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Załącznik nr 3-  Wzór umowy  
Wzór umowy: BPR/ZP/.../.......  - 

Zawarta w dniu .........................  r. w Sanoku  pomiędzy: 
Bieszczadzkim Pogotowiem Ratunkowym Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki 
Zdrowotnej w Sanoku,  
38-500 Sanok  ul. Jezierskiego 21,  
wpisanym do  KRS pod nr 0000734572 ,  
NIP : 687-19-66-217 , Regon : 380372046  
reprezentowanym przez: 
Dyrektor – Beata Pieszczoch 

Zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

…………………….. 
reprezentowanym przez: 
…………………………………….. 
Zwanym dalej „Wykonawcą”  
 
       § 1 

Dane w niniejszej umowie są zgodne z danymi zawartymi w ofercie ww. firmy do  
przeprowadzonego zapytania ofertowego nr BPR/ZAP/111/2019 oferta Wykonawcy stanowią 
integralną część umowy.      

      
 

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 2 

Na podstawie złożonej oferty Wykonawca zobowiązuje się do  Wydzierżawiania 
Zamawiającemu butli  tlenowych 2 litry (0,43 m3) i 8 litrów (1,72m3), oraz dostawy i 
transportu gazów, szczegółowo  określonych   w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 
 

DZIERŻAWA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH 
§ 3 

1. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w dzierżawę butle i zawory – zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy, 

2. Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania butli i zaworów zgodnie z ich 
przeznaczeniem i właściwościami. 

§ 4 
 

1. Zamawiający jest odpowiedzialny za bezpieczne przechowywanie i dobry stan techniczny 
sprzętu Wykonawcy w okresie dzierżawy do momentu ich odbioru przez Wykonawcę. 
2. Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu Wykonawcy dzierżawionego sprzętu po 
wygaśnięciu umowy. 
3. Zamawiający nie będzie napełniał butli należących do Wykonawcy, jak też nie może 
odsprzedawać gazu w butlach Wykonawcy, 
4. Wykonawca oświadcza, że butle na tlen medyczny są dopuszczone do obrotu i używania 
oraz spełniają wymagania określone w obowiązujących przepisach. 
 
 

§ 5 
     1.    W trakcie umowy butle stanowią wyłączną własność Wykonawcy. 
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     2.   Wykonawca zapewni właściwy stan techniczny  butli w oparciu  o obowiązujące przepisy, 
a w tym zapewni  – aktualne badania UDT ważne minimum 2 miesiące od daty wydania butli, 
opis   i oznakowanie identyfikacyjne i ostrzegawcze, barwy rozpoznawcze gazu w butli, znak lub 
opis identyfikujący zakład napełniający, znak lub opis identyfikujący właściciela. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do napraw dzierżawionego asortymentu określonego w 
załączniku nr 1 do umowy w przypadku ich uszkodzenia lub nieprawidłowego 
funkcjonowania. W przypadku uszkodzeń, których usunięcie będzie niemożliwe, a 
które nie są zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca wymieni dzierżawiony 
asortyment na inny. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do korzystania z przedmiotu dzierżawy z należytą 
starannością i do fachowego i zgodnego z warunkami umowy posługiwania się 
urządzeniami, w tym celu Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego w 
obsłudze dzierżawionych urządzeń sprzętu w wymaganym zakresie. 

5. Zamawiający będzie informował Wykonawcę o wszelkich stwierdzonych usterkach, 
awariach lub zniszczeniu urządzeń. 

 
 

WARUNKI I TERMIN DOSTAWY GAZÓW 
§ 6 

 
1) Szczegółowy wykaz asortymentowy objęty umową i ceny określa załącznik nr 1 

stanowiący integralną część niniejszej umowy. Ilości podawane będą Wykonawcy 
każdorazowo w zamówienia złożonym telefonicznie / faxem./ e-mail 

2) Zamawiający zastrzega sobie realizację zamawianego asortymentu na podstawie 
osobno składanych zamówień, przy czym zamawiane ilości w zależności od potrzeb 
Zamawiającego mogą ulec zmianie    w stosunku do ilości określonych w załączniku nr 
1, w zależności od aktualnego zapotrzebowania, co nie powoduje zmiany wartość 
umowy (ryczałt). W sytuacji zwiększenia ilości dostaw Wykonawcy nie należy się 
dodatkowe wynagrodzenie za dostarczony przedmiot zamówienia. 

3) Realizacja zakupów odbywać się będzie na podstawie zamówień składanych 
telefonicznie lub faxem lub e-mailem przez Sekcję Organizacyjną BPR SPZOZ Sanok 
w terminie nie dłuższym niż ........(max 3 dni) dni od daty złożenia zamówienia. Jeżeli 
dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Zamawiającego 
(7.30 – 15.05) dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 

4) Strony zgodnie ustalają, że osoba wyznaczona przez Wykonawcę do realizacji 
dostaw winna być odpowiednio przeszkolona, jak również posiadać uprawnienia do 
przewozu materiałów niebezpiecznych ADR. 

5) Wykonawca oświadcza, iż każda dostawa będzie ubezpieczona zgodnie z 
przepisami prawa. 

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

7) Wykonawca oświadcza , iż gazy medyczne stanowiące przedmiot niniejszej umowy 
posiadają ważne świadectwa rejestracji i dopuszczenia do obrotu produktów 
leczniczych. Kserokopie odpowiednich dokumentów winny być przekazane 
każdorazowo wraz z dostawą. 

8) Wykonawca gwarantuje trwałość przedmiotu umowy w okresie podanym na 
opakowaniu pod warunkiem właściwego, określonego na opakowaniu sposobu 
przechowywania przez Zamawiającego. 
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9) W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub wykazującego braki ilościowe 
Zamawiający sporządzi na tę okoliczność protokół i powiadomi Wykonawcę. 
Wykonawca zobowiązuje się w ciągu trzech dni roboczych dokonać wymiany towaru 
na pełnowartościowy pod rygorem nie uiszczenia zapłaty za zamawianą partię towaru. 

10) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie umowy. 
Zapis alternatywny dotyczący podwykonawcy * 
11. Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie przez Wykonawcę podwykonawcom realizacji 
przedmiotowej umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy w części dotyczącej 
transportu wraz z wyładunkiem. 
12. Wykonawca gwarantuje , że podwykonawcy, którym zgodnie z § 11 niniejszego paragrafu 
powierzy wykonywanie część obowiązków , będą posiadali środki transportu zapewniające 
bezpieczeństwo oraz spełniające wymagania stawiane przez obowiązujące przepisy, w 
szczególności posiadać uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych ADR. 
13  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawców oraz ich pracowników w takim samym zakresie, jakby ich działania , 
uchybienia lub zaniedbania jego własne. 
*zapis nie dotyczy jeżeli transport leży po stronie Wykonawcy 
 

WARTOŚĆ UMOWY 
§ 7 

Wartość umowy wynosi ............................ zł. brutto (słownie: ...................................... złote). 
W tym miesięczna opłata ryczałtowa,  w kwocie ………………. zł. brutto 
 (słownie: ...................................... złote) (płatna „z dołu" w równej kwocie za każdy miesiąc) 
Wartości umowy określona w ust. 1 jest zgodna z formularzem ofertowym, stanowiącym 
integralną część niniejszej umowy. 
 
Strony ustalają, że miesięczna kwota ryczałtowa może ulec zmianie w okresie obowiązywania 
umowy wyłącznie w przypadku: 
a) obniżenia ceny przedmiotu umowy 
b) zmiany stawek podatku VAT, w tym przypadku zmianie ulega kwota podatku VAT i cena 

brutto, cena netto pozostaje niezmienna, a zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu 
prawnego zmieniającego stawę. 

Zmiana umowy następuje w formie pisemnej, w postaci aneksu podpisanego przez obie 
strony. 

WARUNKI PŁATNOŚCI 
§ 8 

1.  Zapłata należności za przedmiot umowy nastąpi w oparciu o wystawioną fakturę VAT, 
przelewem na wskazane konto w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury. 
2.   Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 
3.   Faktura winna być wystawiona w języku polskim, sygnowana nr umowy. 
4. W przypadku przejściowego braku środków na koncie Zamawiającego  Wykonawca 

może na pisemny wniosek zamawiającego wydłużyć termin zapłaty – nie naliczając 
odsetek – w stosunku do określonego w ust. 1 terminu płatności – jeżeli opóźnienie to nie 
będzie dłuższe niż 30 dni kalendarzowych licząc od daty wymagalności zapłaty. 

5. Faktura będzie wystawiana po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego 
„z dołu"  na kwotę, ryczałtową,  równą za każdy miesiąc  

6. Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w zapłacie. 
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KARY UMOWNE 
§ 9 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujący przypadkach i 
wysokościach: 

a) Wykonawca w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, 
zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości 
niezrealizowanej części umowy. 

b) W przypadku nie uruchomienia przez Wykonawcę przedmiotu umowy określonego w § 2 
ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 0,5% wartości 
rocznego czynszu dzierżawnego za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki w 
uruchomieniu . 

c) W razie opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 2, wykonawca 
zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 0,5% wartości opóźnionej dostawy, 
z tym że kara nie może przekroczyć 10 % wartości brutto opóźnionej dostawy. 

d) W razie niedostarczenia w ciągu 10 dni od dnia wymagalności dostawy w całości lub 
części przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest 
zapłacić karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy. 

2. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Zamawiający będzie 
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczającego karę umowną. 

3. W szczególnych przypadkach każda ze stron może odstąpić od naliczania kar i odsetek 
stronie przeciwnej w celu polubownego załatwienia sprawy. 

4. Zamawiający w przypadku udokumentowanych trzech nieterminowych dostaw lub 
trzykrotnej odmowy dostawy zamówionego towaru może odstąpić od umowy ze skutkiem 
natychmiastowym.   

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 10 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy i w tym przypadku nie 

mają zastosowania postanowienia o karze umownej, zatem Wykonawca nie może 
żądać odszkodowania. 

W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy. 

2. Każda ze stron może odstąpić od umowy bez wypowiedzenia w przypadku rażącego 
naruszenia przez drugą stronę istotnych postanowień umowy. 

 
 

§ 11 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar na swój koszt. 
2. Wydawanie towaru następuje u Zamawiającego -Tlenownia/ Magazyn pod adresami: 
 a) SANOK ul. 800-lecia 26. 
 b) Brzozów ul. 3-Maja 62 
 c) Lesko ul. Kochanowskiego 2 
 d) Ustrzyki Dolne ul. 29 Listopada 57 
3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar  będzie dopuszczony do obrotu i  
oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca będzie dostarczony towar 
oznaczał na opakowaniach: nazwą wyrobu, ilością, datą ważności. 
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§ 12 
Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy licząc od daty jej zawarcia 
 

§ 13 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, 
że:  
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe 

Samodzielnego Publicznego Zakład Opieki Zdrowotnej w Sanoku, adres: ul. Jezierskiego 
21, 38-500 Sanok 

2) mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za 
pośrednictwem poczty elektronicznej (dane teleadresowe www.bieszczadzkiepogotowie.pl) 

3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego; 

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie 
przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z 
realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą 
oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu 
ochrony danych osobowych). Odbiorcami danych będą także osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp); 

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie 
administratora. 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 
1) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo w 

przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze 
środków Unii Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków; 

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu. 
Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp; 

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa 
dane osobowe. 
 

§ 14 
1. Sprawy sporne wynikłe podczas realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w 
formie polubownej. 
2.  Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne wynikające z tytułu wprowadzenia do obrotu 
towaru nie spełniającego wymogów określonych obowiązującymi przepisami i normami 
ponosi Wykonawca. 
3.   W przypadku braku porozumienia rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.  
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§ 15 
1. Nie dopuszcza się sprzedaży wierzytelności osobom trzecim bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Wyklucza się stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o której mowa w 

art. 518 Kodeksu Cywilnego (w szczególności Wykonawca nie może zawrzeć umowy 
poręczenia z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji pranych skutkujących 
zmianą podmiotową po stronie wierzyciela. 

3. Naruszeniem zakazu określonego w ust. 2 skutkować będzie dla Wykonawcy 
obowiązkiem zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości spełnionego 
przez osobę trzecią świadczenia 

 
§ 16 

1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy  
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego. 

 
§ 17 

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze stron.       
   
                  
...............................         ………………………. 

WYKONAWCA                    ZAMAWIAJĄCY 
                       

 
        

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


