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UMOWA nr ……. (wzór umowy) 

 

Zawarta w dniu …………….. r. w Trzebnicy pomiędzy: 

 

 Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, 55-100 Trzebnica ul. Prusicka 53-55, wpisanym do Rejestru 

Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział 

Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000033125 

reprezentowanym przez: 

1.   …………………………………………………………, 

zwanym dalej „Zamawiający"  

a  

 …………………………………………………………….… , wpisaną do …………………………………………. 

reprezentowaną przez: 

1.    .........................................................................................,   

zwaną dalej „Wykonawcą". 

o następującej treści:  

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest: 

1) dostawa tlenu medycznego ciekłego, zwanego dalej również „asortymentem”, 

2) dzierżawa zbiornika na ciekły tlen medyczny o pojemności 3 ton wraz z towarzyszącą 

instalacją tj. parownicą o wydajności …………. Nm³/h (o parametrach zgodnych z 

załącznikiem nr 1 do umowy), zwanych dalej również przedmiotem dzierżawy. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określony jest w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, który 

wraz z zaproszeniem do składania ofert i ofertą Wykonawcy stanowi integralną część umowy. 

3. Ilość i wartość asortymentu podlegającego dostawie uzależniona będzie od rzeczywistych potrzeb 

wynikających z działalności Zamawiającego w okresie realizacji umowy.  

 

 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot dzierżawy stanowi jego własność i nie jest obciążony prawami 

osób trzecich. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) dostarczenia do siedziby Zamawiającego i zamontowania w miejscu przez niego wskazanym 

przedmiotu dzierżawy w terminie 14 dni od zawarcia umowy, przy zastrzeżeniu, że dokładny 

termin zostanie uzgodniony pomiędzy stronami z uwzględnieniem konieczności demontażu 

zbiornika przez poprzedniego wykonawcę, 

2) dostarczenia przedmiotu dzierżawy oznakowanego i zabezpieczonego zgodnie z normami i 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,   

3) podłączenia przedmiotu dzierżawy do instalacji rozprowadzającej Zamawiającego oraz 

połączenia z rezerwowym źródłem instalacji tlenu,  

4) wykonania wszystkich niezbędnych prób, uzgodnień i odbiorów wymaganych do eksploatacji 

przedmiotu dzierżawy, 

5) zapewnienia podczas podłączania zbiornika do sieci Zamawiającego nieprzerwanej dostawy 

tlenu, 

6) wykonania instalacji odgromowej i uziemienia przedmiotu dzierżawy, 

7) utrzymywania właściwego stanu technicznego przedmiotu dzierżawy przez cały okres umowy, 

8) przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji 

przedmiotu dzierżawy,  
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9) dostarczenia Zamawiającemu instrukcji obsługi i dokumentacji technicznej przedmiotu 

dzierżawy w języku polskim oraz innej dokumentacji i atestów umożliwiających sprawowanie 

nadzoru nad przedmiotem dzierżawy przez właściwe instytucje, 

10) zapewnienia całodobowej obsługi serwisowej przedmiotu dzierżawy, w tym wymiany części 

uszkodzonych i zużywalnych, oraz zapewnienia przeprowadzania wymaganych badań, kontroli 

i przeglądów przedmiotu dzierżawy, 

11) wykonywania wszelkich innych czynności niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa 

używania przedmiotu dzierżawy i eksploatacji go zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa, w tym ponoszenia kosztów odbioru i okresowych badań przez UDT, 

12) zapewnienia stałej dostawy tlenu ciekłego poprzez monitoring drogą radiową oraz zapewnienia 

Zamawiającemu możliwość kontrolowania danych pracy zbiornika 

13) demontażu i odbioru przedmiotu dzierżawy w terminie 14 dni od wygaśnięcia, rozwiązania lub 

odstąpienia od umowy, przy czym dokładny termin zostanie uzgodniony z Zamawiającym, 

chyba że strony z zachowanie formy pisemnej postanowią inaczej.  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem przez niego obowiązków określonych w umowie, w szczególności 

odpowiada za wady przedmiotu dzierżawy, wady montażu i napraw lub niewłaściwej konserwacji 

przedmiotu dzierżawy.  

4. Z czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 3 i 6 zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy 

podpisany przez uprawnionych przedstawicieli obu stron. 

 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania asortymentu dobrej jakości, posiadającego wymagane 

przepisami prawa atesty i certyfikaty, dopuszczonego do obrotu zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa oraz spełniającego normy obowiązujące dla tego rodzaju zamówień. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne do wykonania umowy uprawnienia, wiedzę i 

doświadczenie, a także dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia asortymentu, którego termin ważności nie będzie krótszy 

niż 12 miesięcy od dnia dostawy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się przy każdej dostawie asortymentu przekazać Zamawiającemu świadectwo 

kontroli dostarczonego asortymentu i inne dokumenty potwierdzające, że został dopuszczony do obrotu 

i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

 

 
§ 4 

1. Dostawy asortymentu Wykonawca realizował będzie sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami 

składanymi przez Zamawiającego faksem ………………………………………. lub e-mailem 

……………………………………. według jego bieżących potrzeb, każdorazowo w terminie do 3 dni 

roboczych od dnia złożenia zamówienia. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, 

za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korygowania terminu dostawy na wypadek nieprzewidzianych 

okoliczności, po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy na własny koszt i ryzyko do siedziby 

Zamawiającego tj. Szpitala przy ul. Prusickiej 53-55.  

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć asortyment w odpowiednich opakowaniach oraz transportem 

zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonego towaru przed czynnikami 

pogodowymi, uszkodzeniem, itp. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ciągłość dostaw przedmiotu umowy w sytuacji zagrożenia 

państwa i w czasie wojny. 

6. Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części, bez jakichkolwiek roszczeń 

finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, jeśli dostarczany asortyment będzie niezgodny z 
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zamówieniem lub umową, w szczególności, jeżeli będzie posiadał terminy ważności krótsze niż 12 

miesięcy od daty dostawy lub jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie 

zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub nie wszystkie będą nienaruszone. 

7. Wykonawca zobowiązuje się dokonać niezwłocznej, to jest do 24 godzin, wymiany dostarczonego 

asortymentu lub przedmiotu dzierżawy w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego jego 

niezgodności z zamówieniem lub z umową. 

8. W przypadku nie dostarczenia asortymentu zgodnie z zamówieniem lub umową, Zamawiający ma 

prawo dokonać nabycia asortymentu u innego podmiotu, a ewentualną różnicą w cenie oraz 

dodatkowymi kosztami obciążyć Wykonawcę. Kwota ta może zostać potrącona z wynagrodzenia 

Wykonawcy niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do żądania zapłaty kar umownych.  

 

§ 5 

1. Za dostawę asortymentu stanowiącego przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie netto według cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1 i ilości dostarczonego w 

danym miesiącu zgodnie z umową asortymentu. 

2. Za korzystanie z przedmiotu dzierżawy i wykonanie pozostałych obowiązków określonych w umowie 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy czynsz netto według stawek określonych w załączniku nr 1 naliczany 

po zakończeniu każdego miesiąca dzierżawy. 

3. Wynagrodzenie i czynsz,  o których mowa w ust. 1 i 2 zostaną powiększone o należy podatek VAT.  

4. Wynagrodzenie i czynsz, o których mowa w ust. 1 i 2 naliczane będą w miesięcznych okresach 

rozliczeniowych, na podstawie faktury obejmującej czynsz za dzierżawę i wszystkie dostawy 

zrealizowane w danym miesiącu. 

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy.  

6. Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr: 

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

7. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. W przypadku nieterminowego realizowania płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

9. Maksymalna wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu wykonania umowy nie 

przekroczy ……………….. zł brutto. 

10. W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena jednostkowa brutto, 

cena jednostkowa netto pozostanie niezmieniona i obowiązuje przez cały okres trwania umowy. 

11. Wynagrodzenie określone w niniejszym paragrafie stanowi całość wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy oraz wszystkich pozostałych obowiązków określonych w 

umowie, w szczególności wskazanych w § 2 ust. 2 i § 6 ust. 4 i Wykonawca nie będzie żądał jego 

podwyższenia.  

 

 

§ 6 

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu prawidłowe działanie przedmiotu dzierżawy zgodnie z jego 

przeznaczeniem przez cały okres trwania umowy.  

2. W przypadku ewentualnego uszkodzenia przedmiotu dzierżawy lub jego awarii, Zamawiający 

niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę mailem na adres ………………… lub faksem na nr 

………………………..  

3. Zamawiającemu nie wolno dokonywać samodzielnie napraw przedmiotu dzierżawy, chyba że uzyska na 

takie działania pisemne zezwolenie Wykonawcy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się, w terminie 48 godzin od powiadomienia go zgodnie z ust. 2 przez 

Zamawiającego, do usunięcia awarii i naprawy przedmiotu dzierżawy. Jeśli usunięcie awarii lub 

naprawa przedmiotu dzierżawy nie będzie możliwe w terminie 48 godzin od chwili zgłoszenia, to 

Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotu dzierżawy zamiennego o parametrach nie 

gorszych niż dzierżawiony. Koszty związane z usunięciem awarii, naprawy przedmiotu dzierżawy lub 

dostarczenia zamiennego przedmiotu dzierżawy ponosi Wykonawca, chyba że do uszkodzenia lub 
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awarii przedmiotu dzierżawy doszło z winy Zamawiającego. 

5. Zamawiający zobowiązuje się używać przedmiot dzierżawy w sposób odpowiadający jego 

właściwościom i przeznaczeniu. Po zakończeniu dzierżawy danego przedmiotu dzierżawy Zamawiający 

zobowiązany jest do jego zwrotu w stanie niepogorszonym. Zamawiający nie ponosi jednak 

odpowiedzialności za zużycie przedmiotu dzierżawy będące następstwem prawidłowego używania. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) przechowywania w zbiorniku ciekłego tlenu dostarczanego wyłącznie przez Wykonawcę, z 

zastrzeżeniem § 4 ust. 8.   

2) zapewnienia Wykonawcy stałego dostępu do przedmiotu dzierżawy,  

3) nieudostępniania bez pisemnej zgody Wykonawcy przedmiotu dzierżawy do używania osobie 

trzeciej. 

 

 

§ 7 

       Umowę zawiera się na okres 36 miesięcy, to jest od dnia …………. r.  do dnia  ………..r. 

 

 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 

a) w przypadku nie dokonania dostawy i montażu przedmiotu dzierżawy zgodnie z umową w 

terminie ustalonym zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1) w wysokości 5000,00 zł, 

b) za opóźnienie w dostawie zamówionego asortymentu w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu realizacji danej dostawy określonego w § 4 ust. 1, 

c) za opóźnienie w wymianie asortymentu zgodnie z § 4 ust. 8, w wysokości 100,00 zł za każdy dzień 

opóźnienia, licząc od upływu terminu wskazanego w § 4 ust. 8, 

d) za opóźnienie w usunięciu awarii lub naprawy przedmiotu dzierżawy w wysokości 200,00 zł za 

każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu wskazanego w § 6 ust. 4, z wyłączeniem sytuacji 

gdy Wykonawca dostarczył w terminie określonym w § 6 ust. 4 przedmiot dzierżawy zamienny o 

parametrach nie gorszych niż dzierżawiony, 

e) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek z obowiązków określonych w § 2 ust. 2 

pkt 2-13 w wysokości 200,00 zł za każdy przypadek,  

f) z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy – w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 9. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego potrącenia naliczonych przez 

Zamawiającego kar umownych z należności wynikających z faktur VAT, wystawionych przez 

Wykonawcę. 

3. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

umownych. 

4. Postanowienia dotyczące kar umownych pozostają w mocy również w przypadku odstąpienia przez 

Zamawiającego od umowy.  

 

§ 9 

 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

 

§ 10 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z                

tytułu wykonania części umowy. 
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§ 11 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:  

1) jeśli pomimo upływu terminu ustalonego zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1) i wyznaczeniu przez 

Zamawiającego dodatkowego terminu nie dłuższego  niż 7 dni Wykonawca nie dokona dostawy i 

montażu przedmiotu dzierżawy zgodnie z umową,  

2) nie rozpoczęcia lub zaprzestania wykonania dostaw asortymentu,  

3) trzykrotnej nieterminowej realizacji dostaw asortymentu przekraczających każdorazowo 3 dni 

robocze, albo też trzykrotnej dostawy niezgodnej z zamówieniem, pod warunkiem, że 

wcześniej Wykonawca został powiadomiony o stwierdzonych naruszeniach będących przyczyną 

odstąpienia od umowy, 

4) innych uchybień związanych z realizacją umowy – w tym przypadku odstąpienie od umowy będzie 

poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do podjęcia w wyznaczonym terminie działań, mających na 

celu usunięcie stwierdzonych uchybień. 

2. Zamawiający może również odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

1) likwidacji bądź ograniczenia działalności jednostek organizacyjnych Zamawiającego z jakiejkolwiek 

przyczyny, 

2) nie podpisania bądź wygaśnięcia umowy na 2020, i/lub 2021  zawartych przez Zamawiającego z 

Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z jakiejkolwiek 

przyczyny. 

3. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej wraz z podaniem 

przyczyny. 

4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu należycie wykonanej części umowy. 

5. Odstąpienie, o których mowa w ust. 1 lub 2 może nastąpić w terminie 60 dni od dnia wystąpienia lub 

powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy.  

6. Niezależnie od przyczyn wskazanych w umowie Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od 

Umowy na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.  

                                                                          

                                                                                            § 12 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którymi będzie posługiwał się do wykonania 

umowy, jak za działania własne.  

2. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o powstałych w trakcie 

realizacji dostawy i wyładunku szkodach i na własny koszt usunąć skutki szkody. 

 

§ 13 

Do koordynowania i dokonywania zamówień dostaw, reklamacji, podpisywania protokołów odbioru 

oraz bieżących kontaktów strony wyznaczają: 

1) ze strony Zamawiającego: ……………… tel. ……………….. e-mail 

       2) ze strony Wykonawcy: ………………….  tel. ……………….. e-mail 

 

§ 14 

1. Zaproszenie do składania ofert i oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy. 

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego oraz zgody podmiotu, który utworzył Szpital 

im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby 

trzecie. 

§ 15 

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstałe w związku z nią będą rozstrzygane przez 

Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 

ustawa z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 175) 

                                                      

 



Nr postępowania ZP/8/2020/ZO                                                      

§ 16 

Niniejsza umowa sporządzona zostaje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

strony. 

 

Załączniki: 

1) opis przedmiotu umowy, 

2) ……………………………. 

          

 

                         ZAMAWIAJĄCY              WYKONAWCA 

 

 


