
 
Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZP/25/ZO/BL/2020 

Załącznik 4. Wzór umowy 
 

 Strona 1 z 4 

UMOWA Nr ZP/25/ZO/BL/2020  
(WZÓR) 

Zawarta w dniu …………….............. w Katowicach pomiędzy: 

Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, instytutem badawczym z siedzibą 
w Katowicach, ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice, działającym na podstawie wpisu do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000058172, 
posługującym się numerami NIP 634-012-55-19 i REGON 271590804, reprezentowanym 
przez: 

dr inż. Andrzeja Węgrzyna – Dyrektora 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

a 

Wariant A  

______________________________ (imię i nazwisko) legitymującym się dowodem 
osobistym serii ____ nr __________, wydanym przez __________________, PESEL 
___________________,  prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
________________________________________ z siedzibą w  __________________, ul. 
_______________________ wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, 
posiadającym/ą: NIP  nr __________________ REGON nr  ________________ 

reprezentowanym/ą przez: 

...............................................................  -........................................................... 

zwanym/ą w dalszej części umowy „Wykonawcą”, zwanymi dalej łącznie „Stronami” 

Wariant B  

______________________________ spółką _____________, z siedzibą w 
________________, ul. __________________, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ______________, pod 
nr KRS ___________, posiadającą: NIP nr ____________________  , REGON 
____________________ , reprezentowaną przez: 

...............................................................  -........................................................... 

zwanym/ą w dalszej części umowy „Wykonawcą”, zwanymi dalej łącznie „Stronami” 

Na podstawie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) do niniejszej umowy nie 
stosuje się przepisów ww. ustawy. 

W wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania 
ofertowego została zawarta umowa o następującej treści:  

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży na rzecz Zamawiającego gazów i wynajęcia 
butli, zgodnie z parametrami w Specyfikacji techniczno – cenowej, stanowiącej załącznik 
nr 1 do niniejszej umowy. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu gazy w ilości odpowiadającej 
aktualnemu zapotrzebowaniu Zamawiającego, zgłaszanemu Wykonawcy w trybie 
określonym w § 4 niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie wymagane prawem pozwolenia na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie niezbędnym do wykonania 
przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z: 
a) warunkami określonymi w niniejszej umowie; 
b) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa. 

§ 2 

1. Niniejszą umowę zawiera się na czas określony od dnia jej podpisania do dnia 31 grudnia 
2022 r.  

2. W przypadku, gdy wartość przedmiotu umowy osiągnie kwotę netto ………………………… zł 
(słownie: ………………), niniejsza umowa wygasa także wtedy, gdy powyższe nastąpi przed 
dniem 31 grudnia 2022 r. 

3. Przedmiot umowy będzie realizowany sukcesywnie, zgodnie z bieżącymi potrzebami 
Zamawiającego, zgłaszanymi Wykonawcy w trybie określonym w § 4 niniejszej umowy. 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczane gazy spełniają wszystkie przewidziane prawem 
normy i wymagania określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Dostawy gazów, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy będą odbywały się w 
butlach Wykonawcy, które będą legalizowane i oznakowane zgodnie z wymogami 
obowiązującego prawa przez Wykonawcę.  

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane butle do przechowywania zamówionych gazów 
spełniają wszystkie przewidziane prawem normy i posiadają wszystkie wymagane atesty. 

4. Realizując zamówienie na dostawę gazów, w przypadku substancji niebezpiecznych lub 
preparatów niebezpiecznych Wykonawca przy pierwszej dostawie przekaże 
Zamawiającemu kartę charakterystyki zamówionej substancji, o której mowa w przepisie 
art. 2 pkt. 22 z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t. 
j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1225 z późn. zm.). 

5. W przypadku pojawienia się nowych istotnych informacji o substancji lub preparacie 
zamówionym przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek zaktualizować kartę 
charakterystyki, o której mowa w ust. 4 i przekazać ją bez zbędnej zwłoki 
Zamawiającemu. 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania zamówień składanych w okresie trwania 
umowy na dostawy gazów objętych załącznikiem nr 1 w ilości odpowiadającej 
aktualnemu zapotrzebowaniu Zamawiającego oraz ze wskazaniami zawartymi w treści 
zamówienia złożonego telefonicznie lub pocztą elektroniczną przez osobę, o której 
mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.  

2. Dostawy, o których mowa w ust. 1 będą realizowane we wszystkie dni robocze od 
poniedziałku do piątku transportem Wykonawcy i na jego koszt, w terminie nie dłuższym 
niż 48 godzin od momentu otrzymania przez Wykonawcę zamówienia złożonego pocztą 
elektroniczną lub telefonicznie, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w 
godzinach 7:30 do 15:30. 
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z poszczególnych pozycji, a także korekty 
planowanych dostaw w roku 2021 i 2022. 

4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na gazy nie 
wyszczególnione w załączniku nr 1, umowa będzie rozszerzana na podstawie pisemnego 
aneksu. 

§ 5  

1. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą i realizacji 
niniejszej umowy są:  
a) Dorota Trybała  tel. 32 254 60 31 w. 239, e-mail: d.trybala@ietu.pl; 
b) Oktawian Pastucha tel. 32 254 60 31 w. 211, e-mail: o.pastucha@ietu.pl; 

2. Osobami upoważnionymi ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym 
i realizacji niniejszej umowy są: 
a) ………………………… tel.  ………………………………... 
b) ………………………… tel.  .................................... 

§ 6 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie sprzedaży i dostawy gazów Zamawiający 
zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wyliczone w oparciu o ceny jednostkowe, zawarte w 
Specyfikacji techniczno – cenowej, stanowiącej załącznik nr 1, do niniejszej umowy, do 
maksymalnej wysokości łącznej:  

 netto …………………… zł, słownie: …………………………………………………….., 

 podatek VAT (stawka ……..%) ………………… zł, słownie: ………………………………………, 

 brutto ……………………….. zł, słownie: ………………………………………. 
2. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie najmu butli Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie stanowiące iloczyn butlo-dni i ceny jednostkowej za najem, 
określonej w Specyfikacji techniczno – cenowej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy. 

3. Ceny określone w załączniku nr 1 są niezmienne i są wiążące dla Stron przez cały okres 
trwania umowy. 

§ 7 

1. Podstawą do dokonania zapłaty będą faktury VAT wystawiane przez Wykonawcę na 
podstawie faktycznie zrealizowanych zamówień. 

2. Rozliczenie za wykonane dostawy gazów dokonywane będzie każdorazowo po 
dostarczeniu do siedziby Zamawiającego zamawianej partii gazów, zgodnej 
z wymaganiami technicznymi oraz aktualnym zapotrzebowaniem, na podstawie 
protokołu odbioru podpisanego przez przedstawicieli obu stron.  

3. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 30 dni od otrzymania 
prawidłowo sporządzonej faktury VAT. 

4. Rozliczenie za najem dokonywane będzie na podstawie faktur miesięcznych 
wystawianych przez Wykonawcę, płatnych w terminie 30 dni od daty ich dostarczenia 
Zamawiającemu.  

5. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

6. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności przez Zamawiającego, Wykonawcy 
przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie. 
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7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.    
8. W razie wejścia w życie zmiany ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie 

wysokości stawki podatku w okresie po zawarciu niniejszej umowy, wynagrodzenie 
brutto oraz stawka podatku VAT ulegną odpowiedniej zmianie. 

§ 8 

1. W razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w spełnieniu 
świadczenia - w wysokości 3% wartości brutto zamówienia, którego dotyczy zwłoka. 

2. Każda ze Stron może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

3. Zamawiający upoważniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z 
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

§ 9 

1. Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu 
wypowiedzenia. 

2. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym ze wszystkimi 
konsekwencjami prawnymi, jeżeli Wykonawca w sposób nienależyty wykonuje umowę, 
w szczególności w przypadku notorycznych opóźnień w terminach dostarczenia 
poszczególnych partii oraz realizacji świadczeń wynikających z reklamacji. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy po upływie terminu, który na piśmie 
wyznaczył Wykonawcy na poprawienie lub uzupełnienie przedmiotu umowy.  

4. W przypadku rozwiązania umowy na skutek nienależytego jej wykonania przez 
Wykonawcę jest on zobowiązany zrealizować wszystkie zamówienia przyjęte przed 
rozwiązaniem umowy. 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. Załącznik nr 1 do niniejszej umowy stanowi integralną jej część. 
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 
4. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 
 

WYKONAWCA:       ZAMAWIAJĄCY: 
 
 


