
Załącznik Nr 6 do SIWZ 

WZÓR UMOWY

Zawarta w Krakowie, dnia ...................................................., pomiędzy: 

Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
w Krakowie,  os.  Na  Skarpie  66,  31-913 Kraków,  wpisanym  do Rejestru  Stowarzyszeń,  innych  organizacji
społecznych  i  zawodowych,  fundacji  oraz  samodzielnych  publicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej
prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  dla  Krakowa  –  Śródmieścia  w  Krakowie,  XI  Wydział  Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000035552, NIP: 678-26-80-028, REGON: 000630161,
zwanym dalej „Zamawiającym” w imieniu i na rzecz którego działa: 
dr med. Zbigniew J. Król – Dyrektor Szpitala
a
…………………………………….  ...............................................................................  wpisaną  do
Rejestru  ..................................................................  prowadzonego  przez  ................................  pod
numerem  .......................................,  NIP:............................,  REGON:...................................................  zwaną  w
dalszej treści umowy zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, w imieniu i na rzecz którego działa/ją:
…………………………………….............................................................................................................................

§ 1.
1. Zawarcie umowy następuje w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na „dostawę gazów medycznych

i technicznych”  (ZP 43/2015)  przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i
nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.).

2. Na potrzeby niniejszej Umowy Strony uzgadniają poniższe definicje:
a. Szpital - Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w

Krakowie, os. Na Skarpie 66;
b. gazy – tlen ciekły, gazy medyczne, gazy techniczne, gazy specjalne;
c.  system  telemetrii  –  zdalny  i  lokalny  nadzór  zbiornika  kriogenicznego  rozumiany  jako  kompaktowe

urządzenie  zamontowane  na  płaszczu  zewnętrznym  zbiornika  z  ciekłym  tlenem  medycznym,
pozwalającym zdalnie odczytywać przez Zamawiającego poziom napełnienia zbiornika;

d. dzień roboczy - dzień od poniedziałku do piątku od 8:00 do 20:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy na terytorium Polski;

e. przekazanie  do  eksploatacji  zbiornika–  samodzielne  zasilanie  Szpitala  przez  zbiornik  ciekłego  tlenu
(zbiornik stacjonarny), bez pomocy rezerwowej rozprężalni butlowej tlenu medycznego;

f. przekazanie  do  eksploatacji  rozprężalni   -  samodzielna  praca  rozprężalni  pozwalająca  na  zasilenie
Szpitala w gazy.

§ 2. 
1. Przedmiotem umowy jest:

a. Dostawa  tlenu  ciekłego  do  Szpitala,  dzierżawa  zbiornika  kriogenicznego  ciekłego  tlenu  i  dzierżawa
rezerwowej 24 stanowiskowej rozprężalni butlowej tlenu medycznego (Pakiet 1), 

b. Dostawa gazów medycznych do Szpitala oraz dzierżawa butli i rozprężalni podtlenku azotu medycznego
oraz sprężonego powietrza (Pakiet 2), 

c. Dostawa gazów technicznych do Szpitala oraz dzierżawa butli (Pakiet 3), 
d. Dostawa gazów specjalnych do Szpitala oraz dzierżawę butli (Pakiet 4)

2. Integralną częścią umowy  jest formularz asortymentowo-cenowy zawierający szczegółowy opis przedmiotu
umowy, stanowiący załącznik nr 1 do umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy gazów w butlach oraz tlenu ciekłego do zbiornika
zlokalizowanego na terenie Szpitala zgodnie z asortymentem wskazanym w załączniku nr 1 do umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do dzierżawy butli do przechowywania gazów zgodnie z załącznikiem nr 1 do
umowy (Pakiet 2, 3, 4). Wykonawca obowiązany jest uiszczać podatki i inne ciężary związane z posiadaniem
butli.

5. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i dzierżawy zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen o pojemności
wodnej minimum 10 000 litrów i wyprodukowanego nie wcześniej  niż w 2010 roku z podłączeniem do
przewoźnego zbiornika samochodowego (cysterny) wraz z dobraną do potrzeb Szpitala parownicą, panelem
sterującym oraz panelem redukcyjnym zapewniającym stałe ciśnienie w sieci oraz podłączenie odbioru tlenu
medycznego z siecią szpitala na terenie Szpitala oraz systemem telemetrii (Pakiet 1).

6. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i dzierżawy rezerwowej 24 stanowiskowej rozprężalni butli tlenu
medycznego (rampy tlenowej) w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego na terenie Szpitala (Pakiet 1).
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7. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  dostawy  i  dzierżawy  rozprężalni  podtlenku  azotu  medycznego  oraz
rozprężalni  sprężonego  powietrza  w  miejscu  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  na  terenie  Szpitala  
(pakiet 2).

8. Wykonawca oświadcza, że posiada dostęp on-line umożliwiający monitoring bazy stanów butlowych gazów
oraz podgląd dokumentów sprzedaży i dostaw (Pakiet 2, 3, 4).

§ 3.
1. W celu prawidłowego  wykonania  przedmiotu umowy określonego w § 2  ust.  5  umowy Wykonawca w

ramach przedmiotu umowy zobowiązuje się do (Pakiet I):
a) dostarczenia oraz wyładunku zbiornika w wyznaczonym miejscu zlokalizowanym na terenie Szpitala.

Zbiornik musi odpowiadać wymiarom i wytrzymałości fundamentu istniejącego stanowiska w miejscu
przewidzianym  dla  zbiornika.  Jeśli  Wykonawca  uzna,  że  dotychczasowe  fundamenty  oraz  instalacje
niespełnianą  wymagań  do  posadowienia  zbiornika,  wszelkie  prace  projektanckie,  przebudowę  i
zezwolenia  Wykonawca wykona na własny koszt. Odbiór zbiornika nastąpi w miejscu instalacji;

b) wykonania  montażu,  prac  budowlanych  i  instalacyjnych  koniecznych  do zainstalowania  zbiornika  w
ciągu 48 godzin od momentu rozpoczęcia wykonywania prac, nie później jednak niż do ……, wraz z
instalacją doprowadzającą, parownicą, stacją redukcji oraz systemem telemetrii;

c) wykonania  wszelkich badań,  pomiarów i  uzgodnień oraz sporządzenia wymaganej  przepisami prawa
dokumentacji  technicznej  i  protokołu  wykonanych  prac  niezbędnych  do  odbioru  i  dopuszczenia  do
eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) dostarczonego zbiornika;

d) dostarczenia Zamawiającemu wraz ze zbiornikiem instrukcji obsługi i całości dokumentacji technicznej
niezbędnej do prawidłowego z  korzystania;

e) zgłoszenia zbiornika do odbioru  przez UDT;
f) przeglądów,  konserwacji  i  napraw  gwarancyjnych  zbiornika,  parownicy,  systemu  telemonitoringu  w

okresie trwania umowy w zakresie określonym przepisami dotyczącymi eksploatacji tego typu instalacji
zgodnymi z wymogami UDT;

g) wyposażenia  stacji  zgazowania  w  niezbędne  urządzenia  gaśnicze  oraz  instrukcję  bezpieczeństwa
zawierającą między innymi wytyczne dotyczące postępowania na wypadek awarii;

h) stałego, bezobsługowego ze strony Zamawiającego monitorowania za pomocą telemonitoringu zdalnego
nadzoru zbiornika, ilości skroplonego tlenu w zbiorniku i według własnego rozeznania i doświadczenia
uzupełnianie jego zapasu z uwzględnieniem uwarunkowań ekspolatacyjnych i dostawczych, zapewniając
nieprzerwaną płynność dostaw i  niewyczerpalny zapas w zbiorniku, uwzględniając aktualne potrzeby
Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający wskaże minimalny poziom napełnienia zbiornika przy
którym ma nastąpić dostawa tlenu ciekłego,

i) usuwania awarii zbiornika do 24 godzin od momentu jej wystąpienia; 
j) w razie awarii zbiornika, której Wykonawca nie usunie w ciągu 24 godzin od momentu jej wystąpienia,

do   dostarczenia  butli  40  litrowych  z  tlenem  medycznym  do  obsługi  rozprężalni  butlowej  tlenu
medycznego w cenie tlenu ciekłego liczonego jako średnie zużycie dzienne z poprzedniego miesiąca albo
zasilanie Szpitala z przewoźnych zbiorników z tlenem ciekłym;

k) pisemnego  poinformowania  osoby  wskazanej  w  umowie  o zamontowaniu  zbiornika  oraz  spełnieniu
zobowiązań wymienionych w niniejszym paragrafie umowy;

l) utrzymywania  w czystości  zewnętrznych powłok (mycie  co najmniej  raz w roku) w okresie trwania
umowy;

m) każdorazowej dostawy skroplonego tlenu medycznego przy pomocy specjalistycznego transportu, tzw.
cysterny wraz z tankowaniem;

n) przeszkolenia personelu Szpitala w liczbie ok. 9 osób w zakresie obsługi zbiornika nie później niż w
ciągu 3 dni od daty uruchomienia zbiornika; szkolenie przeprowadzą wykwalifikowane osoby; szkolenie
zostanie  udokumentowane  stosowanym  protokołem,  zaś  protokół  zostanie  w  ciągu  7  dni  od  daty
szkolenia przekazany Zamawiającemu;

o) uiszczania podatków i innych ciężarów związanych z posiadaniem zbiornika w czasie trwania umowy;
p) zdemontowania  zbiornika  po  wygaśnięciu/rozwiązaniu/odstąpieniu  od  umowy  w  terminie  podanym

przez Zamawiającego. 
2. Prace  związane  z  montażem zbiornika  muszą  być  realizowane  przez  Wykonawcę  w sposób,  który  nie

spowoduje przerw w dostawie tlenu ciekłego do Szpitala. Do czasu dostawy, montażu i uruchomienia stacji
zgazowania  Wykonawca  obowiązany  jest  do  dostarczania  tlenu  medycznego  sprężonego  albo  tlenu
medycznego ciekłego w zbiornikach przewoźnych do instalacji Szpitala w cenie tlenu ciekłego liczonego
jako średnie zużycie dzienne z poprzedniego miesiąca. Do 05.01.2016 r. Zamawiający poda Wykonawcy
średnie dzienne zużycie tlenu ciekłego przez Szpital w grudniu 2015 r. 

3. W przypadku stwierdzenia przez Szpital wad zbiornika uniemożliwiających korzystanie z niego zgodnie z
przeznaczeniem Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego zbiornika na zbiornik wolny od wad
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w terminie 2 dni od momentu powiadomienia o wadzie. Okresowe wyłączenia z eksploatacji zbiornika nie
mogą zakłócić ciągłości dostaw gazu.

4. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 3 zbiornika wolnego od wad
lub  dostarczenia  zbiornika  niezgodnego  z  postanowieniami  niniejszej  umowy Szpital  może  odstąpić  od
umowy albo naliczyć karę umowną określoną w § 12 umowy. 

§ 4. 
1. W celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2  ust. 6   umowy Wykonawca w

ramach przedmiotu umowy zobowiązuje się do (Pakiet I):
a. zdemontowania  istniejącej  rampy  tlenowej  i  w  jej  miejsce  dostawy  oraz  montażu  rozprężalni  tlenu

medycznego  butlowego  przed  rozpoczęciem  prac  związanych  z  dostawą  i  montażem  zbiornika
określonego w § 3 umowy,  spełniającej normy PN-EN ISO 7396-1,dopuszczonej do obrotu na terenie
RP na mocy obowiązujących przepisów prawa przez uprawnione organy, o wydajności min. 100 m 3/h,
ciśnieniu roboczym 5,6 bar, z łącznikami butlowymi metalowymi, giętkimi, temperaturą pracy -200C - +
600C, z automatycznym włączaniem rampy w razie braku ciśnienia w sieci,

b. dostawy kompletnego urządzenia oznaczonego znakiem CE na zgodność z wymaganiami Dyrektywy
Europejskiej 93/42/EEC o wyrobach medycznych,

c. dostawy oraz montażu tablicy redukcyjnej wraz z rampą 2 x12 butli po 150 bar, 40 litrów
d. zainstalowania instalacji alarmowej sygnalizującej uruchomienie rampy, 
e. dzierżawy rozprężalni tlenu medycznego przez okres wskazany w umowie,
f. zapewniania ciągłej i nieprzerwanej pracy rozprężalni tlenu medycznego, 
g. serwisowania  rozprężalni  tlenu  medycznego  przez  cały  okres  obowiązywania  umowy i  dostarczenia

protokołu przeglądu Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty przeprowadzenia przeglądu,
h. usuwania wszelkich awarii w ciągu 24 godzin od daty jej wystąpienia,
i. zdemontowania  rozprężalni  tlenu  medycznego  w  terminie  podanym  przez  Zamawiającego  po

wygaśnięciu/rozwiązaniu/odstąpieniu od umowy w sposób niezagrażającyh ciągłości pracy Szpitala lub
w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy,

j. zapewnienia przyłącza zasilania awaryjnego do rozprężalni tlenu butlowego medycznego.
2. Z oddania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 6  umowy do eksploatacji strony podpiszą stosowany

protokół.

§ 5.
1. W celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2  ust. 7   umowy Wykonawca w

ramach przedmiotu umowy zobowiązuje się do (Pakiet II):
a. zdemontowania istniejących ramp i w ich miejsce dostawy oraz montażu spełniających normy PN-EN

ISO 7396-1:
a) rozprężalni podtlenku azotu medycznego o wydajności rampy min. 5 kg na dobę, ciśnieniem 5,5 bar,

z łącznikami butlowymi metalowymi, giętkimi (pozwalającymi zasilać rampę z butli 40 litrowej, jak
i z butli 10 litrowej), wyposażonej w instalację alarmową sygnalizującą awarię albo brak podtlenku
w  butlach,  oznaczonej  znakiem  CE  na  zgodność  z  wymaganiami  Dyrektywy  Europejskiej
93/42/EEC, dopuszczonej do obrotu na terenie RP na mocy obowiązujących przepisów prawa przez
uprawnione organy, o wyrobach medycznych jako kompletne urządzenie wraz z montażem tablicy
redukcyjnej 2 x 6 butli, oraz

b)  rozprężalni sprężonego powietrza do napędu narzędzi chirurgicznych o wydajności min. 75m3/h,
ciśnieniu roboczym 8,5 bar, redukcji dwustopniowej wraz z montażem tablicy redukcyjnej 2x8 butli
40 litrowych sprężonego powietrza

w  styczniu  albo  lutym  2016  r.,  w  dzień  wyznaczony  przez  Zamawiającego,  zwanych  dalej  łącznie
rozprężalniami,

b. dzierżawy rozprężalni przez okres wskazany w umowie,
c. zapewniania ciągłej i nieprzerwanej pracy rozprężalni, w tym usunięcia awarii do …..
d. serwisowania rozprężalni przez cały okres obowiązywania umowy i dostarczenia protokołów przeglądu

Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty przeprowadzenia przeglądu,
e. zdemontowania  rozprężalni  w  terminie  podanym  przez  Zamawiającego  po

wygasnięciu/rozwiązaniu/odstąpieniu od umowy w sposób niezagrażającyh ciągłości pracy Szpitala lub
w innym terminie podanym przez Zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy,

f. zapewnienia przyłączy zasilania awaryjnego do każdej z rozprężalni.
2. Z oddania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 7  umowy do eksploatacji strony podpiszą stosowane

protokoły. 
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§ 6.
Zamawiający  zobowiązuje się zwrócić zbiornik, rozprężalnię tlenu medycznego, rozprężalnię podtlenku azotu
oraz rozprężalnię sprężonego powietrza Wykonawcy z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, w stanie nie
pogorszonym poza normalny stopień zużycia wynikający z prawidłowej eksploatacji.

§ 7.
1. Dostawy gazów realizowane będą sukcesywnie przez okres trwania umowy stosownym transportem i w

odpowiednich opakowaniach Wykonawcy. Zbiorniki i butle muszą być odpowiednio oznakowane aktualną
cechą legalizacyjną.

2. Do  obowiązków Wykonawcy  należy  wyładunek,  przeładunek  oraz  dostarczanie  gazów  do  magazynów
Zamawiającego zlokalizowanych na terenie Szpitala wskazanych w zamówieniu.

3. Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do zakresu i ilości, a także prawo do
niewykorzystania pełnego zakresu ilościowego asortymentu objętego umową w przypadku zmniejszonego
zapotrzebowania.

4. Nie zamówienie w okresie obowiązywania niniejszej  umowy przedmiotu umowy w ilości  określonej  w
załączniku nr 1 do niniejszej umowy nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń o
zamówienie pozostałej części gazów ani też innych roszczeń finansowych z tego tytułu.

5. Sposób  dostawy  gazów  musi  uwzględniać  istniejące  warunki  techniczne,  odbywać  się  w  formie  i
pojemnościach odpowiadających  tym warunkom oraz spełniać obowiązujące  przepisy prawa i  normy,  a
także inne warunki szczegółowe wskazane w zamówieniu. 

6. Dostawy  realizowane  będą  na  podstawie  zamówienia  składanego  przez  upoważnionego  pracownika
Zamawiającego telefonicznie lub drogą elektroniczną w dni robocze zgodnie z potrzebami Zamawiającego. 

7. Wykonawca obowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia zamówienia telefonicznie  lub droga elektroniczną
w ciągu 4 godzin od złożenia zamówienia przez Zamawiającego na podany w zamówieniu numer telefonu
albo adres poczty elektronicznej i jego realizacji:
a. w przypadku  tlenu  ciekłego  oraz  gazów medycznych   do  2  dni  roboczych  od  momentu  złożenia

zamówienia przez Zamawiającego w dni robocze w godzinach 8.00-20.00 (Pakiet I, II), 
b. w przypadku  gazów technicznych  i  gazów specjalnych  z  zastrzeżeniem ust.  8  poniżej  do  … dni

roboczych od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego w dni robocze w godzinach 8.00-
20.00 (Pakiet III, IV). 

8. Dostawa ciekłego azotu odbywać się będzie przez napełnienie  zbiornika przenośnego o pojemności 21 kg
będącego własnością Zamawiającego. Dostawa będzie realizowana w dni robocze, godzinach 8-14 do ….
dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego (Pakiet III).

9. Realizowane przez Wykonawcę dostawy muszą być  zgodne asortymentowo i  ilościowo z zamówieniem
otrzymanym od Zamawiającego. 

10. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy dokument potwierdzający rodzaj i ilość gazu oraz certyfikat jakości
gazu. 

11. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedłoży mu karty charakterystyki  produktu leczniczego
i/lub karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca  oświadcza,  iż  dwutlenek  węgla  do laparoskopii  (Pakiet  II)  jest  dopuszczony do obrotu  na
terenie  RP na  mocy obowiązujących  przepisów prawa  i  na  każde  żądanie  Zamawiającego  Wykonawca
przedłoży  w  terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego  stosowane  świadectwa  i  wpisy  wydane  przez
uprawnione organy. 

13. Każdorazowy  odbiór  ilościowy  dostarczonych  gazów  będzie  dokonywany  przez  Zamawiającego  za
pisemnym potwierdzeniem, przy czym Zamawiającego i Wykonawcę reprezentować będą  przy  odbiorze
upoważnieni  pracownicy  (osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  do  realizacji  dostawy  winna  być
odpowiednio przeszkolona, jak również posiadać uprawnienia  do przewozu materiałów niebezpiecznych
ADR).

14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe w trakcie transportu gazów do miejsca
wskazanego w zamówieniu.

15. Wykonawca obowiązany jest do posiadania stanu magazynowego w ilości zapewniającej płynność dostaw
gazów do Szpitala. 

16. Wykonawca gwarantuje,  że butle będące przedmiotem dzierżawy są dopuszczone do obrotu i używania,
kompletne  i  wolne  od wad,  a  także  gwarantują  bezpieczeństwo  personelu  medycznego  i  zapewniają
wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

17. Wykonawca  ponosi  koszty  legalizacji,  remontów  i  bieżącej  eksploatacji  butli  w  zakresie  normalnego
zużycia.

18. Zamawiający zwróci Wykonawcy po wykorzystaniu butle w takim stanie, w jakim zostały one dostarczone
przez Wykonawcę, jednakże z uwzględnieniem normalnego zużycia.
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19. Zwrot pustych butli będzie następował wraz z kolejną dostawą gazów. 
20. Wykonawca oświadcza, iż dostarczany tlen medyczny będzie posiadał 12/24/36 miesięcy okres ważności

liczony od dnia produkcji, z zastrzeżeniem, że w razie dostawy tlenu z 12 lub 24 miesięcznym okresem
ważności, Wykonawca może dwukrotnie, po upływie 12 i/lub 24 miesięcy wymienić butle tlenowe, którym
kończy się data ważności na własny koszt.

21. Wykonawca odpowiada za stan technicznych dzierżawionych butli, zbiornika i rozprężalni. 

§ 8. 
1. W przypadku dostarczenia ilości butli niezgodnych z zamówieniem, stwierdzonych przy odbiorze dostawy,

Wykonawca  zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia zamówienia na własny koszt, nie później
jednak niż w ciągu 2 dni roboczych  od dostawy. 

2. Pozostałe reklamacje ilościowe i jakościowe Zamawiający niezwłocznie zgłasza Wykonawcy pisemnie/e-
mailem lub drogą telefoniczną, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty stwierdzenia wady. Reklamacja
ilościowa  i  jakościowa  winny  być  rozpatrzone  w  ciągu  2  dni  roboczych  od  daty  zgłoszenia  przez
Zamawiającego. 

§ 9.
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta:

a) na dostawę gazów od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2018 r.  (Pakiet I, II, III, IV)
b) na  dzierżawę  zbiornika  kriogenicznego  od  dnia  przekazania  zbiornika  do  eksploatacji  do  dnia

31.12.2018 r. (Pakiet I), 
c) na dzierżawę rezerwowej 24 stanowiskowej rozprężalni butlowej tlenu od dnia przekazania rampy do

eksploatacji do dnia 31.01.2019 r. (Pakiet I),
d) na dzierżawę butli od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2018 r. (Pakiet II, III, IV)
e) na dzierżawa rozprężalni podtlenku azotu medycznego oraz sprężonego powietrza (Pakiet II)

2. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu obowiązywania niniejszej umowy na podstawie
jednostronnego  oświadczenia  złożonego  Wykonawcy  przed  upływem  terminów  wskazanych  w  ust.  1
powyżej, o czas niezbędny na zrealizowanie umowy w całym jej zakresie wartościowym. 

§ 10.
1. Za prawidłową realizację niniejszej umowy odpowiedzialne są następujące osoby: 

a. po stronie Wykonawcy Pan/-i ...................................., telefon nr ......................................;
b. po stronie Zamawiającego  …………… 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 powyżej nie stanowi istotnej zmiany umowy i nie wymaga zawarcia
przez strony aneksu do umowy. 

3. W przypadku zmiany którejkolwiek z  osób wskazanych w ust. 1 powyżej, druga strona zostanie o tym
fakcie niezwłocznie poinformowana. 

§ 11.
1. Wartość umowy wynosi 
…….................…. netto (słownie:………………. zł),
……………………….brutto (słownie: ……………… zł). 
2. Cenę jednostkową na dostarczane gazy określa załącznik  nr 1 do umowy.
3. Ogólna  przewidywana  wartość  dostaw  gazów  wynosi: …………………….zł  (słownie:

………………………..) netto, co daje kwotę ……...............…. zł (słownie: ………………………..) brutto.
4. Zamawiający  zapłaci  za  zamówiene  i  faktycznie  dostarczone  ilości  gazów  po  cenach  jednostkowych

wskazanych w załączniku nr 1 do umowy.
5. Podstawą  zapłaty  za  realizację  dostawy  gazów  będą  faktury  wystawione  zgodnie  ze  złożonymi

zamówieniami do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 
6. W razie dostawy gazów objętych różną stawką podatku VAT Wykonawca obowiązany jest wystawić dwie

faktury każdego miesiąca, z zastrzeżeniem, że na dostawę azotu ciekłego Wykonawca obowiązany jest co
miesiąc wystawiać osobną fakturę (Pakiet III).

7. Strony ustalają  czynsz  dzierżawy  zbiornika  określonego  w §  3  ust.  1  umowy na  kwotę  …………. zł
(słownie: ………………) netto miesięcznie, co daje kwotę ………………zł (słownie: …………….) brutto.

8. Strony ustalają czynsz  dzierżawy rezerwowej  24 stanowiskowej  rozprężalni  butlowej tlenu medycznego
określonego w § 4  umowy na kwotę …………. zł  (słownie: ………………) netto miesięcznie, co daje
kwotę ………………zł (słownie: …………….) brutto. 

9. Strony ustalają  czynsz  dzierżawy rozprężalni  podtlenku azotu medycznego oraz rozpręzalni  sprężonego
powietrza określonych w § 5 umowy na kwotę …………. zł  (słownie: ………………) netto miesięcznie,
co daje kwotę ………………zł (słownie: …………….) brutto.
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10. Faktura  za dzierżawy wskazane w ust.  6-8 powyżej  wystawiane  będą  do 10 dnia każdego miesiąca  za
miesiąc poprzedni. 

11. Cenę jednostkową dzierżawy za butlodzień butli określa załącznik nr 1 do umowy. 
12. Faktury  za  dzierżawę  butli  będą  wystawione  zgodnie  z  ilością  dzierżawionych  butli  10  dnia  każdego

miesiąca za miesiąc poprzedni. 
13. Zamawiający dokona płatności wynikającej z wystawianych faktur w ciągu 60 dni licząc od daty doręczenia

Zamawiającemu  prawidłowo  wystawionej  faktury  na  rachunek  bankowy  wskazany  każdorazowo  na
fakturze.  Termin  zapłaty  uważa  się  za  zachowany  z  chwilą  obciążenia  rachunku  bankowego
Zamawiającego.

§ 12.
1. Kwota wynagrodzenia  umownego  nie może ulec  zmianie  na niekorzyść  Zamawiającego.  Powyższe  nie

dotyczy okoliczności określonych w art. 142 ust. 5 PZP tj. zmiany: 
a. stawki podatku od towarów i usług,
b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3- 5 ustawy z dnia

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
2. Warunkiem wprowadzenia powyższych  zmian jest  wykazanie przez Wykonawcę w formie pisemnej,  iż

zmiany  te  będą  miały  wpływ  na  koszty  wykonania  przez  Wykonawcę  przedmiotu  umowy.  Powyższe
zmiany obowiązywać będą od daty wejścia w życie aktów prawnych wprowadzających powyższe zmiany i
wymagają zawarcia przez strony aneksu do umowy. 

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający wymaga pisemnego uzasadnienia z
uwzględnieniem  szczegółowego  wykazania  jak  wprowadzona  zmiana  wpływa  na  koszty  wykonania
przedmiotu umowy i zawarcia przez strony aneksu do umowy, z zastrzeżeniem, że powyższe nie dotyczy
zmiany stawki podatku od towarów i usług. 

§ 13.
1. Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.
2. Za  niewykonanie,  nieterminowe  lub  nienależyte  wykonywanie  prac  Zamawiający  może  żądać  od

Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
a. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 15% kwoty brutto wynagrodzenia, o którym mowa w

§ 11 ust. 1 w razie niewykonania umowy;
b. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości do 10% kwoty brutto wynagrodzenia, o którym mowa

w § 11 ust. 1 w razie nienależytego wykonania umowy (za każdy przypadek nienależytego wykonania
umowy);

c. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości dostawy nie dostarczonej w terminie, za
każdy dzień opóźnienia w dostawie

d. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% kwoty brutto wynagrodzenia, o którym mowa w §
11  ust.  1  w  razie  odstąpienie  od  umowy  przez  którąkolwiek  ze  stron  z  przyczyn  dotyczących
Wykonawcy, z wyłączeniem art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Zamawiający  może  na  zasadach  ogólnych  dochodzić  odszkodowania  przewyższającego  wysokość  kar
umownych.  Kara  umowna  należna  na podstawie  umowy powinna być  zapłacona  przez  Wykonawcę  w
terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty. Może być również potrącona
z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

4. Naliczenie bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia go z zobowiązań wynikających  z
niniejszej umowy.

§ 14.
Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej
zgody Zamawiającego na dokonanie takiej czynności. Podkreśla się, że powyższe dotyczy także przeniesienia
wierzytelności  Wykonawcy przysługujących  mu względem Zamawiającego,  w szczególności  w formie cesji,
faktoringu lub innych czynności o takim skutku,  chyba że na powyższe wyrazi zgodę Zamawiający w formie
pisemnej  pod rygorem nieważności,  z  zastrzeżeniem art.  54 ust.  5  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o
działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 217). Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczania
informacji odpowiadającej treści ust. 1 na wystawionych przez siebie fakturach. 

§ 15.
1. Wszelkie  zmiany umowy,  rozwiązanie  umowy,  odstąpienie  od umowy wymagają  dla  swojej  ważności

formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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2. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art.  144 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych. 

3. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przewiduje możliwość zmiany – z
zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1 – postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:
a) obniżenia cen jednostkowych gazów, o których mowa w ofercie Wykonawcy, w przypadku zaistnienia

okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy,
b) zmiany  na  nowy produkt  (po  cenie  nie  wyższej  niż  zaoferowana  w ofercie),  w  przypadku  braku

oferowanego gazu (zaprzestania produkcji, wycofania z obrotu). 

§ 16.
1. Wykonawca  oświadcza,  że  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 200 000,00 zł (dwieście
tysięcy zł 00/100) i zobowiązuje się do utrzymania tego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania
umowy.  Aktualna polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy stanowi  załącznik nr 2 do umowy. Wykonawca
przedstawi Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej w dniu podpisania umowy (Pakiet I).

2. W  przypadku,  gdy  polisa  ubezpieczeniowa  lub  inny  dokument  potwierdzający,  że  Wykonawca  jest
ubezpieczony od odpowiedzialności  cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności  wygasa przed dniem
wygaśnięcia  niniejszej  umowy,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia  Zamawiającemu
poświadczonej za zgodność kopi nowej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest
ubezpieczony, najpóźniej w dniu wygaśnięcia ubezpieczenia (Pakiet I). 

§17. 
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany 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 powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Poza  przypadkiem określonym  w ust.  1  oraz  Kodeksie  cywilnym  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo
odstąpienia od umowy ze skutkiem ex nunc w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o
okoliczności uzasadniającej odstąpienie w następujących przypadkach:
.a Trzykrotnego  stwierdzenia  przez  Wykonawcę  niewłaściwej  jakości  dostarczonego  gazu  w  trakcie

obowiązywania umowy, 
.b Trzykrotnej dostawy gazów w uszkodzonych butlach w trakcie obwiązywania umowy,
.c Trzykrotnego  nie  zrealizowania  przez  Wykonawcę  potwierdzonego  zamówienia  w  terminie

wskazanym na zamówieniu w trakcie obowiązywania umowy, 
.d Trzykrotnej  zwłoki  powyżej  2  dni  roboczych  w  dostarczeniu  gazu/butli  wolnej  od  wad  w  tracie

obowiązywania umowy. 
3. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18.
1. Wykonawca  uprawniony  jest  do  zawarcia  umowy  o  podwykonawstwo  z  innymi  podmiotami  z

zastrzeżeniem, że nie spowoduje to wydłużenia czasu wykonania obowiązków wynikających z niniejszej
umowy ani nie zwiększy kosztów jej wykonania (o ile dotyczy).

2. Wykonawca  lub  podwykonawca,  któremu  powierzono  realizację  umowy,  przedkłada  Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

3. Postanowienia  o  których  mowa  w  ust.  1  -  2  dotyczą  również  zmian  w  odpowiednich  umowach  z
podwykonawcą. 

4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.
5. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do części zamówienia, o którym mowa w § 4

niniejszej umowy.

§ 19.
1. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim,

w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, wszelkich informacji związanych ze świadczeniem usług
na podstawie niniejszej umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji o funkcjonowaniu Zamawiającego,
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia
16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.). Jednocześnie Wykonawca oświadcza,
że znana jest mu odpowiedzialność karna wynikająca z ww. ustawy.
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2. Obowiązek zachowania tajemnicy obciąża Wykonawcę również  po zakończeniu okresu obowiązywania
niniejszej Umowy przez okres 3 (trzech) lat.

§ 20. 
1. Strony zobowiązują się do polubownego i w dobrej wierze rozwiązywania wszelkich sporów mogących

powstać na tle wykonywania niniejszej umowy.
2. Ewentualne spory wynikłe  na tle  realizacji  niniejszej  umowy,  których  strony nie załatwiły polubownie

rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 21.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową ma zastosowanie prawo polskie, w szczególności  przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 29
stycznia  2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity:  Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późń. zm.),
ustawy z dnia 6 września 2001 r.  Prawo farmaceutyczne(Dz.U. z 2008 r. Nr. 45 poz. 271z późn. zm.)  wraz z
aktami wykonawczymi.

§ 22.
Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  których  dwa  egzemplarze  otrzymuje
Zamawiający, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca. 

Załącznikami do niniejszej umowy są: 
1. formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 1
2. Polisa ubezpieczeniowa – załącznik nr 2 

  Zamawiający: Wykonawca:
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