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UMOWA 
 

Zawarta w dniu ………………………..pomiędzy: 

Nazwa Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa NIP 9691162275 

Adres 44-145 Pilchowice ul. Dworcowa 31 REGON 276215293 

Organ 

Rejestracyjny 
Sąd Rejonowy Gliwice X Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS 0000050139 

Reprezentant I Lek. med. Joanna Niestrój - Ostrowska Stanowisko Dyrektor 

 

zwanym dalej Zamawiającym lub Stroną, 

 

a 

 

Nazwa  NIP  

Adres  REGON  

Organ 

Rejestracyjny 
 Nr KRS  

Reprezentant I  Stanowisko  

zwaną dalej Wykonawcą lub Stroną, 

Zamawiający i Wykonawca, łącznie zwani dalej Stronami, zawierają umowę  na podstawie zamówienia 

publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy Pzp) -   nr spr 

07/ZP/2018 następującej treści:  

 

 

§ 1 – Ustalenia formalne 
1. Niniejsza Umowa jest zbiorem procedur, definicji i załączników, jakie Strony ustaliły świadomie i 

dobrowolnie, w celu realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z intencją Stron. 

2. Wszelkie protokoły, oświadczenia i zestawienia, niezbędne dla prawidłowego zrealizowania 

przedmiotu Umowy zawarte zostały w dalszej części Umowy i stanowią integralną część Umowy. 

3. Wszelkie definicje i pojęcia użyte w dalszej części Umowy zamieszczone zostały w załączniku nr 1 i 

stanowią jedyny zestaw określeń, zdefiniowany na potrzeby Umowy. 

4. Strony Umowy stwierdzają, że użyte definicje są zrozumiałe i nie powodują niejasności w treści 

Umowy. 

 

§ 2 – Cel i Przedmiot Umowy 
1. Celem Umowy jest wspólne i skoordynowane działanie Stron zakończone dzierżawą koncentratorów 

przez Zamawiającego dla Użytkowników (pacjentów) Szpitala. 

2. Przedmiotem Umowy w okresie 36 miesięcy jest:  

a) dzierżawa przez Zamawiającego koncentratorów tlenu w szacunkowej ilości 150 sztuk celem ich 

przydzielania Użytkownikom i pobierania pożytków związanych z udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych wymagających używania koncentratorów tlenu w procesie leczenia 

b) wymiana nawilżaczy tlenu u Użytkowników w przypadku uszkodzenia (maksymalnie 1 na rok 

kalendarzowy na 1 Użytkownika). 

3. Liczba koncentratorów jest  szacunkowa i jest liczbą zmienną. Może się ona zwiększać lub 

zmniejszać w trakcie obowiązywania umowy i zależy m.in. od wielkości kontraktu jaki 

Zamawiający zawarł z NFZ, a tym samym liczby pacjentów wymagających używania 

koncentratorów tlenu w procesie leczenia. 

Zwiększenie w trakcie umowy ilości koncentratorów nie powoduje zwiększenia kwoty umowy 

określonej w § 6 pkt. 6 umowy.  

§ 3 – Oświadczenie Wykonawcy 
1. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu dzierżawy i nim dysponuje. 

2. Wykonawca oświadcza, że koncentratory tlenu są wyrobami medycznymi klasy IIa (wg Rozp. Min. 

Zdrowia z 05.11.2010 r. w sprawie klasyfikowania wyrobów medycznych) i posiadają Deklarację 

zgodności wystawioną przez producenta. 
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3. Wykonawca nie wnosi zastrzeżeń co do prawa Narodowego Funduszu Zdrowia do przeprowadzenia 

kontroli na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. DZ.U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.) w 

zakresie wynikającym z umowy zawartej z dyrektorem oddziału Funduszu w umowach z 

podwykonawcami.  

4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na przeprowadzenie audytu drugiej strony w terminie 

odpowiadającym  każdej ze stron. 

5. Wykonawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Użytkownikom i 

osobom trzecim, a wynikłe z niewłaściwie działającego sprzętu. Odpowiedzialność odszkodowawcza 

obejmuje również zaniechanie czynności stanowiących przedmiot umowy, do których Wykonawca był 

zobowiązany, jeżeli wskutek tego Użytkownik lub osoba trzecia poniosła szkodę. 

6. Wykonawca oświadcza, że przez cały okres trwania umowy będzie posiadał aktualną polisę OC w 

zakresie prowadzonej działalności, w tym w zakresie dzierżawy koncentratorów dla Szpitala w 

Pilchowicach. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię polisy OC w terminie do 7 dni od daty 

podpisania umowy, oraz każdorazowo (w terminie do 7 dni) po jej wznowieniu na kolejny okres. 

7. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji zamówienia będzie / nie będzie (niepotrzebne skreślić) 

korzystał z podwykonawców zgodnie z ofertą. 

8. Wykonawca oświadcza, że  liczba osób wykonujących zamówienie, pobierających minimalne 

wynagrodzenie (w przeliczeniu na pełny etat) wynosi ………..  
 

§ 4 – Oświadczenie Zamawiającego 
Zamawiający oświadcza, że posiada odpowiedni potencjał intelektualny, techniczny i finansowy 

niezbędny do realizacji Przedmiotu Umowy. 

§ 5 – Zakres Umowy 
1. Dostawa i odbiór koncentratorów tlenu w ilościach szacunkowych podanych w § 2. W zakres umowy 

wchodzi  obsługa serwisowa, obsługa awaryjna, obsługa dokumentacyjna przez Wykonawcę. 

2. Miejscem dostawy koncentratorów są adresy zamieszkania Użytkowników podawane każdorazowo przez 

Zamawiającego. 

3. Koncentratory tlenu dostarczane przez Wykonawcę będą spełniały następujące wymagania: 

  a) minimalny przepływ tlenu od 1 do 5 l/min., 

 b) stężenie tlenu  >93% przy przepływie 2 l/min., 

  c) poziom hałasu nie przekraczający …….dB, 

  d) wiek aparatu nie starszy niż 4 lat w chwili przekazania Użytkownikowi 

4. Wraz z koncentratorem Wykonawca przekaże nowy: 

a) filtr przeciwbakteryjny 

b) filtr przeciwpyłowy 

c) nawilżacz tlenu:  1 szt 

d) przewody nosowe krótkie o dł. 2 – 3m :  1 szt 

e) przewody nosowe długie o dł. 10m: 1 szt 

f) instrukcję obsługi koncentratora (w języku polskim) 

5. Wykonawca skoordynuje pierwszą dostawę koncentratorów z poprzednim Wykonawcą, w taki sposób 

aby Użytkownicy mieli zapewnioną ciągłość tlenoterapii. Zamawiający przekaże Wykonawcy dane 

kontaktowe do osób odpowiedzialnych za realizację umowy ze strony poprzedniego Wykonawcy. 

6. Poza pierwszą dostawą, Wykonawca każdorazowo dostarcza koncentrator pod wskazany przez 

Zamawiającego adres Użytkownika, w terminie określonym przez Zamawiającego od chwili 

telefonicznego zawiadomienia pod nr tel. …........................................., lub na adres e-mail: 

….............................................................  przez upoważniony personel szpitala. 

7. Wykonawca dostarcza koncentratory do Użytkowników przez swojego miejscowego serwisanta 

(przedstawiciela w terenie), który z chwilą dostawy: 

 - uruchamia koncentrator i dokonuje właściwej nastawy wydajności wynikającej z zaleceń tlenoterapii 

przepisanej dla danego Użytkownika, 

 - dokonuje pierwszego przeszkolenia Użytkownika, opiekuna lub rodziny w zakresie obsługi 

koncentratora i akcesoriów, 

 - omawia zagrożenia związane z użytkowaniem urządzenia wytwarzającego tlen, 

 - omawia postępowanie z koncentratorem wskazując na używanie go wyłącznie do celów zgodnych z 

przeznaczeniem oraz wskazuje na zakaz dokonywania przez Użytkownika napraw lub przeróbek, 
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8. Dowodem przekazania, uruchomienia i przeszkolenia w zakresie obsługi koncentratora wraz z 

akcesoriami będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez serwisanta oraz Użytkownika bądź jego 

Opiekuna (wzór protokołu zdawczo – odbiorczego określa załącznik nr 3 do umowy). 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłową pracę koncentratora. 

10. Wykonawca na własny koszt naprawi lub wymieni uszkodzone urządzenie lub akcesoria wchodzące w 

zakres dzierżawy, jeśli ich niesprawność nastąpiła pomimo prawidłowej eksploatacji przez Użytkownika. 

11. W przypadku awarii lub uszkodzenia koncentratora (niezależnie od przyczyny) Wykonawca zobowiązany 

jest do jego naprawy lub wymiany na urządzenie sprawne w terminie do 24 godzin od chwili 

telefonicznego zgłoszenia dokonanego bezpośrednio przez Użytkownika bądź Opiekuna, lub przez 

Zamawiającego. W tym przypadku Wykonawca również zobowiązany jest do przesłania dokumentów jak 

w pkt 8. 

12. W przypadku uszkodzenia nawilżacza tlenu przez Użytkownika, Wykonawca dostarczy mu nowy 

nawilżacz zgodnie z §2, pkt 2, ppkt b), oraz prześle Zamawiającemu informację o takim zdarzeniu na e-

mail: ae@szpital-pilchowice.pl 

13. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a. raz na 6 miesięcy (czynności serwisowe): 
- wykonania, poprzez osobę uprawnioną, czynności serwisowych i konserwacyjnych koncentratora 

w miejscu jego użytkowania (tj. u Użytkownika), 

  - wymiany filtra powietrza i filtra przeciwbakteryjnego 

  - pomiaru stężenia tlenu wytwarzanego przez koncentrator przy przepływie 2 l/min 

 - dostarczenia Użytkownikowi nowego kompletu przewodów nosowych:  

    krótkich o dł. 2-3 m w ilości 1 szt,  oraz długich o dł. 10 m w ilości 1 szt 

 - dokumentowania powyższych czynności serwisowych w sposób umożliwiający identyfikację 

  pacjenta (w tym jego podpis) oraz datę  

b. dokonywanie przeglądu technicznych zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia w zakresie 

wynikającym z Instrukcji Obsługi lub Dokumentacji Techniczno-Ruchowej, a wynik przeglądu 

wpisze do prowadzonego przez siebie Paszportu Technicznego lub Karty Technicznej 

14. Oryginały dokumentów serwisowych i przeglądowych posiada Wykonawca, który na każde żądanie 

Zamawiającego sporządzi ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem i prześle je pocztą 

Zamawiającemu w terminie do 7 dni roboczych 

15. Wykonawca obowiązany jest do rzetelnego prowadzenia oraz bieżącego aktualizowania danych 

dotyczących wydzierżawionych koncentratorów w Portalu Świadczeniodawcy (aplikacji 

informatycznej Narodowego Funduszu Zdrowia). 

16. Wykonawca zobowiązany jest do wysyłania faksem lub na adres e-mail: ae@szpital-pilchowice.pl: 

a) do dwóch dni  roboczych, skany: 

- wykonanych zmian w Portalu NFZ wraz z dokumentami jak §5 pkt.8 

- protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Użytkownika 

b) do 5 dni roboczych, po zakończonym kwartale: 

- dokumentację stanowiącą załącznik nr 4 niniejszej umowy 

17. Po zakończeniu dzierżawy spowodowanej wygaśnięciem umowy z Użytkownikiem, Wykonawca odbiera 

z adresu Użytkownika koncentrator. Jeżeli podczas odbioru Wykonawca stwierdzi, że przedmiot 

dzierżawy jest w stanie gorszym niż zużycie wynikające z normalnej eksploatacji, może sporządzić 

odpowiednią dokumentację (np. zdjęcia, opis, itp.) z podpisem osoby zdającej urządzenie i przekazać ją 

Zamawiającemu. 

18. Po zakończeniu umowy Wykonawca skoordynuje odbiór koncentratorów z następnym Wykonawcą, w 

taki sposób aby Użytkownicy mieli zapewnioną ciągłość tlenoterapii. Zamawiający przekaże Wykonawcy 

dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za realizację umowy ze strony następnego Wykonawcy. 

§ 6 – Wynagrodzenie 
1. Strony ustalają cenę jednostkową za dzierżawę jednej sztuki koncentratora w okresie jednej doby na 

kwotę:   

a) ……………..zł netto (słownie: ……………………) - za jeden osobodzień korzystania z koncentratora 

przez Użytkownika 

b) w przypadku potwierdzonego braku korzystania z koncentratora przez Użytkownika potwierdzonego 

przez NFZ przez okres co najmniej 3 dni (np. pobyt w szpitalu) Wykonawca nie będzie naliczał opłaty 

wskazanej w pkt.1a za te dni. 
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2. Cena jednostkowa za dzierżawę wykazana w ofercie obejmuje wszystkie koszty, w szczególności: koszty 

dostarczenia i odbioru koncentratora tlenu na adres domowy Użytkownika, wymiany koncentratora u 

Użytkownika w przypadku awarii lub niewłaściwej pracy, cyklicznego serwisowania (1 raz na 6 

miesięcy), cyklicznego wykonywania przeglądów (1 raz na 12 miesięcy), koszty akcesoriów 

przekazywanych Użytkownikowi, koszty dodatkowych nawilżaczy tlenu, koszty obsługi dokumentacji 

wymaganej dla prawidłowego wykazywania koncentratorów w portalu NFZ oraz rozliczeń z 

Zamawiającym. 

3. Podstawą rozliczeń finansowych będą faktury VAT wystawiane przez Wykonawcę jeden raz na miesiąc, 

za okres rozliczeniowy obejmujący poprzedni miesiąc kalendarzowy. 

4. Wartość faktury będzie iloczynem ilości osobodni użytkowania koncentratora i ceny jednostkowej za 

dzierżawę. 

5. Płatność zostanie dokonana w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy 

nr………………………………………....................... w terminie do 60 dni od daty otrzymania faktury. 

6. Wartość umowy wynosi: netto ………………zł  + podatek VAT …...%, tj, kwotę brutto 

………………….. zł  (słownie: …………………… . złotych). 

7. Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie e-faktur. 

8. Zapłata za wykonaną usługę odbywać się będzie: 
  z pominięciem metody podzielnej płatności */ przy zastosowaniu metody podzielnej płatności 

  (* odpowiednie podkreślić) 

§ 7 – Czas trwania Umowy 
Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy od daty udzielenia zamówienia. 

§ 8 – Rozwiązanie Umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia: 

 a) w przypadku wystawienia przez Zamawiającego 3 kolejnych (w okresie 30 dni) Protokołów wadliwej 

dostawy/usługi (załącznik nr 5) 

 b) z dniem złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy, w przypadku rażącego i nienależytego 

wykonywania umowy przez Wykonawcę, szczególnie jeśli może to zagrażać zdrowiu lub życiu 

Użytkowników. 

2. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej ze wskazaniem przyczyn, okoliczności lub dowodów  

naruszania umowy przez Wykonawcę. 

3. W przypadku nie przedstawienia polisy OC w terminie do 30 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo 

rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. 

4. W razie 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 do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

5. Wykonawca może rozwiązać umowę z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia z winy Zamawiającego 

w przypadku braku płatności za kolejne 3 okresy płatności. 

6. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawca może 

żądać zwrotu dzierżawionych urządzeń w uzgodnionym z Zamawiającym terminie uwzględniającym 

potrzeby zdrowotne Użytkowników. 

7. Umowa ulega wygaśnięciu w przypadku wyczerpania wartości umowy określonej w § 6 pkt. 6.    

 

§ 9 – Kary umowne 
1. Strony zobowiązane są do pełnego realizowania Przedmiotu Umowy w zakresie przypisanym dla każdej 

ze Stron. 

2. Jeżeli jedna ze Stron nie dotrzyma warunków Umowy, zapłaci Stronie drugiej odszkodowanie w postaci 

kary umownej. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) w wysokości kary nałożonej przez płatnika na Zamawiającego za nierzetelne i błędne wprowadzanie 

przez Wykonawcę danych w Portalu NFZ 

b) w wysokości 15% wartości wynagrodzenia miesięcznego brutto umowy w przypadku nierzetelnego i 

błędnego prowadzania dokumentacji sprzętu (załącznik 4, dokumentacja związana z serwisowaniem 

i przeglądami). 
c) w wysokości 5% wartości brutto umowy w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy 
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d) w wysokości 5% wartości brutto umowy w przypadku rozwiązania umowy na podstawie w § 8 pkt 1 

i 3 umowy 

e) w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia w przypadku nie 

przedstawienia Polisy OC w terminach określonych w § 3 pkt 6 

f) w wysokości 1000,00 zł brutto w przypadku wystawienia każdego trzeciego protokołu wadliwej 

dostawy/usługi. Protokół wadliwej dostawy/usługi może dotyczyć każdej czynności lub terminu do 

którego zobowiązany jest Wykonawca na mocy niniejszej umowy,. 

4. W przypadku kontroli NFZ wykazującej uchybienia związane z realizacją kontraktu i wynikające z 

niniejszej umowy, a w szczególności w przypadku nałożenia z tego tytułu kary na Zamawiającego, 

Zamawiający obciąży Wykonawcę całą kwotą nałożonych kar jeśli będą one wynikały z  zakresu, co do 

realizacji którego zobligowany był Wykonawca. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części 

umowy w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w § 8 pkt. 5 , z zastrzeżeniem § 8 pkt. 

4 

6. Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek w ustawowej wysokości za opóźnienia w zapłacie 

należności. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych zgodnie z niniejszym paragrafem z 

należności przysługującej za dzierżawę, w przypadku nie zapłacenia kar w terminie wynikającym z noty 

obciążeniowej. 

8. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 10 – Nadzór i lokalizacja 
1. Osoby odpowiedzialne za nadzór nad całością realizacji umowy, a także osoby odpowiedzialne za 

bieżącą realizację, prowadzenie spraw dokumentacyjnych i obsługę Użytkowników określone zostały w 

załączniku nr 2. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bieżący kontakt telefoniczny z wyznaczonymi przez siebie 

osobami, a w przypadku ich zmiany niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego. 

3. W przypadkach nagłych Zamawiający zastrzega sobie prawo kontaktu telefonicznego przez 24 godziny. 

4. Działania objęte przedmiotem Umowy realizowane są na rzecz Szpitala Chorób Płuc im. św. Józefa w 

Pilchowicach i obejmują Użytkowników z okolicznych rejonów którym udzielane są świadczenia 

zdrowotne w zakresie tlenoterapii domowej w odległości do ~ 45 km od siedziby Zamawiającego. 

 

§ 11 – Siła wyższa 
1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. 

2. Dla celów Umowy, Siła Wyższa oznacza zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których 

Strony nie mogły przewidzieć, ani zapobiec i które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy. 

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia 

prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni, 

powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. 

4. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, decyzje co do dalszego przebiegu realizacji Przedmiotu 

Umowy podejmują upoważnieni przedstawiciele Stron. 

5. W przypadku, gdy Siła Wyższa stwarza konieczność rozwiązania Umowy, decyzja taka może być 

podjęta wyłącznie przy jednoczesnej zgodzie obu Stron. 

§ 12 – Zmiany umowy 
1. Dopuszcza się możliwość dokonania następujących zmian postanowień umowy w stosunku do treści 

oferty  w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności: 

a. W przypadku, gdy następuje ustawowa zmiana stawki podatku VAT, ciężar podwyższonego 

wynagrodzenia z tytułu zwiększenia stawki podatku VAT ponosi Zamawiający, a ciężar 

obniżonego wynagrodzenia z tytułu zmniejszenia stawki podatku VAT ponosi Wykonawca. 

b. W przypadku zmiany 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. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

2. W przypadku pkt. 1a zmiana wchodzi w życie od momentu rozpoczęcia obowiązywania odpowiednich 

przepisów podatkowych, a jej wprowadzenie nie wymaga aneksu do umowy. 
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3. Wykonawca w przypadku określonym w pkt 1. b i c, musi udowodnić że zmiany te będą miały wpływ 

na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

4. Nie wymagają aneksu wszelkie nieistotne postanowienia umowy, w tym m.in.: 

1) zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (danych teleadresowych 

Wykonawcy, Zamawiającego, zmiana rachunku bankowego) - zmiana ta następuje poprzez pisemne 

zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, 

2) zmiana osoby/osób wyznaczonych ze strony Zamawiającego do prowadzenia spraw związanych z 

realizacją rzeczową zadania w przypadku braku możliwości prowadzenia spraw przez tą osobę/osoby - 

zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

§ 13 – Rozstrzyganie sporów 
1. Wszelkie wątpliwości i spory związane z ważnością, interpretacją lub wykonaniem Umowy, Strony 

będą starały się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji lub wyjaśnień. 

2. W trakcie trwania Umowy, Strony zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich zaistniałych 

problemów i nieprzewidzianych sytuacji zgodnie z zasadami dobrej współpracy, przy uwzględnieniu 

interesów prawnych i ekonomicznych każdej ze Stron oraz mając na uwadze realizację celu niniejszej 

Umowy. 

3. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu, Strony poddają spór pod rozstrzygnięcie 

sądu właściwego ze względu miejsce siedziby Zamawiającego. 

§ 14 – Klauzula poufności 
Wykonawca ma prawo do umieszczenia nazwy Zamawiającego oraz ogólnej informacji dotyczącej 

Przedmiotu Umowy w liście referencyjnej klientów oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych. 

Rozszerzenie zakresu danych wymaga zgody Zamawiającego.  

§ 15 - Informacja o powierzeniu danych 
Informacje o powierzeniu danych zawiera załącznik nr 7 do niniejszej umowy (umowa o powierzeniu 

danych osobowych która stanowi integralną część niniejszej umowy) 

§ 16 – Postanowienia końcowe 
1. Wykonawca nie może powierzyć osobom trzecim wykonanie prac, do których jest zobowiązany na 

podstawie Umowy. 

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiające rozporządzać prawami wynikającymi z wykonywania 

niniejszej umowy w tym dokonywania cesji wierzytelności. 

3. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym 

Kodeksu Cywilnego. 

4. Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonywane za zgodą obu Stron w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

6. W przypadku, jeżeli którykolwiek z punktów Umowy utraci swoją ważność, pozostałe warunki Umowy 

pozostają w mocy. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

DATA, PODPIS I PIECZĄTKA 

REPREZENTANTA WYKONAWCY 

DATA, PODPIS I PIECZĄTKA 

REPREZENTANTA ZAMAWIAJĄCEGO 
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Załącznik 1 
DEFINICJE I POJĘCIA 

 

Na potrzeby niniejszej Umowy, Strony ustalają następujące definicje i pojęcia: 

 

1. Cel Umowy – przyczyny oraz oczekiwane wyniki, dla osiągnięcia których Strony podjęły współpracę i 

zawarły Umowę. 

2. Ustawa Pzp – Ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz U. z 2018 poz. 1986) 

3. Strony Umowy – uogólnione pojęcie stosowane zamiennie do określenia Zamawiającego i Wykonawcy 

jednocześnie. 
4. SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowiąca integralną część niniejszej umowy 

5. Oferta – oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu przetargowym stanowiąca integralną część 

niniejszej umowy 

6. Osobodzień – jeden dzień użytkowania koncentratora tlenu przez jednego Użytkownika (pacjenta) 

7. Przez „Użytkownika” należy rozumieć osobę – pacjenta Poradni domowego leczenia tlenem, 

zakwalifikowanego do leczenia w warunkach tlenoterapii domowej, z którym Zamawiający zawierał 

będzie umowę użyczenia koncentratora.  
8. Protokół wadliwej dostawy/usługi – wystawiany przez Zamawiającego na skutek realizacji umowy  w 

przypadkach niezgodnie z jej zapisami 

9. Płatnik – Narodowy Fundusz Zdrowia 
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Załącznik 2 

 

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy 

 

 

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko służbowe 
Dane kontaktowe 

(telefon, e-mail) 

 

Ze strony Wykonawcy 
 

1 

 

 

 

  

2 

 

 

 

  

3 

 

 

 

  

 

Ze strony Zamawiającego 
 

1 

 

 

 

Dyrektor Szpitala  

2  

Kierownik działu Statystyki 

Medycznej, Marketingu i 

Promocji Zdrowia 

 

3 

 

 

 

Inspektor ds Techniczno-

Eksploatacyjnych 
 

4 
Inna osoba upoważniona 

przez Zamawiającego 
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Załącznik nr 3 
 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA / ZAMIANY *  KONCENTRATORA TLENU 

Dla Pacjenta Poradni Domowego Leczenia Tlenem 

 

W dniu:    ….…………………..........… 

Użytkownik Pan/Pani:   ….……………………………………………..............…….. 

Zamieszkały/a:   ….…………………………………………………………………………………………………………..........................................… 

Otrzymał/a od firmy  ….....................................................................  sprawny technicznie koncentrator tlenu. 

Producent/model:   ………………………………………………….............       Data produkcji (miesiąc i rok): ………….............................……. 

Nr fabryczny:   ……………………………………... 

Stan licznika:   ……………………………………… 

Data ostatniego przeglądu technicznego (wraz z wymianą kompletu filtrów):   ……………………………………………… 

 

Wraz z koncentratorem tlenu dostarczono instrukcję obsługi w języku polskim, wąsy tlenowe o dł. 2-3m (1 szt) i  o dł. 10m (1 szt), 

nawilżacz (1 szt) oraz inne niezbędne wyposażenie lub akcesoria wynikające z określonego modelu koncentratora: 

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

 

Numer fabryczny koncentratora zabranego do naprawy (wypełniać tylko w przypadku zamiany koncentratora): 

nr:   ………………………………........................,              stan licznika:   ...................................... 

Uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

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

 
OŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKA 

 
Oświadczam, iż zostałem/am poinstruowany/a w zakresie zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz prawidłowej obsługi 

koncentratora tlenu przez pracownika firmy …......................................... 

Jednocześnie zobowiązuję się do: 

 przestrzegania kategorycznego zakazu palenia tytoniu w pobliżu koncentratora tlenu, 

 przestrzegania zakazu zbliżania się do otwartego ognia w trakcie korzystania z koncentratora tlenu, 

 używania do nawilżacza wyłącznie wody demineralizowanej lub destylowanej 

 w przypadku uszkodzenia koncentratora lub stałych akcesoriów (np. nawilżacz, filtry, przewód zasilający, itp.), 
wynikającego z użytkowania niezgodnego z zaleceniami do pokrycia kosztów jego naprawy 

         W uzgodnieniu z Zamawiającym i przed rozpoczęciem dostaw koncentratorów wykaz ten może zostać zmodyfikowany 
         o istotne dla Wykonawcy warunki 
 

  Użytkownik                                                                                                                Wykonawca: 
             (serwisant / przedstawiciel w terenie) 
 
 
 
 …………………….......……………..        …………………………………..  
   (imię i nazwisko  oraz podpis)      (imię i nazwisko  oraz podpis) 
 
 

Telefon kontaktowy  do serwisanta w razie wystąpienia problemów 

 w użytkowaniu sprzętu:   …........................................................................................................................... 

 

 właściwe podkreślić 
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Załącznik nr 4 
 

 

Tabela 

Lp. 

Indywidualny 

kod Pacjenta 

(nadany przez 

Zamawiającego ) 

Numer 

seryjny 

koncentratora  

Miesiąc 

i rok 

produkcji  

Numer ID 

(w portalu NFZ)  

 Czynności 

serwisowe 

(raz na 6 miesięcy ) 

 Przegląd techniczny  

(raz na 12 miesięcy) 
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Załącznik nr 5 
 

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa 

w Pilchowicach                 

 

PROTOKÓŁ WADLIWYCH 

DOSTAW / USŁUG 

Nr ............. / ................. 
 

Nazwa i adres dostawcy wadliwej dostawy/wykonanej usługi  

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

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

Data przyjęcia wadliwej dostawy/wykonanej usługi: ................................. 

 

Nazwa i/lub typ dostarczonego towaru/wykonanej usługi  
………………………………………………………..................………………………………………………………… 

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

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

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

Rodzaj i/lub numer dowodu dostawy/wykonanej usługi, umowy ........................................................................ 
 

Stwierdzone Usterki / Niezgodności 
………………………………………………………..................………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

 

 

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

 Podpis Zamawiającego      Podpis Wykonawcy* (dostawy / usługi) 
         * jeżeli jest możliwy do uzyskania 
 

 

Wynik Reklamacji 
………………………………………………………..................………………………………………………………… 

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

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

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

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

 

.……………………………………     

    Data i Podpis osoby upoważnionej - 

    stwierdzającej niezgodność 

                                                                                                                     ………..………………. 
       Data przyjęcie do Działu Inwestycji  

 

 

………………………………… 

Podpis osoby przyjmującej protokół do Działu Inwestycji 
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Załącznik nr 6 (wzór druku) 

 

PASZPORT TECHNICZNY / KARTA TECHNICZNA  

(WZÓR PREFEROWANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO) 
 

Nazwa urządzenia:  Koncentrator tlenu  Charakterystyczne parametry:  

Model / typ: …..  Wyrób medyczny: klasa IIa 

Numer seryjny: …..  Koncentracja O2 (przy przepływie 1 do …..... l/min): ….. 

Data produkcji: …..  Poziom hałasu: ….. 

 …..  Pobór mocy: ….. 

 
 

Zakres czynności serwisowych oraz pozostałe czynności przeglądu/konserwacji: 

 
A .  Czynności serwisowe wykonywane co 6 miesięcy u Pacjenta lub bezpośrednio przed przekazaniem 
       urządzenia nowemu pacjentowi: 
Wymiana filtra powietrza 
Wymiana filtra przeciwbakteryjnego 
Pomiar stężenia tlenu wytwarzanego przez koncentrator przy przepływie 2l/min 
Odczyt licznika 
Oględziny ogólne i sprawdzenie poprawności działania 
 
B.  Czynności wykonywane co 12 miesięcy: 

 Sprawdzenie bezpieczeństwa urządzenia 

 Inne – wyszczególnić jeśli producent zawarł w instrukcji obsługi  
   ….... 
CZYNNOŚCI SERWISOWE, PRZEGLĄDY OKRESOWE, NAPRAWY, BADANIA STANU TECHNICZNEGO 

Data Opis wykonanych czynności 

Stan 

licznika 

[godz] 

Stężenie O2 przy 
przepływie  2 l/min 

[%] 

Urządzenie 

zdatne do dalszej 

eksploatacji 

[TAK / NIE] 

Pieczęć firmowa i podpis 

osoby dokonującej 

przeglądu, konserwacji 

lub naprawy 

 

…..... 

Przykładowe wpisy: 

 

np. Wykonano zgodnie z zakresem A i B 

przed przekazaniem nowemu pacjentowi 

    

…..... 

 

 

np. Wykonano zgodnie z zakresem A     

 

…...... 

 

np. Wykonano zgodnie z zakresem A i B     

 

 

 

np. naprawa urządzenia, wymiana 

…...jakiegoś podzespołu...... 
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Załącznik nr 7  

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (wzór). 

Nr P/2018/…… 

 

zawarta w dniu …………………….. r.,  pomiędzy: 

(zwana dalej „Umową”) 

SZPITALEM CHORÓB PŁUC IM. ŚW.JÓZEFA W PILCHOWICACH z siedzibą przy ul. 

Dworcowej 31, 44-145,   NIP: 9691162275, REGON: 276215293, KRS: 0000050139 zwany w 

dalszej części umowy  „Administratorem danych” lub  „Administratorem” 

reprezentowany przez:  lek. med. Joannę Niestrój Ostrowską – Dyrektora Szpitala 

a 

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

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

zwana w dalszej części umowy ”Podmiotem przetwarzającym” 

reprezentowaną przez: 

1) …………………………………………………………….. 

2) …………………………………………………………….. 

§ 1 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator danych poleca  Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego 

rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,  Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

(zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i 

w celu określonym w niniejszej Umowie. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z 

niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, że stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 

Rozporządzenia.  
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§ 2 

Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy dane osobowe 

pracowników, pacjentów, podwykonawców w tym dane dotyczące zdrowia.  

  2. Powierzone przez Administratora, dane osobowe będą  przetwarzane poprzez wykonywanie 

operacji lub zestawu operacji takich jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, 

przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, 

rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, 

ograniczanie, usuwanie lub niszczenie na zbiorach danych, uporządkowanych zestawach danych 

osobowych dostępnych według określonych kryteriów w  sposób zautomatyzowany lub 

niezautomatyzowany przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji umowy nr 

……………….. z dnia………………………………….  r.   

 

§ 3 

Sposób wykonania umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 

do ich zabezpieczenia przez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 

zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z 

przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 

powierzonych danych osobowych. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji 

niniejszej umowy.  

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w 

art. 28 ust. 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie 

zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po ustaniu stosunku pracy. 

5. Administrator danych może zawiadomić na piśmie Podmiot przetwarzający o obowiązku 

ograniczenia lub zaprzestania dalszego przetwarzania danych osobowych określonego rodzaju 

lub kategorii.  

6. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem 

zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie. 
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7.  W przypadku otrzymania od Administratora zawiadomienia przez Podmiot przetwarzający o 

konieczności ograniczenia lub zaprzestania dalszego przetwarzania danych osobowych lub w 

przypadku zakończenia świadczenia usług, Podmiot przetwarzający uprawniony jest do 

dalszego przetwarzania powierzonych danych, w oparciu o wyraźny przepis prawa Unii lub 

przepis prawa państwa członkowskiego –  przez czas niezbędny do realizacji obowiązku 

wynikającego z tego przepisu, lub w przypadku zgłoszenia żądania przechowywania danych 

osobowych przez organ publiczny bądź sąd w zakresie prowadzonego postępowania – przez 

czas trwania tego postępowania. 

8.  W sytuacji konieczności przetwarzania w przypadkach, o których mowa w ust. 7, Podmiot 

przetwarzający zobowiązany jest zawiadomić Administratora danych o dalszym przetwarzaniu 

danych osobowych niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zakończenia 

świadczenia usług związanych z przetwarzaniem bądź od dnia, w którym otrzymał 

zawiadomienie skutkujące obowiązkiem ograniczenia lub zaprzestania dalszego przetwarzania 

danych osobowych. Podmiot przetwarzający ponosi wyłączną odpowiedzialność za dalsze 

przetwarzanie danych osobowych, w tym za realizację obowiązków wobec osób  fizycznych, 

których dane dotyczą.  

9. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie 

wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 

wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32−36 Rozporządzenia.  

9. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 

zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24 godzin.  

§ 4 

Prawo kontroli 

1. Podmiot przetwarzający  udostępnia administratorowi wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w artykule 32 Rozporządzenia oraz umożliwia 

administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie 

audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.  

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu 

przetwarzającego i z minimum 5 dniowym jego uprzedzeniem. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni. 

4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  
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§ 5 

Podpowierzenie 

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy, po uzyskaniu uprzedniej 

pisemnej zgody Administratora danych.  

2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne 

polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający 

prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W 

takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje 

Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania 

takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

3. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 1 powyżej, powinien spełniać te same gwarancje      i 

obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.  

4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za 

niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 

§ 6 

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych 

osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do 

przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora 

danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w 

umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania 

tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego,  a także o wszelkich planowanych, o 

ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach  i inspekcjach dotyczących przetwarzania w 

Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez 

inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora 

danych.  

§ 7 

Czas obowiązywania umowy 

1. Niniejsza umowa obowiązuje do dnia …………… r. 
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2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia lub za porozumieniem stron. 

§ 8 

Rozwiązanie umowy 

1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy 

Podmiot przetwarzający: 

1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie 

ich w wyznaczonym terminie; 

2) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową; 

3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora 

danych. 

§ 9 

Zasady zachowania poufności 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych 

i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, 

zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej. 

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania             w 

tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez 

pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że 

konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub 

Umowy. 

3. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności 

wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych 

gwarantowały zabezpieczenie danych poufnych w tym w szczególności danych osobowych 

powierzonych do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do 

zapoznania się z ich treścią. 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

Rozporządzenia. 
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3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd 

właściwy dla Administratora danych.  

 

 

                                                                                                                          

Przedstawiciel Administratora danych                                                                              Podmiot przetwarzający 

 
 


