczenia gazu nieodpowiadającego normom określonym w umowie. 

8. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość kar umownych – 
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia pełnego odszkodowania według reguł określonych w 
Kodeksie Cywilnym. 

9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 
 

§ 7 
 

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące 
okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia niżej wymienionych  zmian w treści 
zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 

1) Zmiana polegająca na wydłużeniu terminu realizacji umowy, w przypadku niewyczerpania kwoty 
określonej w § 1 ust. 4, przy czym termin ten:  
a) nie może być dłuższy niż do dnia  podpisania umowy z Wykonawcą wybranym  w kolejnym 

postępowaniu przetargowym przeprowadzonym na podstawie Ustawy  Prawo zamówień 
publicznych  

b) i nie może przekroczyć 6 miesięcy od dnia podpisania stosownego  aneksu do umowy 
2) Ceny jednostkowe nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy, z tym że dopuszcza się 

zmianę ustalonych cen: 

a) w przypadku zmian cen urzędowych, wprowadzonych odpowiednim aktem prawnym – w stopniu 
wynikającym z tych zmian, 

b) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z promocji, dodatkowych rabatów ustalonych przez 
producenta,  

c) w przypadku ewentualnej obniżki ceny gazu na lokalnym rynku (obejmującym powiaty: suwalski, 
sejneński, augustowski, gołdapski, olecki) o 1%, oraz dodatkowych rabatów, promocji producenckich 
skutkujących obniżeniem cen gazu, stanowiącego przedmiot umowy, w odniesieniu do cen 
zaproponowanych w ofercie przetargowej  

d) zmiana ceny w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy 
dotyczących stawek VAT, przy czym zmiana nastąpi w wartości brutto, natomiast wartość netto 
pozostaje bez zmian. 
Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być 
niekorzystne dla Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 
nieważności.  

4. W razie zaistnienia 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 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy. 

6. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku:  
  1)       zmiany statusu prawnego Zamawiającego,  
  2)       ograniczenia lub utraty istotnej części kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia,  
  3)       istotnego ograniczenia zakresu i ilości świadczonych usług medycznych ,  
  4)      zmian organizacyjnych u Zamawiającego,  
  - rozwiązanie  zawartej   umowy  może  nastąpić  w  każdym  czasie  za  porozumieniem  stron  lub  w  drodze 
miesięcznego jej   wypowiedzenia.  
 

§ 8 
1. Przeniesienie wierzytelności w sposób określony trybem art. 509 do 518 Kodeksu cywilnego, a wynikających z 

niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Szpitala oraz podmiotu określonego w art. 54 ustawy z dnia 15 
kwietnia 2014r. o działalności leczniczej (Dz.U.2016 poz. 1638 ze zm.). 

2. Bez zgody Zamawiającego oraz podmiotu tworzącego Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej 
umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego w przepisach art. 876 do 887 Kodeksu 
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cywilnego, ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z 
realizacji niniejszej umowy. 

3. Strony wspólnie oświadczają, że wyłączają możliwość dokonywania przez podmioty trzecie Umowy Faktoringu, 
Umowy Gwarancyjnej, Umowy Zarządu Wierzytelnością, Umowa Inkasa. 

4. Strony wspólnie oświadczają, że wyłączają możliwość dokonywania przez podmioty trzecie wszelkich czynności 
faktycznych lub prawnych związanych z wierzytelnościami Wykonawcy wynikającymi z niniejszej umowy bez 
uprzedniej, pisemnej zgody Szpitala. 

5. Naruszenie przedmiotowego zakazu skutkować będzie obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę na rzecz 
Szpitala kary umownej w wysokości 5 % wierzytelności, którą nabyła niezależnie od podstawy faktycznej lub 
prawnej, osoba trzecia 

6. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Polubowny właściwy dla 
siedziby Szpitala. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy kierowane będą do sądu, 
właściwego miejscowo dla siedziby Szpitala.  

7. Przed każdym wystąpieniem do Sądu o zapłatę, Wykonawca zawezwie Zamawiającego do próby ugodowej - 
art. 184 Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U.1964 Nr 43, poz. 296 ze 
zmian.). 

§ 9 
 

1. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 
2. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego ( z 

zastrzeżeniem ustępu 3 niniejszego paragrafu) oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

 
 

§ 10 
 

1. Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy, tj. od 06/09/2018r. do 06/09/2019r. 
2. Umowa przestaje obowiązywać przed terminem określonym w ust. 1, w przypadku wyczerpania asortymentu 
stanowiącego przedmiot zamówienia bądź w przypadku wyczerpania kwoty określonej w § 1 ust. 4 . 
 
 
 

§ 11 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
     ZAMAWIAJĄCY:                                                                            WYKONAWCA:  
 
 
 
 


