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UMOWA  

 
 
zawarta w dniu  …........................... roku w Poznaniu, pomiędzy: 

31 Bazą Lotnictwa Taktycznego  61-325 Poznań ul. Silniki 1  

 

NIP: 777-00-04-575;   REGON: 632431771 
 

reprezentowanym przez: 

DOWÓDCĘ …………………………………………………………… 
 
zwanym dalej Zamawiającym, 
 
a Firmą: 

...................................................................................................NIP  ............................    REGON  

.....................     KRS ................................. 

reprezentowaną przez:..................................................................... 

  

zwanym dalej Wykonawcą. 

§1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnych dostaw ciekłego azotu na potrzeby 31 Bazy Lotnictwa 

Taktycznego w Poznaniu do miejscowej kriokomory 50L oraz kriokomory 180L (zwane dalej 

przedmiotem umowy) zgodnie z przedmiotem zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy.  

§ 2 

CZAS TRWANIA UMOWY 

 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy  

do dnia 30 listopada 2022 roku. 

2. Realizacja zamówienia w przypadku prawa opcji do dnia 30.11.2022 r. 

 

§3 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY  

 

W celu należytej realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) dostawy własnym transportem ciekłego azotu z wykorzystaniem własnego dewaru 

transportowego celem napełnienia zbiorników będących własnością Zamawiającego, 

dostarczenie gazu po napełnieniu dewara transportowego bezpośrednio do pomieszczeń 

użytkowników i przelanie ciekłego azotu z pojemnika transportowego do zbiorników 

Zamawiającego znajdujących się w pomieszczeniu użytkownika. 

 Szczegółowe miejsce dostawy zostanie wskazane w dniu zgłoszenia dostawy przez 
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 Zamawiającego. 

b) dostawa zbiornika z ciekłem azotem wyłącznie samochodem. 

c) napełnienia gazu w obecności pracownika Zamawiającego; 

d) napełnienia ciekłym azotem zbiorników Zamawiającego zgodnie z wykazem stanowiącym w 

przedmiocie zamówienia; 

e)  wskazanie na fakturze nadanego każdej jednostce organizacyjnej Zamawiającego 

indywidualnego numeru odbiorcy w celu uwidocznienia ilości wydanego gazu. 

 

§4 

   OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO  

 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) zapewnienia swobodnego dostępu do zbiorników przeznaczonych do napełniania, a w przypadku 

czasowej przeszkody do przeniesienia zbiorników w dostępne miejsce; 

b) swobodnego dostępu pojazdów specjalistycznych przeznaczonych do każdorazowej dostawy; 

c) używania zbiorników z gazem zgodnie z ich przeznaczeniem. 

d)  

§5 

CENA PRZEDMIOTU UMOWY 

 
1. Zgodnie z przedmiotem zamówienia stanowiącym załącznik nr do niniejszej umowy 

Zamawiający za realizację przedmiotu umowy zapłaci nieprzekraczającą łączną kwotę : 

20 000,00 zł brutto (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) 

2. Nie wykorzystanie wartości umowy nie stwarza po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń 

względem Zamawiającego i jego następców prawnych. 

3. W kwocie wymienionej w ust. 1 zawarte są wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy, a w szczególności koszty transportu specjalistycznego, każdorazowej dostawy  

do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, napełnienie zbiorników, załadunku  

i wyładunku zbiornika na ciekły azot. 

§6 

TERMIN  I  WARUNKI  DOSTAWY 

 
1. Wykonawca będzie sukcesywnie dostarczał Zamawiającemu ciekły azot przez okres  

od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2022 roku lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w §4 

ust.1.do Obiektu Sportowego nr 333 znajdującego się na terenie 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego 

ul. Silniki 1, 61-325 w Poznaniu. 

2. Dostawa będzie realizowana sukcesywnie, zamówieniami cząstkowymi składanymi według 

potrzeb Zamawiającego.  

3. Zamówienie cząstkowe będzie określać: wielkość dostawy, adres jednostki Zamawiającego 

będący miejscem realizacji zamówienia cząstkowego. 
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4. Zamówienia cząstkowe będą realizowane w ciągu 3 dni roboczego (maks. 3 dni roboczych) od 

dnia wystosowania do Wykonawcy zamówienia cząstkowego na adres e-mail podany przez 

Wykonawcę. 

5. Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin potwierdzi Zamawiającemu 

fakt otrzymania zamówienia.  

6. Pomiar ilości dostarczonego ciekłego azotu odbywać się będzie za pomocą legalizowanych 

mierników Wykonawcy. 

7. Przyjęcie towaru musi być poprzedzone badaniem ilościowym, dokonanym przez osobę 

upoważnioną przez Zamawiającego. 

8. Za datę i miejsce dostawy uważa się dzień oraz miejsce wydania towaru osobie upoważnionej 

do odbioru gazu ze strony Zamawiającego. 

9. Wykonawca nie może zlecić wykonania zamówienia osobie trzeciej bez pisemnej zgody 

Zamawiającego.  

10. Wykonawca upoważni swojego pracownika do stałych kontaktów z Zamawiającym przede  

 wszystkim do przyjmowania zamówień, nadzorowania dostaw, przyjmowania reklamacji itp. 

Osobą upoważniona po stronie Wykonawcy jest …………………………………………... 

 

§7 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Zamawiający dokona zapłaty za zakupiony przedmiot umowy na podstawie faktury wystawionej  

i dostarczonej na adres płatnika tj. 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego ul. Silniki 1 61-325 Poznań, 

w terminie nie krótszy niż 30 dni od daty jej otrzymania. 

2. W trakcie obowiązywania umowy ceny nie ulegną zmianie przez okres ważności oferty 

(związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia. Zamawiający przewiduje zmianę ceny 

umowy  w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT.                                      

3. Należność przekazywana będzie na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

4. Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym Bank obciąży konto 

Zamawiającego. 

5. W okresie obowiązywania umowy cena usługi objęta umową jest stała. 

5. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem z konta bankowego   

Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy. 

6. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Zleceniobiorcy odsetki 

ustawowe. 

7. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we  fakturze wystawianej 

do przedmiotowej Umowy, należy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla którego zgodnie z 

Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 ze 

zm.) prowadzony jest rachunek VAT. 
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8. Wykonawca, który w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a 

podczas obowiązywania umowy stanie się takim podatnikiem, zobowiązany jest do niezwłocznego 

powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie oraz o wskazanie rachunku rozliczeniowego, na który 

ma wpływać wynagrodzenie, dla którego prowadzony jest rachunek VAT. 

9. Jeżeli przedmiot umowy nie zostanie zwarty z ustawy o podatku od towaru i usług zapisy ust. 7-8 

nie znajdują zastosowania. 

10.Rozpoczęcie realizacji umowy oraz jej realizacji w roku 2022 nastąpi pod warunkiem 

przydzielenie Zamawiającemu w palnie finansowym na następny (kolejny) rok środków   

finansowych na realizację zadań stanowiących przedmiot umowy, a w przypadku ograniczenia tych 

środków, w zakresie i do wysokości środków określonych w zmienionym planie finansowym. 

11.Realizacja umowy w kolejnych latach wymaga pisemnego potwierdzenia tego faktu przez 

Zamawiającego, w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego. Warunkiem potwierdzenia 

jest przydzielenie Zamawiającemu w planie finansowym na rok następny środków zapewniających 

realizację zadań stanowiących przedmiot umowy. 

12.W razie nie przyznania środków finansowych na realizacje zadań stanowiących przedmiot 

umowy w kolejnym roku lub ograniczenia wysokości tych środków realizacja umowy i jej zakres 

ustalana będzie w formie aneksu do umowy. 

13.W razie nie ziszczenia się warunków, o których mowa w ust.11-14 Wykonawcy nie przysługują 

jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu od Zamawiającego. 

 

§8 

PRAWO OPCJI 

 

1. ZAMAWIAJĄCY przewiduje prawo opcji zgodnie do wysokości nie przekraczającej kwoty brutto: 

10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych brutto) 

2. Rozszerzenia zamówienia w ramach opcji będzie realizowane do dnia 30.11.2022r. Wykonawcy 

będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie za wykonane usługi. 

3. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a 

nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od 

zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji 

zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku 

do Zamawiającego. 

4. Wykorzystanie prawa opcji uzależnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. 

5. Realizowanie opcjonalnej części będzie wykonywane na podstawie oświadczenia woli 

Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej realizacji w ramach przedmiotowej 

umowy. 

6. Realizowanie opcji będzie odbywało się w oparciu o ceny jednostkowe zaoferowane przez 

Wykonawcę. 
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§9 

GWARANCJE 

 
1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony ciekły azot jest wolny od wad. 

2. Wszelkie reklamacje jakościowe, zgłaszane będą w ciągu 48 godzin po dostawie lub po 

wykryciu wady. Gaz o niepełnej jakości będzie wymieniony lub ponownie dostarczony przez 

Wykonawcę w ciągu 2 dni, a w wyjątkowych przypadkach maksymalnie 3 dni od momentu 

otrzymania zgłoszenia o wadzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§10 

KARY UMOWNE 

 
1. W przypadku opóźnienia terminu dostawy Wykonawcy naliczone zostaną kary umowne 

począwszy od dnia następnego po upływie terminu dostawy określonego w § 6 ust. 4 niniejszej 

umowy, w wysokości 0,2% wartości zamówienia cząstkowego za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, przy czym nie więcej niż 10% wartości zamówienia cząstkowego, którego dotyczy. 

2. W przypadku opóźnienia dostawy powyżej 10 dni roboczych od terminu wyznaczonego  

w § 6 ust. 4 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego 

rozwiązania umowy i naliczenia kary umownej z tego tytułu w wysokości 5% niezrealizowanej 

wartości brutto umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone  

w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia przesłanki do odstąpienia. 

3. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji w terminie 

określonym w § 9 ust.2, w wysokości 0,5% umownego wynagrodzenia brutto należnego za 

wykonanie tej części umowy, która została wykonana wadliwie, za każdy dzień zwłoki, nie więcej 

niż 5% wartości przedmiotu umowy brutto. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  

na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.  

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia 

określonego w § 5 ust.1. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury. 

 

§11 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

 
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
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§12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz inne przepisy prawa mające związek z przedmiotem umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany niniejszej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności 

związanych z COVID-19 w oparciu o ustawę z dn. 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych orz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz.2095). 

3. Wszystkie zmiany dotyczące ustaleń zawartych w niniejszej umowie wymagają każdorazowo 

formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 

realizacji przedmiotu umowy. 

5. W przypadku wyrządzenia przez Wykonawcę szkód w trakcie dostawy przedmiotu umowy, 

Wykonawca na własny koszt zobowiązuje się do ich natychmiastowego usunięcia.  

W przypadku nie usunięcia powstałych szkód Zamawiający usunie je we własnym zakresie 

i obciąży Wykonawcę powstałymi z tego tytułu kosztami. 

6. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki: 

a) Przedmiot zamówienia - załącznik nr 1 

7. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

    §13 

OSOBY DO KONTAKTU 

 
1. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą w sprawach 

realizacji umowy są:                                                                            

a. ppor Łukasz GLIŹDZIŃSKI, tel. 519-038-276, e-mail: 31blt.sekcjamedyczna@ron.mil.pl 

   2.     Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest:      

       a. …………………………………………………………………………………………………………. 
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Umowę otrzymują:  

Egz. nr 1         Zleceniobiorca 
Egz. nr 2         Pion Głównego Księgowego 
Egz. nr 3         Sekcja Medyczna 

 

 

 

 

 WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 

 
 
 
 
Uzgodniono: 

 
 
Radca Prawny 

 
 
Główny Księgowy 31 BLT - Szef Finansów 
 
 
Kierownik Sekcji  Zamówień Publicznych 
 
 


