
Dodatek nr. 3.1 do SIWZ 
 U M O W A wzór  

(Dotyczy Grupy III) 
                                            

Zawarta w dniu ...........2017r w Sokółce pomiędzy:     
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokółce z siedzibą w 16-100 Sokółka,  ul. gen. 
Władysława Sikorskiego 40, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII  Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000003870, nr NIP 545-14-93-579,  reprezentowanym przez: 
1.Jerzego Kułakowskiego       -    dyrektor                       
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, 
a ........................, reprezentowaną przez:          
1 .....................................................................          2 ........................................................................ 
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą 

§ 1 
Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie przetargu publicznego nieograniczonego o wartości nie 
przekraczającej równowartości 209000 euro rozstrzygniętego w dniu ............2017r. 

§ 2 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa ciekłego tlenu medycznego oraz dzierżawa, zbiornika do 

magazynowania ciekłego tlen medycznego wraz z osprzętem -  zbiornik: typ................. nr 
fabr.:…..………,  parownica : typ .......................nr fabr.: L.....…….. . 

2. Wykonawca zobowiązuje się  na własny koszt do zamontowania i podłączenia do istniejącej instalacji na 
terenie siedziby Zamawiającego i przekazania do eksploatacji zbiornika do magazynowania ciekłego 
tlenu medycznego wraz z osprzętem – w terminie do: 30 dni licząc od daty zawarcia niniejszej umowy. 
Datę montażu ustali Zamawiający. Czas montażu nie może przekroczyć 3 dni roboczych.  

3. W przypadku opóźnienia z realizacją zamówienia określonego w ust. 2 umowy Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia. 
Zamawiający może jednak wyznaczyć dodatkowy termin na realizację zamówienia. Wyznaczenie 
dodatkowego terminu nie zwalnia z obowiązku zapłaty kary umownej.  

4. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić Zamawiającemu wymieniony w § 1 niniejszej umowy zbiornik 
wraz z osprzętem oraz przeszkolić upoważnionych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi w 
terminie do 3  dni od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu najmu. 

5. Zainstalowany przez Wykonawcę przedmiot dzierżawy stanem technicznym musi odpowiadać   przepisom 
UDT, oraz  spełniać warunki bezpieczeństwa, okresowe przeglądy techniczne należą do Wykonawcy i 
stanowią jego koszt. 

6. Zainstalowany przez Wykonawcę przedmiot dzierżawy stanowi własność Wykonawcy i zostanie wydany 
Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty wygaśnięcia umowy. Datę wydania i demontażu zbiornika wraz z 
osprzętem ustali Zamawiający. Koszty demontażu i transportu ponosi Wykonawca. 

7. Prace instalacyjne miejsca posadowienia zbiornika należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną 
Zamawiającego. 

§ 3 
1. Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania w zbiorniku ciekły tlen medyczny dostarczany 

wyłącznie przez Wykonawcę na warunkach ujętych w umowie, przez cały okres dzierżawy zbiorn ika 
wraz z osprzętem z zastrzeżeniem § 4 ust.5 umowy. 

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć tlen medyczny ciekły, każdorazowo z wymaganymi atestami na 

zamówienie Zamawiającego w terminie do … dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, pisemnie lub 
faksem. 

2. Zamawiający określi w zamówieniu  ilość zamawianego asortymentu, przy czym jednorazowa dostawa 
nie może być mniejsza niż 1/3 pojemności najmowanego zbiornika. 

3. Przewóz będzie dokonywany na podstawie dokumentów przewozowych np. faktur, listów przewozowych 
zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym. 

4. W razie opóźnienia z dostawą Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości 
brutto zamawianego asortymentu za każdy dzień opóźnienia. Kary umowne nie wyłączają możliwości 
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.  

5. W przypadku co najmniej dwudniowego opóźnienia z realizacją zamówienia Zamawiający nie jest 
zobowiązany do odebrania asortymentu dostarczonego przez Wykonawcę ani do zapłaty za ten 
asortyment i może zlecić realizację zamówienia innemu podmiotowi, a różnicą kosztów zakupu i 
transportu obciążyć Wykonawcę. Zamawiający może jednak wyznaczyć dodatkowy termin na realizację 
zamówienia. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie zwalnia z obowiązku zapłaty kary umownej, o której 
stanowi ust. 4 niniejszego paragrafu.  



§ 5 
1. Zamawiający zobowiązuje się użytkować zbiornik zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami 

prawidłowej eksploatacji. 
2. Zamawiający nie może bez pisemnej zgody Wykonawcy udostępniać zbiornika do używania osobie 

trzeciej. 
3. Przedmiot dzierżawy jest własnością Wykonawcy i nie stają się częścią nieruchomości, na której są 

usytuowane. 
4. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić przedstawicielowi Wykonawcy stały dostęp do zbiornika i 

innych urządzeń do magazynowania, odparowania, mieszania oraz eksploatacji gazów. 
5. Zamawiającemu nie wolno dokonywać napraw lub wymiany zaworów albo innych części instalacji lub 

zbiornika chyba, że uzyska na takie działanie pisemne zezwolenie przedstawiciela Wykonawcy.  
6. Bezpłatne naprawy świadczone w ramach objęcia urządzeń stałym serwisem przez Wykonawcę nie 

obejmują zniszczeń lub uszkodzeń spowodowanych na skutek celowego działania, niedbalstwa, 
niedostatecznego zabezpieczenia urządzeń do magazynowania, odparowania, mieszania oraz 
eksploatacji gazów przed skutkami działań osób trzecich bądź nieprawidłowej eksploatacji urządzeń 
przez Zamawiającego. 

7. Prowadząc serwis urządzeń do magazynowania, odparowania, mieszania oraz eksploatacji gazów 
Wykonawca może korzystać z usług podmiotów trzecich. 

8. W pobliżu zbiornika z gazem ciekłym oraz urządzeń do magazynowania, odparowania, mieszania oraz 
eksploatacji gazów nie jest dopuszczalne składowanie olejów, smarów i innych podobnych substancji 
oraz materiałów łatwopalnych. 

9. Wykonawca zobowiązany jest właściwie oznaczyć teren wokół zbiornika gazu oraz umieścić w 
widocznych miejscach tablice informujące o przeznaczeniu urządzeń do magazynowania, odparowania, 
mieszania oraz eksploatacji gazów, a także tablice wymagane przez odpowiednie regulacje dotyczące 
BHP. 

10. Niedopuszczalna jest jakakolwiek zmiana przeznaczenia urządzeń do magazynowania, odparowania, 
mieszania oraz eksploatacji gazów bez jednoznacznej uprzedniej zgody Wykonawcy wyrażonej w formie 
pisemnej. 

§ 6 
1. W przypadku wystąpienia awarii, uszkodzenia o konieczności przeprowadzenia napraw lub przeglądów 

zbiornika i instalacji, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę.  
2. Zamawiający zobowiązuje się pokryć koszty naprawy zbiornika lub instalacji powstałe w wyniku szkód 

spowodowanych z jego winy. 
§ 7 

1. Zamawiający zobowiązuje się do  zapłaty za dostarczony asortyment oraz dzierżawę w terminie do … dni od 
dnia dostarczenia faktury VAT wg. cen określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy . Zapłata może być 
wstrzymana w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości zamawianego towaru. 

2. Zamawiający może zrezygnować w trakcie realizacji umowy z części asortymentu wyszczególnionego w 
załączniku nr 1 do niniejszej umowy, jeżeli okaże się on Zamawiającemu zbędny, a Wykonawca ma jedynie 
prawo do wynagrodzenia za już zrealizowaną część dostawy. 

3. Zapłata nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze. 
4. W przypadku zwłoki z zapłatą mogą zostać naliczane odsetki ustawowe. 
5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. 

§ 8 
1. Zamawiający nie będzie usuwał ze zbiornika oznaczeń Wykonawcy. 
2. W przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego, bądź zgłoszenia roszczeń osób trzecich do 

majątku Zamawiającego podejmie on wszelkie niezbędne działania dla wyłączen ia zbiornika i instalacji z 
masy upadłościowej lub spod egzekucji celem zapobieżenia prowadzenia wobec tych składników 
majątkowych prowadzonych postępowań i niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o wszelkich takich 
zdarzeniach lub groźbie ich zaistnienia. 

§ 9 
1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości fakt występowania zagrożeń związanych z użytkowaniem 

ciekłych gazów. Zamawiający jest odpowiedzialny za zabezpieczenie swych pracowników i innych osób, 
które mogą być narażone na niebezpieczeństwo spowodowane składowaniem i wykorzystaniem ciekłego 
gazu – tlen medyczny. 

2. Zamawiający przyjmuje wyłączną odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku 
użytkowania ciekłych gazów spowodowane przez jego pracowników lub inne osoby nie będące 
pracownikami Wykonawcy. 

§ 10 
1. Pojazd który będzie używany do przewozu gazów medycznych musi być dostosowany do przewozu 



materiałów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
2. Pojazd winien być wyposażony w zalegalizowaną instalacje pomiarową. 
3. Kierowca pojazdu musi posiadać kwalifikacje niezbędne do przewozu materiałów niebezpiecznych. 
4. Napełnianie zbiornika będzie się odbywało w godzinach między 7:00 a 14:00 w obecności pracownika 

Zamawiającego. 
§ 11 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia zawarcia umowy do dnia  .................2020r. 
2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić jednostronnie w każdej chwili w przypadku 

dwukrotnego dostarczenia asortymentu złej jakości lub z opóźnieniem. Z tego tytułu nie będą przysługiwały 
żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za wykonane dostawy. 

3. Strony mogą rozwiązać umowę z porozumienia stron w drodze dwumiesięcznego wypowiedzenia. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% różnicy pomiędzy wartością brutto umowy 
wskazaną w ofercie Wykonawcy do przetargu, o której stanowi załącznik nr. 1 do niniejszej umowy, a 
wartością brutto wykonanych zamówień, za które nastąpiła zapłata, w przypadku odstąpienia przez 
Wykonawcę od umowy z naruszeniem § 11 ust.3 lub w przypadku konieczności wypowiedzenia umowy przez 
Zamawiającego z winy leżącej po stronie Wykonawcy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy na podstawie przesłanek zawartych w art. 145 
ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

6. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e; 
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1; 
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 

Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na 
nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający 
udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 

4) w przypadku, o którym mowa w ust. 4, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 
tytułu wykonania części umowy. 

§ 12 
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za dostarczony asortyment oraz dzierżawę cenę określoną w kalkulacji 

podanej w ofercie przetargowej Wykonawcy. 
2. Strony  ustalają, że ceny określone w kalkulacji oferty Wykonawcy mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy to jest zmian stawki  podatku VAT , przy czym wzrost lub obniżka cen 
będzie  następowała o  taki sam procent jaki wynika ze zmian niezależnych od Wykonawcy bez procentowego 
zwiększenia przysługującej mu marży. 

3. W razie zmiany cen  zgodnie z zapisem  §12 ust.2 Wykonawca przed realizacją zamówienia Wykonawca  
dostarczy    Zamawiającemu pisemny aneks do umowy. 

4. W razie nie dopełnienia postanowień zapisu  §12 ust.3 mimo zaistnienia przesłanek §12 ust.2 Wykonawcy  
będzie  przysługiwała nowa cena od dnia dostarczenia Zamawiającemu pisemnego aneksu  do niniejszej 
umowy w razie zaakceptowania aneksu przez Zamawiającego. 

5. Dopuszcza się możliwość obniżenia cen asortymentu przez Wykonawcę w stosunku do cen zawartych w 
ofercie przetargowej Wykonawcy.  

6. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w 
ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. 

7. Strony  ustalają, że ceny określone w kalkulacji oferty Wykonawcy mają być niezmienne przez minimum 
pierwsze 12 miesięcy trwania umowy z zastrzeżeniem §5 ust. 2.  

8. Strony  ustalają, że ceny o których mowa w ust. 2 będą mogły podlegać waloryzacji w trakcie obowiązywania 
umowy w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne. Waloryzacja zostanie dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy skierowany do Zamawiającego 
wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę 
koszty wykonania zamówienia. Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić po upływie 60 dni od dnia zmiany 
w/w przepisów. 

§ 13   
1. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie Przepisy kodeksu cywilnego i Ustawy 

prawo zamówień publicznych. 
§ 14 

1. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle realizacji postanowień umowy strony  poddają pod  rozstrzygnięcie 
sądów   właściwych miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 15 



1. Umowę sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 
§ 16 

1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

W y k o n a w c a :       Z a m a w i a j ą c y :  
 


