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Nr sprawy KZP-2140-5/12 
Zał. nr 5 do SIWZ 

 
OGÓLNE WARUNKI UMOWY 

 UMOWA 
KZP-2140-5/12 

Zawarta w dniu **.12.2012 roku 
 
 
Pomiędzy Instytutem Inżynierii Chemicznej PAN z siedzibą w Gliwicach przy ul. 
Bałtyckiej 5,  
REGON 000564694, NIP 631-011-22-39, zwanym dalej „Zamawiającym” 
reprezentowanym przez: 
 
prof. dr hab. inż. Krzysztofa Warmuzińskiego - Dyrektora Instytutu 
mgr  Barbarę Sadkowską – Główną Księgową 
 
a firmą ……….., 
REGON:                              NIP: …………, KRS: ……..  reprezentowaną przez: 
  
1. 
........................................................................................................................................
................................. 
 
 
zwaną dalej „Wykonawcą” . 

§ 1. 

Umowa została zawarta na zasadach wynikających z P.z.p (Dz. U. z 2010r. Nr 113, 
poz. 759 z p. zm.). 
 

§ 2. 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać sukcesywnie w roku 2013, a Zamawiający 
kupować gazy techniczne (zgodnie z ofertą z ……..), zwane dalej przedmiotem 
umowy. Załączony do umowy wykaz cen jednostkowych gazów oraz kosztów 
dzierżawy poszczególnych części został opracowany zgodnie z rozstrzygnięciem 
przetargu na „Dostawę gazów technicznych w roku 2013”. 
 

§ 3. 
1. Za sukcesywne dostawy poszczególnych składników przedmiotu umowy 

Zamawiający zobowiązuje się uiścić każdorazowo na rzecz Wykonawcy 
zapłatę w wysokości wynikającej z oferty z dnia….., która stanowi integralną 
część niniejszej umowy.  

2. Ceny netto nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania umowy. 
3. Cena oferty na dostawę gazów technicznych w roku 2013 jest ostateczną 

sumaryczną ceną gazu i kosztu dzierżawy, obejmującą wszystkie koszty 
zawiązane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich 
opłat za wyjątkiem kosztu dostawy gazu z punktu dystrybucyjnego 
Wykonawcy do siedziby Zamawiającego,  

4. Koszt azotu ciekłego obejmuje, oprócz kosztu gazu wszystkie koszty 
związane z dostarczeniem gazu do siedziby Zamawiającego 

5. Zapłata, będzie płatna na konto Wykonawcy, które zostanie wyspecyfikowane 
na fakturze. 



 2 

6. Podstawą wystawienia faktury będzie dostarczenie zamówionych składników 
przedmiotu umowy w oparciu o każdorazowe zamówienie. 

7. Przez datę zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego 
Kupującego przez jego bank. 

 
§ 4. 

1. Termin realizacji zamówienia, w roku 2013, poszczególnych składników 
przedmiotu umowy, od złożenia zamówienia, nie może być dłuższy niż 7 
tygodni w przypadku mieszanek oraz do 48 godz. w przypadku pozostałych 
gazów. Wykonawca dopuszcza także składanie zamówienia faksem lub 
pocztą elektroniczną. 

2. Za opóźnienie w płatnościach Wykonawca naliczy karne odsetki w wysokości 
0,15% za każdy dzień opóźnienia płatności. 

3. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w przypadku niedotrzymania 
terminów realizacji w wysokości 0,15 % wartości nie dostarczonego towaru za 
każdy dzień zwłoki liczony od uzgodnionego terminu dostawy. 

4. Kary będą płacone w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury obciążającej. 
5. Kary określone w niniejszym paragrafie nie będą stosowane w przypadku 

zaistnienia siły wyższej, o czym bezzwłocznie strona zgłaszająca jej 
wystąpienie powiadomi faksem stronę drugą. 

6. W przypadku zakupu mniejszych ilości (bądź rezygnacji z zakupu danego 
gazu) poszczególnych gazów, niż podane w Zał. nr 1 do SIWZ, Wykonawca 
nie będzie rościł prawa do konieczności wykupu przez Zamawiającego 
pozostałej części. 

7. W przypadku zakupu większej lub mniejszej ilości gazu niż podane 
szacunkowe ilości, cena gazu oraz cena dzierżawy nie ulegnie zmianie. 

 
§ 5. 

1. Wykonawca gwarantuje, że  przedmiot umowy będzie wysokiej jakości. 
2. Jeżeli dostarczony gaz nie spełnia parametrów jakości, to Wykonawca 

zobowiązany będzie niezwłocznie wymienić go na inny spełniający parametry 
jakości. 

3. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszelkich obowiązujących 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa na terenie Zamawiającego w trakcie 
realizacji dostaw. 

 
§ 6. 

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w 
przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionej poniżej: 

1. Zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym  
wpływ na wartość przedmiotu zamówienia (np. zmiana podatku VAT). 

2. Zmiana danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych. 
3. Zmiana nazwy wyrobu przy zachowaniu jego parametrów. 

 
§ 7. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 8. 
Wszystkie zmiany w treści umowy wymagają pisemnej formy pod rygorem 
nieważności. 
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§ 9. 
Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie, a w 
przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia, sprawa zostanie skierowana na drogę 
sądową. 
 

§ 10. 
Umowa zawarta jest na czas określony, tj. do 31.12 2013 r. 
 

 
§ 11. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla 
każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamawiający        Wykonawca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


