
SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU 
42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14 , tel/fax: (32) 67-215-32,  tel. 67-403-61 

e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl , Certyfikat Jakości ISO 9001:2000 

 
                                                            

                                                                                                 Zawiercie, dnia 23 czerwca 2016r. 

Znak postępowania: ZP/BZU/89/2016r. 
 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH 
 
1. Szpital Powiatowy w Zawierciu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro netto, w oparciu o art. 4 ust. 
8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn. „Dostawa gazów do Szpitala Powiatowego 
w Zawierciu”. 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów w butlach dla Szpitala Powiatowego  
w Zawierciu wraz z dzierżawą i transportem (Kod CPV 24.11.19.00-4 – tlen medyczny,  
24.32.11.15-9 – acetylen techniczny, 24.11.21.00-3 – dwutlenek węgla medyczny, 24.11.15.00.0 - 
Gazy medyczne (Kalinox, Entonox lub równoważny)) 24.11.18.00-3 – ciekły azot oraz dostawa, 
montaż i dzierżawa 1 szt odpowietrzacza, zbiornika do magazynowania azotu o pojemności ok 240l 
(+/- 10l)  wraz z dostawą i transportem azotu ciekłego. 
Przedmiot zamówienia składa się z 5 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na 
poszczególne części,  Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części (według swojego 
wyboru).   
Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przedmiot 
dostawy musi być dopuszczony do obrotu i używania 
Opis przedmiotu zamówienia będący równocześnie formularzem cenowym stanowi załącznik nr 2 
do niniejszego zapytania. 
 
3. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany umowy ponad okres 12 miesięcy, w przypadku nie wykorzystania wartości 
umowy. 
 
4. Warunki gwarancji: Produkty określone w załączniku nr 2 do zaproszenia muszą posiadać min. 
12 miesięczny termin ważności. 
 
5. Warunki płatności: 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
 
6. Kryteria wyboru ofert. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu  
o następujące kryterium i jego znaczenie: 
 

 
Lp. 

 
Kryterium 

Znaczenie procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość punktów 
jakie może otrzymać oferta za 

dane kryterium 

1.  Cena 100% 100 punktów 
    

Punktacja dokonywana będzie z uwzględnieniem relacji do najkorzystniejszej oferty. 

mailto:szpital@szpitalzawiercie.pl


Ocena dla Kryterium Cena 
 

                                                         najniższa cena brutto spośród oferowanych 

                    Ocena   punktowa = ------------------------------------------------------- x 100 pkt.  x 100 % 

                                                         cena badanej oferty brutto 

 
Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty 
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie 
powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. 
 
7. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów  
i oświadczeń (np. atesty, certyfikaty, posiadanie koncesji, zezwolenia itd.) 
 
- Wykonawcy muszą posiadać zezwolenie lub koncesję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej 
lub w przypadku producenta - zezwolenia na produkcję, jeżeli wymagane są przepisami prawa (w 
tym Ustawą z dnia 06.09.2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 Nr 45 poz. 271 ze zm.) 
- Wykonawcy muszą posiadać ważny dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu produktu 
leczniczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 
września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. Z 2001r., nr 126 poz. 1381 z późn. zm.) (o ile 
dotyczy), 
- Wykonawcy muszą posiadać aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu tlenu medycznego 
potwierdzające zgodność z Farmakopeą Europejską wydaną przez Ministra Zdrowia, 
- Wykonawcy muszą dostarczyć atest środka farmaceutycznego wraz z wynikami analizy 
zachowania czystości (o ile dotyczy), 
- Wykonawcy muszą dostarczyć karty charakterystyki  substancji chemicznej oferowanych gazów 
zawierające parametry techniczne wyrobu w języku polskim. 
 
8. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści. 
Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia. 
 
9. Sposób przygotowania oferty. 
Ofertę należy złożyć u Zamawiającego: 
Szpital Powiatowy w Zawierciu 
ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie 
pokój nr 14. 
 
10. Miejsce i termin składania ofert. 
Ofertę należy złożyć do dnia 01.07.2016r. do godz. 11.00. 

 

Załączniki: 
1) Formularz oferty 
2) Formularz cenowy 
3) Projekt umowy. 

DYREKTOR 
SZPITALA POWIATOWEGO 

w Zawierciu 
 

Anna Pilarczyk – Sprycha 



Załącznik nr 1 
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

 
 
1. Dane dotyczące wykonawcy 
 
Nazwa.................................................................................................................... 
 
Siedziba................................................................................................................. 
 
Nr telefonu/faks...................................................................................................... 
 
nr NIP...................................................................................................................... 
 
nr REGON............................................................................................................... 
 
e-mail: ..................................................................................................................... 
 
strona www. ............................................................................................................ 
 
Składamy niniejszą ofertę w imieniu własnym/ jako partner konsorcjum zarządzanego 
 
przez   ................................................................................................................ (niepotrzebne 
skreślić) 
                                        ( nazwa  lidera) 
 
 
2. Dane dotyczące Zamawiającego 
 
Szpital Powiatowy w Zawierciu 
ul. Miodowa 14 
42-400 Zawiercie 
 
3. Zobowiązania Wykonawcy 
 
Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na  Sukcesywną dostawę gazów medycznych dla 
potrzeb Szpitala Powiatowego w Zawierciu przez okres 12 miesięcy, oferujemy  wykonanie 
zamówienia  zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego za cenę: 
 
Pakiet nr 1 
Cena ofertowa netto ............................................................................................................... zł 
Stawka podatku Vat ........% , wartość podatku Vat ................................................................ zł 
Cena ofertowa brutto ............................................................................................................... zł 
słownie: ....................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................… 
 
Pakiet nr 2 
Cena ofertowa netto ............................................................................................................... zł 
Stawka podatku Vat ........% , wartość podatku Vat ................................................................ zł 



Cena ofertowa brutto ............................................................................................................... zł 
słownie: ....................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................… 
 
Pakiet nr 3 
Cena ofertowa netto ............................................................................................................... zł 
Stawka podatku Vat ........% , wartość podatku Vat ................................................................ zł 
Cena ofertowa brutto ............................................................................................................... zł 
słownie: ....................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 

Pakiet nr 4 
Cena ofertowa netto ............................................................................................................... zł 
Stawka podatku Vat ........% , wartość podatku Vat ................................................................ zł 
Cena ofertowa brutto ............................................................................................................... zł 
słownie: ....................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 

Pakiet nr 5 
Cena ofertowa netto ............................................................................................................... zł 
Stawka podatku Vat ........% , wartość podatku Vat ................................................................ zł 
Cena ofertowa brutto ............................................................................................................... zł 
słownie: ....................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
zgodnie z załączonym formularzem cenowym zawierającym ceny poszczególnych pozycji. 
 
Podana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu. 
 
4.  Akceptujemy termin płatności 60  dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury 
VAT. 
 
5.  Deklarujemy niezmienność cen jednostkowych netto przez cały okres obowiązywania 
     umowy. 
 
6. Zobowiązuje się wykonać zamówienie  w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy lub do   
    wyczerpania łącznej kwoty wartości umowy. 
 
7.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych złożoną ofertą  przez okres 30 dni od dnia, w    
     którym upływa termin składania ofert. 
 
8.  Oświadczam, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania oraz warunkami realizacji 
     zamówienia ( projektem umowy), akceptujemy je bez zastrzeżeń, a  w razie wybrania naszej    
     oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i na warunkach określonych przez 
     Zamawiającego. 
 
9.  Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy samodzielnie bez udziału podwykonawców/ że     
       zamierzamy powierzyć  podwykonawcom wykonanie części zamówienia w zakresie    
        .......................................................................................................................................... 
         (niepotrzebne skreślić) 



 
10.  Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej: 
 
Nazwisko, imię .................................................................................................... 
Stanowisko ........................................................................................................... 
Telefon...................................................Fax......................................................... 
Zakres*: 
- do reprezentowania w postępowaniu 
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
 
11. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………......................................................................... 
 
12. Zastrzeżenie wykonawcy 
 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 
 
 
 13. Inne informacje Wykonawcy: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

…............................................................................. 
(imię i nazwisko) 

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy       



 

                                                                                                                                                                                                    Załącznik nr 2 
Nazwa Wykonawcy………………………………………. 
 
Adres Wykonawcy……………………………………….. 
 
Miejscowość……………………………………………… 
 
 
 

F O R M U L A R Z      C E N O W Y 
 
 

Pakiet nr 1 
 

 
L.P. 
 
 

 
Nazwa przedmiotu 

 
Producent, 
kraj 
pochodzenie 

 
Rodzaj, 
nazwa 
firmowa 

 
Numer 
katalogowy 

 
j.m. 

 
Ilość 

 
Cena jedn. 
netto 

 
Wartość 
netto w zł. 

 
VAT % 
 
 

 
Wartość brutto 
w zł. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Tlen medyczny 40l 6,4m3 – w 
butlach Wykonawcy 

   szt 168     

2. Dzierżawa butli – za 20 sztuk 
 

   Butlo - 
dni 

365     

 
Ogółem: Koszt realizacji  zamówienia w okresie  obowiązywania umowy  tj. 12 miesięcy 

   

 
 
Wartość z pozycji   OGÓŁEM należy przenieść do formularza  ofertowego. 
 
 
…………………………………………………………………………….. 
/ imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/ 
 
 
…………………………………………………………………………….. 
/ czytelnie podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/ 
 
 
 



 

 
Nazwa Wykonawcy………………………………………. 
 
Adres Wykonawcy……………………………………….. 
 
Miejscowość……………………………………………… 
 
 
 

F O R M U L A R Z      C E N O W Y 
Pakiet nr 2 
 

 
L.P. 

 
Nazwa przedmiotu 

 
Producent, 
kraj 
pochodzenie 

 
Rodzaj, 
nazwa 
firmowa 

 
Numer 
katalogowy 

 
j.m. 

 
Ilość 

 
Cena jedn. 
netto 

 
Wartość 
netto w  zł. 
 
 

 
 
VAT % 

 
Wartość brutto 
w zł. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Acetylen techniczny 40l – 
butle Wykonawcy 

   Szt. 2     

2. Dzierżawa  - za 1 sztukę    Butlo - 
dni 

365     

 
Ogółem: Koszt realizacji  zamówienia w okresie  obowiązywania umowy  tj. 12 miesięcy 
 

   

 
 
Wartość z pozycji   OGÓŁEM należy przenieść do formularza  ofertowego. 
 
 
…………………………………………………………………………….. 
/ imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/ 
 
 
 
…………………………………………………………………………….. 
/ czytelnie podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/ 
 



 

Nazwa Wykonawcy………………………………………. 
 
Adres Wykonawcy……………………………………….. 
 
Miejscowość……………………………………………… 
 
 
 

F O R M U L A R Z      C E N O W Y 
 
Pakiet nr 3 
 

 
L.P. 

 
Nazwa przedmiotu 

 
Producent, 
kraj 
pochodzenie 

 
Rodzaj, 
nazwa 
firmowa 

 
Numer 
katalogowy 

 
j.m. 

 
Ilość 

 
Cena jedn. 
netto 

 
Wartość 
netto w  zł. 
 
 

 
 
VAT % 

 
Wartość brutto 
w zł. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Dwutlenek węgla 10l – butle 
Wykonawcy 

   Szt. 10     

2. Dzierżawa  - za 3 sztuki    Butlo - 
dni 

365     

 
Ogółem: Koszt realizacji  zamówienia w okresie  obowiązywania umowy  tj. 12 miesięcy 
 

   

 
 
 
Wartość z pozycji   OGÓŁEM należy przenieść do formularza  ofertowego. 
 
 
…………………………………………………………………………….. 
/ imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/ 
 
 
 
…………………………………………………………………………….. 
/ czytelnie podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/ 
 
 



 

 
Nazwa Wykonawcy………………………………………. 
 
Adres Wykonawcy……………………………………….. 
 
Miejscowość……………………………………………… 
 
 
 

F O R M U L A R Z      C E N O W Y 
Pakiet nr 4 
 

 
L.P. 

 
Nazwa przedmiotu 

 
Producent, 
kraj 
pochodzenie 

 
Rodzaj, 
nazwa 
firmowa 

 
Numer 
katalogowy 

 
j.m. 

 
Ilość 

 
Cena jedn. 
netto 

 
Wartość 
netto w  zł. 
 
 

 
 
VAT % 

 
Wartość brutto 
w zł. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Kalinox, Entonox lub 
równoważny 10l – butle 
Wykonawcy 

   Szt. 2     

2. Dzierżawa  - 1 sztuki    Butlo - 
dni 

365     

  
Ogółem: Koszt realizacji  zamówienia w okresie  obowiązywania umowy  tj. 12 miesięcy 
 

   

 
Wartość z pozycji   OGÓŁEM należy przenieść do formularza  ofertowego. 
 
 
…………………………………………………………………………….. 
/ imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/ 
 
 
 
…………………………………………………………………………….. 
/ czytelnie podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/ 
 



 

Nazwa Wykonawcy………………………………………. 
 
Adres Wykonawcy……………………………………….. 
 
Miejscowość……………………………………………… 
 
 
 

F O R M U L A R Z      C E N O W Y 
Pakiet nr 5 
 

 
L.P. 
 
 

 
Nazwa przedmiotu 

 
Producent, 
kraj 
pochodzenie 

 
Rodzaj, 
nazwa 
firmowa 

 
Numer 
katalogowy 

 
j.m. 

 
Ilość 

 
Cena jedn. 
netto 

 
Wartość 
netto w zł. 

 
VAT % 
 
 

 
Wartość brutto 
w zł. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Azot ciekły - 
 

   kg 1200     

2. Dzierżawa zbiornika 
 

   miesiąc 12     

 
Ogółem: Koszt realizacji  zamówienia w okresie  obowiązywania umowy  tj. 12 miesięcy 

   

 
 
Wartość z pozycji   OGÓŁEM należy przenieść do formularza  ofertowego. 
 
 
…………………………………………………………………………….. 
/ imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/ 
 
 
 
…………………………………………………………………………….. 
/ czytelnie podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/ 



 

Załącznik nr 3 
- Projekt- 

Umowa dostawy nr  ……/2016 
 
zawarta w dniu ………..  2016r. pomiędzy : 
Szpitalem Powiatowym w Zawierciu, 42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14,wpisanym do 
rejestru Stowarzyszeń, Innych organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem Nr KRS 0000126179, 
Nr NIP : 649-19-18-293, Regon : 276271110 
zwanym dalej Zamawiającym 
reprezentowanym przez: 
Dyrektor Szpitala – Anna Pilarczyk - Sprycha 
 
a 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

 
§  1 

 
1. Przedmiotem umowy jest  dostawa w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy tlenu 
medycznego i gazów w butlach wraz z dzierżawą i transportem  do Szpitala Powiatowego w 
Zawierciu   
2. Zakres rzeczowy umowy określa formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do  
zaproszenia do składania ofert (Znak postępowania: …................................) stanowiący  
załącznik do niniejszej umowy. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami stanowią integralną 
część umowy. 
3. Strony zobowiązują się względem siebie do nie ujawniania osobom trzecim  
jakichkolwiek informacji jakie nabędą o sobie w trakcie realizacji niniejszej umowy w zakresie 
stosunków  handlowych, stosowanych rozwiązań technologicznych i technicznych. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu,  
z prawem do proporcjonalnego zmniejszenia wartości zamówienia. Zmniejszenie ilości nie 
powoduje dla zamawiającego żadnych ujemnych konsekwencji prawnych. 
5. Wielkość i wartość przedmiotu  zamówienia może ulec zmniejszeniu w granicach 40 % 
wartości umowy, zależnie od rzeczywistych potrzeb wynikających z działalności  
Zamawiającego w okresie realizacji umowy. W takim przypadku Zamawiający  zobowiązany 
jest do zapłaty wyłącznie za zrealizowane dostawy. 
 

§  2 
 

(dotyczy Pakietu nr 5) 
1. Wykonawca wyposaży  Zamawiającego w zbiornik do magazynowania azotu.  Dostawa 
i montaż zbiornika  na ciekły tlen nastąpi w  terminie 7 dni od daty podpisania umowy, na 
miejsce obecnie eksploatowanego zbiornika.   Zbiornik musi być  zarejestrowany i podlegać 



 

okresowym  przeglądom przez  Urząd  Dozoru Technicznego.  W/w koszty ponosi Wykonawca. 
2. Usuwanie awarii  zbiornika odbywać się będzie w zakresie i na koszt Wykonawcy. 
3. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad a jakość 
dostarczanych gazów jest zgodna z Polskimi normami i obowiązującymi przepisami. 
 
(dotyczy pakietu nr 1, 2 , 3 i 4) 
 
4. Przedmiotem umowy będzie gaz dostarczany przez Wykonawcę w butlach 
stanowiących własność Wykonawcy. 
5. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad a jakość 
dostarczanych gazów jest  zgodna z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami. 
6. Wykonawca odpowiada za właściwy stan techniczny butli, ich legalizację oraz 
prowadzi badania okresowe butli oraz ich konserwację. 
7. Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu pustych butli Wykonawcy w terminie 14 dni 
od wygaśnięcia umowy lub jej rozwiązania. 
8. W przypadku zagubienia przez Zamawiającego butli, będących własnością Wykonawcy, 
Zamawiający zobowiązany będzie do dostarczenia Wykonawcy nowej butli, albo do zapłaty 
jej równowartości. W przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia butli przez Zamawiającego 
zobowiązuje się on do pokrycia kosztów  związanych z jej naprawą. 
 

§ 3 
 
1. Umowa  zostaje zawarta na okres 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy lub do 
wyczerpania łącznej maksymalnej kwoty zobowiązania, o której mowa w § 4 ust.1. 
2. W przypadku niewykorzystania  całości przedmiotu umowy w okresie 12 miesięcy, 
Zamawiający  dopuszcza możliwość podpisania aneksu do umowy, przedłużającego termin  
realizacji umowy do wyczerpania wartości umowy. 
3. Dostawy będą realizowane sukcesywnie według potrzeb zgłaszanych przez 
upoważnionego pracownika Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia  
zapotrzebowania  telefonicznie lub faksem pod nr tel. ………………………………. 
4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ciągłość dostaw w całym okresie ważności 
umowy  oraz realizację w tym  okresie zamówień zgodnie z zapotrzebowaniem. 
5. Wykonawca  zobowiązuje się zapewnić  na własny koszt załadunek i wyładunek tlenu 
medycznego oraz gazów  w butlach. 
6. Zamawiający jest odpowiedzialny za wszelkie koszty i straty wynikające z podania 
złego adresu magazynu i nie przygotowania magazynu do przyjęcia dostawy. 
7. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest załączyć  dowód dostawy wraz  
z   atestem  jakości dostarczonego  gazu medycznego. 
8. Osoby do kontaktów w sprawie realizacji zamówienia: 
9. Ze strony  Zamawiającego Beata Kowalska Tel: (032) 67 40 372 
10. Ze strony  Wykonawcy …....................................... 
 

§ 4 
 

1. Ogólną wartość  zamówienia  ustala się na kwotę ….......... PLN netto 
(słownie: .............. złotych) ………………. PLN brutto  (słownie : …....................... złotych), 
2. Cena określona w ust. 1 zawiera  wszelkie koszty związane z realizacją  niniejszej 



 

umowy. 
3. Za dostarczony gaz Zamawiający zapłaci  cenę ustaloną na podstawie cen 
jednostkowych, wyszczególnionych w formularzu cenowym. Ceny są stałe i niezmienne przez 
cały okres  obowiązywania umowy i nie podlegają waloryzacji.  W przypadku urzędowej  
zmiany stawki podatku Vat cena brutto ulegnie zmianie o różnicę wynikającą  z nowej stawki 
Vat. 
4. W przypadku obniżenia cen jednostkowych przez Wykonawcę, zmiana następuje  
z dniem poinformowania zamawiającego na piśmie o zaistniałej zmianie. 
5. Płatność zostanie uregulowana w ciągu 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo 
wystawionej faktury VAT  po dostarczeniu towaru.  Dopuszcza się fakturowanie miesięczne. 
6. Z tytułu dzierżawy Zamawiający przekaże należność Wykonawcy w terminie 60 dni od 
daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT po upływie każdego 
miesiąca rozrachunkowego. 
7. W przypadku opóźnienia w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym 
mowa w ust 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki określone w ustawie z dnia 8 marca 
2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. 
8. Wartość umowy zostanie wyliczona na podstawie faktycznej ilości dostarczonego gazu. 
Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty maksymalnej kwoty zobowiązania, o której 
mowa w ust. 1, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 
 

§  5 
Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzy-
mania wydania kolejnych partii przedmiotu umowy. 
 

§ 6 
 

O wszelkich niedoborach ilościowych, wadach jakościowych, utracie, szkodach  i innych nie-
zgodnościach z postanowieniami niniejszej umowy, za które Wykonawca ponosi odpowie-
dzialność  Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie 7 dni od daty dostawy  pod rygo-
rem utraty roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy przez  Wykonawcę. 
 

§ 7 
 
Wykonawca nie może  bez pisemnej zgody  Zamawiającego (uwarunkowanej zgodą organu  
założycielskiego) przenieść na osobę trzecią wierzytelności  wynikających z niniejszej umowy. 
 

§ 8 
 

 Zamawiający ma możliwość naliczenia kar umownych: 
1. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma uzgodnionych terminów dostaw, Zamawiający ma 
prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wys. 0,2 % wartości niewykonanej czę-
ści dostawy za każdy dzień opóźnienia. 
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę bądź Zamawiającego z winy 
Wykonawcy, Wykonawca wpłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości 
niewykonanej części przedmiotu umowy.    



 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego prze-
wyższającego  wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
              

§ 9 
 
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą 
dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych.                                                          
 

§ 10 
 
1. W razie  zaistnienia  istotnej 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  daty  wiadomości   o tych 
okolicznościach. 
2. W przypadku o którym mowa w pkt. 1  Wykonawca może żądać  wyłącznie wynagro-
dzenia należnego z tytułu  wykonania części umowy. 
3. Zamawiający może  odstąpić od umowy w przypadku jej nienależytego  wykonania lub 
jej niewykonania, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach  uzasadnia-
jących odstąpienie. 
 

§  11 
 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy prawo zamówień publicznych. 
2. Spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy będą  w miarę możliwości  
rozstrzygane polubownie, a w przypadku  braku porozumienia przez sąd powszechny właści-
wy miejscowo  dla siedziby Zamawiającego. 
 

§  12 
 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze stron. 
 
 

WYKONAWCA:                                                                                ZAMAWIAJĄCY: 
 


