
Załącznik Nr 3

                                                                      UMOWA 
     /PROJEKT/

Zawarta w Busku-Zdroju w dniu ……………………….r. pomiędzy
Samodzielnym Publicznym Zespołem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju,
ul. Sądowa 9, 28-100 Busko-Zdrój, NIP 6551793956  zwanym dalej w tekście umowy
„Zamawiającym",   reprezentowanym przez:

Dyrektora SPZPOZ w Busku-Zdroju – Mariusza Klimczyka
    
a

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej w tekście umowy „Wykonawcą” ,  reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………...

§ 1

Przedmiot umowy 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania 
„Sukcesywną dostawę gazu płynnego propan w ilości 12 100 litrów do Ośrodka

Zdrowia w Kołaczkowicach i  Dobrowodzie  wraz z dzierżawą dwóch
 zbiorników o pojemności 2 700 litrów ”.

       

Przedmiotem umowy jest :  
1. Sukcesywna dostawa ok. 12 000 litrów gazu płynnego propan do dwóch obiektów:

Ośrodka  Zdrowia  w  Kołaczkowicach  i  Dobrowodzie  wraz  z posadowieniem  i
dzierżawą dwóch zbiorników o pojemności 2 700 litrów.

2. Dostawa gazu płynnego w okresie od 01.06.2015r. do 31.05.2016r. w ilości:

a)  6  500  litrów   do  Ośrodka  Zdrowia  w  Kołaczkowicach  wraz  zapewnieniem
zbiornika na gaz płynny o pojemności 2 700l.

b) 5 500 litrów do Ośrodka Zdrowia w Dobrowodzie wraz z zapewnieniem zbiornika
na gaz płynny o pojemności 2 700l.

3. Bezpłatna  dzierżawa  dwóch  zbiorników  o  pojemności  2 700  litrów  w  Ośrodku
Zdrowia  w  Dobrowodzie  i  w  Kołaczkowicach  przez  cały okres  obowiązywania
umowy. 

4. Bezpłatny  serwis  instalacji  gazowej  zewnętrznej  oraz  zamontowanych  zbiorników
przez cały okres obowiązywania umowy.



5. Okresowe przeglądy wykonywane przez Urząd Dozoru Technicznego właściwy dla
lokalizacji zbiorników.

§ 2

Podstawowe prawa i obowiązki stron

1. Dzierżawione zbiorniki na gaz w obu obiektach  stanowią własność Wykonawcy. Po
okresie trwania umowy  zamawiający ponownie przeprowadzi procedurę wyłonienia
dostawcy gazu.

2. Wykonawca zobowiązany jest do eksploatacji zbiorników zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

3. Dostarczany gaz jak i zbiorniki  muszą  spełniać  normy energetyczne (w przypadku
gazu) oraz techniczne (w przypadku zbiornika) obowiązujące na terytorium UE.

4. Gaz płynny skroplony propan musi być zgodny z wymogami jakościowymi dla gazu
skroplonego określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki  z dnia 28 grudnia
2006r.  w sprawie  wymagań  jakościowych  dla  gazu  skroplonego  (LPG)  –  Dz.  U.
z 2006r. Nr 251 poz. 1851 z późn. zm.

5. Wykonawca dostarczy gaz na własny koszt i własne ryzyko, środkiem transportu
wyposażonym w urządzenie pomiarowe posiadające aktualną legalizację. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia własnymi siłami.
7. Zamawiający zobowiązany jest do:

a)  niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy o zauważonym uszkodzeniu lub
awarii zbiorników i osprzętu,

b) umożliwienia  wejścia  przedstawicielom  Wykonawcy  na  teren  Ośrodków
Zdrowia w Kołaczkowicach i Dobrowodzie  w celu:

- sprawdzenia instalacji,
- dokonania napraw i przeglądów,
- sprawdzenia zabezpieczeń,
- napełnienia zbiornika,
- montażu, demontażu i wymiany zbiornika. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania analiz dostarczonego gazu. 
a) W przypadku nie dotrzymania parametrów gazu określonych w normie, koszty

badań i wymiany gazu pokryje Wykonawca.
b) W  przypadku  uszkodzenia  urządzeń  grzewczych  z  powodu  niewłaściwej

jakości gazu, koszty naprawy lub ich wymiany pokrywa Wykonawca. 
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianego gazu w przypadku

gdy  z  powodów  ekonomicznych  lub  innych  będzie  to  leżało  w  interesie
Zamawiającego.  W związku z  ograniczeniem przedmiotu umowy Wykonawcy nie
będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 



§ 3

Terminy wykonania zamówienia

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: od 01.06.2015r.  do 31.05.2016r.

2. Dostawy gazu będą realizowane sukcesywnie wg wskazań urządzeń
        pomiarowych w ciągu 48 godzin od chwili zapotrzebowania.

§ 4

Wartość umowy 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu      
     niniejszej umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, jest wynagrodzenie w wysokości: 

a) cena za 1 litr gazu:

      Netto: …………… zł.

      Podatek VAT ……. zł.

      Brutto: ……….. zł. 

b) Wartość umowy ( za 12 000 litrów gazu):

      Netto: …………………….zł.

      Podatek VAT ……………zł.

      Brutto: ………………….zł. 

(słownie: …………………………………………………………………………….złotych).

2. Z tytułu realizacji umowy, Wykonawca będzie wystawiał faktury za każdy miesiąc
kalendarzowy do 10-go dnia następnego miesiąca według wskazań licznika. Wartość
faktury będzie stanowić iloczyn zużytego gazu w miesiącu rozliczeniowym i cena za
1 litr gazu. 

3. Na wystawianych fakturach należy wyszczególnić miejsce dostawy gazu. 
4. Zamawiający jest zwolniony z opłat akcyzy za dostarczany gaz. 
5. Zapłata  za  miesięczne  faktury  nastąpi  w  ciągu  14  dni  od  daty  dostarczenia

do Zamawiającego.
6. Faktura płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy tj.

            ……………………………………………………………………………………...
7. W okresie obowiązywania umowy cena gazu pozostaje niezmieniona.
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane     

 z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym m.in.:
a)  koszty dostawy, posadowienia i dzierżawy zbiornika,
b)  transport i koszt dostawy gazu,
c)  koszty  związane  z  przeprowadzeniem  przeglądów  wykonywanych  przez  Urząd

Dozoru Technicznego. 

. 



§ 5

Rozwiązanie i zmiana warunków umowy

1. Zamawiający może rozwiązać umowę w dowolnym terminie bez zachowania okresu
wypowiedzenia w przypadku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 

2. W przypadku zakończenia umowy Wykonawca zdemontuje i zabierze zbiorniki  na
własny koszt. Dalsza współpraca będzie możliwa po zawarciu kolejnej umowy,  co
poprzedzone zostanie procedurami wyboru najtańszego Wykonawcy.

3. Odstąpienie  od  umowy  lub  zmiana  warunków  umowy  może  nastąpić  w  formie
pisemnej  pod rygorem nieważności.

§ 6

Kara umowna

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

2.1. za zwłokę w dostawie gazu w wysokości 50,00 zł. za każdy dzień zwłoki.

2.2. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy
w wysokości 3 000,00 zł. .

3. Strony umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary
umowne na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

§ 7

Gwarancja jakości
1. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie i bezpieczeństwo

wszelkich czynności związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego na swój koszt usuwać
      wszelkie wady i usterki dot. przedmiotu umowy.
3. Usunięcie usterek powinno nastąpić w okresie do 3 dni. 

§ 8

Ustalenia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
      Cywilnego i normy obowiązujące w zakresie paliw gazowych.

2. Spory wynikłe  z  realizacji  niniejszej  umowy rozstrzygał  będzie Sąd właściwy dla
siedziby 

      zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:   Zamawiający:


