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Załącznik nr 8.1 do SWZ, PN-285/22/ZS 
Część nr 1 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ 
UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

UMOWA   nr ............../2022 

 zawarta w dniu ................................2022 r. w Warszawie pomiędzy: 

Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Państwowy Instytut Badawczym z 

siedzibą w Warszawie, adres: ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, wpisanym do Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000144803, Regon 000288366, NIP 525-000-

80-57, zwanym dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje: 

Prof. dr hab. n. med. Jan Walewski - Dyrektor 

a:  

……………………………………………………………………………, adres: …………………………………………..…………............. 

………………………wpisaną/wpisanym do: Rejestru ……………………. Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w……………., ……… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS .........., NIP …...., Regon ………  

, prowadzącą/prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:……………….., adres prowadzenia 

działalności ………., wpisaną/wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, NIP ………......, Regon ............*, zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”, którego 

reprezentuje: 

 

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

 

Zamawiający i Wykonawca łącznie dalej zwani są „Stronami” lub z osobna „Stroną”  

 
W wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę niepalnych gazów medycznych wraz z dzierżawą: butli, zbiornika kriogenicznego do 

przechowywania ciekłego tlenu (NIO-PIB ul. Wawelska 15) i parownicy przy zbiorniku ciekłego tlenu 

(NIO-PIB ul. W.K. Roentgena 5) oraz konserwacją 3 zbiorników kriogenicznych (NIO-PIB ul. W.K. 

Roentgena 5/Wawelska 15) ; oznaczenie sprawy PN – 285/22/ZS, na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) w 

zw. z art. 132-139ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022. 

1710 ze zm.) – dalej „ustawa Pzp” – została zawarta Umowa (dalej „Umowa”) o następującej treści:   
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§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa niepalnych gazów medycznych (zwanych dalej towarem) wraz 
z dzierżawą: butli, zbiornika kriogenicznego do przechowywania ciekłego tlenu (NIO-PIB ul. 
Wawelska 15) i parownicy przy zbiorniku ciekłego tlenu (NIO-PIB ul. W.K. Roentgena 5) oraz 
konserwacją 3 zbiorników kriogenicznych (NIO-PIB ul. W.K. Roentgena 5). 

2. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę gazów medycznych dla 
Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu 
Badawczego w Warszawie w asortymencie i ilościach określonych w załączniku nr 2 do 
niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część. 

3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczane przez niego wyroby objęte niniejszą umową są 
dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa a także, że spełniają wymogi określone przez obowiązujące przepisy dotyczące 
stosowania w celach medycznych w podmiotach leczniczych. 

4. W ramach umowy Wykonawca wydzierżawi Zamawiającemu butle do bezpiecznego 
przechowywania przedmiotu umowy w ilościach i objętościach wskazanych w § 2 ust. 12 
oraz zbiornik kriogeniczny do przechowywania ciekłego tlenu i parownicę. Dzierżawione 
butle zostaną przekazane Zamawiającemu wraz z pierwszą dostawą przedmiotu umowy w 
ilościach wskazanych w zleceniu na dostawę i będą podlegały wymianie przy realizacji 
kolejnych zleceń zaś montaż zbiornika kriogenicznego do przechowywania ciekłego tlenu 
oraz parownicy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 2 dni roboczych od daty zawarcia 
umowy. 

5. Stopień realizacji niniejszej umowy, w odniesieniu do przedmiotu umowy, o którym mowa 
w ust. 1, uzależniony jest od potrzeb Zamawiającego, wynikających z jego działalności. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji dostaw innych ilości poszczególnych 
produktów określonych w umowie, niż ilości określone w załączniku do niniejszej umowy, 
przy czym suma wartości zrealizowanych dostaw nie może przekroczyć wartości umowy. 
Zamawiający zastrzega sobie również możliwość realizacji umowy w mniejszym zakresie 
niż to wynika z ilości określonych w załączniku do niniejszej umowy. Strony zgodnie 
oświadczają, że ewentualne zmniejszenie stopnia realizacji Umowy będzie obejmowało 
nie więcej niż 20% wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 2 

6. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawcy nie przysługują 
wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia o zapłatę, w szczególności roszczenia 
odszkodowawcze. 

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z zachowaniem najwyższej 
staranności i oświadcza, że dysponuje doświadczeniem zawodowym, zasobami 
technicznymi i kadrowymi niezbędnymi do prawidłowego i terminowego wykonania 
umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w trakcie realizacji umowy, a 
w szczególności do udzielania wszelkich niezbędnych wyjaśnień i informacji dotyczących 
realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego lub osoby wskazanej przez 
Zamawiającego. 

§ 2 
1. Dostawy przedmiotu umowy odbywały się będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy licząc od daty 

zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy w ciągu 4 dni roboczych tj. od 
poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od otrzymania zlecenia w 
godzinach 7:00 – 15:00. 
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2. Zamawiający będzie określał na bieżąco, odrębnymi zamówieniami przekazywanym Wykonawcy na 
piśmie faxem …………………………… lub drogą elektroniczną ……………………………………………… 
asortyment i ilości zamawianego Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie do 
miejsca wskazanego przez Zamawiającego ponosząc koszty i ryzyko transportu. Wykonawca 
odpowiada za należyte zabezpieczenie jakościowe przedmiotu dostawy podczas transportu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy, którego pochodzenie jest zgodne 
ze złożonym w ofercie dokumentem określającym producenta towaru. Asortyment i ilość 
dostarczonego przedmiotu umowy musi odpowiadać złożonemu przez Zamawiającego zleceniu na 
dostawę. Do każdej dostawy przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć astest 
czystości. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (z 
wniesieniem we wskazane miejsce ), ponosząc koszty i ryzyko transportu. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu przedmiotu umowy niezgodnego z zamówieniem, z 
jednoczesnym wyznaczeniem Wykonawcy nowego terminu dostawy, co nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku zapłaty kary umownej, określonej w § 7 ust. 1. 

7. Reklamacje ilościowe Zamawiający będzie zgłaszać Wykonawcy pisemnie fax …………lub drogą 
elektroniczną …………………………niezwłocznie po dokonaniu odbioru zleconej dostawy. Wykonawca 
uzupełni przedmiot dostawy w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od chwili otrzymania reklamacji od 
Zamawiającego. 

8. Reklamacje jakościowe Zamawiający będzie zgłaszać Wykonawcy pisemnie fax …………….. lub drogą 
elektroniczną ………………………..wraz z uzasadnieniem. W takiej sytuacji Zamawiający informując 
Wykonawcę o stwierdzonej wadliwości wstrzymuje jednocześnie zapłatę za zakwestionowany 
przedmiot umowy (do momentu wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad). 

9. Wykonawca zobligowany jest do dokonania wymiany wadliwego produktu na zgodny z 
zamówieniem i wolny od wad lub też pisemnej odmowy uznania reklamacji w terminie 3 (trzech) 
dni roboczych od daty jej otrzymania. Brak pisemnej odmowy uznania reklamacji w tym terminie 
jest uważany za uznanie reklamacji przez Wykonawcę. 

10. Bez względu na przewidziany w ust. 7 – 9 niniejszego paragrafu tryb reklamacyjny, w przypadku gdy 
dostarczony przez Wykonawcę przedmiot umowy będzie wadliwy, jeżeli dany asortyment będzie 
niezbędny dla wykonywania działalności leczniczej Zamawiającego z uwagi na konieczność 
ratowania życia lub zdrowia pacjenta, Zamawiający ma prawo zaopatrzenia się za cenę wyższą od 
ceny określonej w niniejszej umowie, w takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany zwrócić 
Zamawiającemu różnicę. 

11. Wykonawca odpowiedzialny jest za wystąpienie incydentu medycznego w rozumieniu ustawy o 
produktach leczniczych za wyjątkiem okoliczności, gdy Zamawiający korzysta z możliwości zakupu 
zamiennika produktu leczniczego Wykonawcy u innego sprzedawcy (dot. przedmiotu umowy 
stanowiącego produkt leczniczy). 

12. Wykonawca wydzierżawia Zamawiającemu: 
1) butle z zaworami zintegrowanymi do przechowywania tlenu o poj. 2 litry, 5 litrów, 8 litrów i 10 

litrów; 
2) butle tlenowe o poj. 2 litrów i 5 litrów  w wykonaniu tradycyjnym; 
3) zbiornik kriogeniczny do przechowywania ciekłego tlenu ………………….. 
4) parownica ………………………………………………………………………………………….. 
w liczbie określonej w załączniku nr 2 do Umowy, co zostanie stwierdzone poprzez podpisanie 
przez strony protokołu zdawczo – odbiorczego. Po zakończeniu obowiązywania umowy, bądź jej 
rozwiązaniu w inny sposób, dzierżawione butle , zbiornik kriogeniczny do przechowywania ciekłego 
tlenu oraz parownica zostaną zwrócone Wykonawcy w terminie 14 dni w stanie niepogorszonym 
ponad zużycie wynikające z prawidłowej, normalnej eksploatacji. Fakt ten zostanie potwierdzony 
protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez Strony. 

13. Zamawiający oświadcza, że dzierżawione butle, zbiornik kriogeniczny oraz parownica o których 
mowa w ust. 12 będą przez niego     wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy. 



4 
 

Wykonawca w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust 2odpowiada za stan techniczny 
dzierżawionych butli, zbiornika kriogenicznego i parownicy oraz prowadzi ich badania okresowe, 
konserwację i odpowietrzanie (jeśli dotyczy). 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w 
przypadku co najmniej trzech niezgodnych z zamówieniem lub nieterminowych dostaw. W sytuacji, 
o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie 
wyłącznie z tytułu faktycznie zrealizowanej części umowy. W niniejszej sytuacji ma zastosowanie 
odpowiednio § 7 ust. 2. 

15. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy: 
a) konserwacja minimum raz w miesiącu lub częściej w zależności od potrzeb zbiorników 

kriogenicznych do ciekłego tlenu (13 t.) oraz dwóch zbiorników ciekłego azotu (2,7 t. oraz 5 t.), 
będących własnością Zamawiającego; 

b) utrzymanie ciągłości pracy zbiorników razem z instalacją i armaturą zbiorników; 
c) bieżąca ocena stanu technicznego, ocena ta zakończona będzie miesięcznym protokołem (wraz  z 

ewentualnym technicznym opisem uszkodzeń); 
d) usuwanie usterek i wymiana materiałów eksploatacyjnych (uszczelki na króćcach poboru 

tankowania gazów, uszczelki na połączeniach kołnierzowych) w ramach wynagrodzenia z tytułu 
umowy w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze liczone od daty zgłoszenia; 

e) wykonywanie przeglądów okresowych, sprawdzanie zaworów bezpieczeństwa i sporządzanie 
raportów z częstotliwością wyznaczoną przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). 

f) przygotowanie instalacji i zbiorników do odbioru przez UDT i uzyskanie dopuszczenia do dalszej    
eksploatacji; 

g) przestrzeganie przepisów BHP przez pracowników Wykonawcy podczas czynności 
konserwacyjnych przy zbiornikach; 

h) dostarczenie aktualnych kopii uprawnień dla osób zajmujących się obsługą zbiorników z 
dystrybucją gazów - najpóźniej w dniu pierwszego przeglądu i konserwacji; 

i) usuwanie awarii, w terminie nie dłuższym niż 6 godzin liczonych od daty zgłoszenia, w tym 
zgłaszanie Zamawiającemu koniecznej wymiany części innych niż materiały eksploatacyjne. W 
ramach wartości niniejszej umowy Wykonawca zapewnia robociznę przy wykonywaniu napraw i 
usuwaniu awarii; 

j) w przypadku awarii zbiornika kriogenicznego  zapewnienie ciągłości dostaw tlenu na Oddziały 
NIO-PIB poprzez dostarczenie przewoźnego zbiornika kriogenicznego lub dodatkową dostawę 
sprężonego tlenu medycznego  w butlach do podpięcia do baterii butlowych w budynku tlenowni. 

k) Wykonawca może dokonać zakupu materiałów nie będących materiałami eksploatacyjnymi, oraz 
części zamiennych niezbędnych do usunięcia awarii oraz ciągłości pracy zbiornika razem z 
instalacją i armaturą zbiorników stanowiących przedmiot zamówienia. Wykonawca dokona 
zakupu niezbędnych części i materiałów po uzyskaniu zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 
Rozliczenie wbudowanych materiałów i części nastąpi na podstawie miesięcznego protokołu 
odbioru usług konserwacyjnych wraz z załączonym dokumentem zakupu.  

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy. W 

przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np. zaprzestanie produkcji, brak 
importu do Polski, wprowadzenie nowego asortymentu w miejsce dotychczas produkowanego), 
Wykonawca niezwłocznie zaproponuje Zamawiającemu zamienny wyrób o nie gorszych 
parametrach. Cena zamiennego wyrobu (odpowiednika) nie może być wyższa od ceny wyrobu 
objętego niniejszą umową, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W sytuacji, gdy w obrocie brak będzie wyrobów zamiennych (odpowiedników), które mogłyby być 
zaproponowane Zamawiającemu w cenach obowiązujących w niniejszej umowie, a są wyroby, 
których cena rynkowa w sposób znaczący jest wyższa od wyrobu objętego umową (sprzedaż w 
cenie z umowy groziłaby powstaniem rażącej straty u Wykonawcy), Wykonawca niezwłocznie 
poinformuje o tym Zamawiającego, załączając do pisma dokumenty na dowód istnienia takiej 
sytuacji. 
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3. Zmiana wyrobu na zasadach, o których mowa w ust. 1 i 2 jest możliwa wyłącznie za pisemną zgodą 
Zamawiającego w formie aneksu do umowy. W przypadku braku zgody Zamawiającego na zamianę 
wyrobu, strony mają prawo w formie aneksu do umowy rozwiązać umowę w części dotyczącej tego 
wyrobu. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie dostarczał wyrobu będącego przedmiotem umowy bądź 
też niezwłocznie nie zaproponuje dostarczania zamiennika (odpowiednika) wyrobu w sytuacji, o 
której mowa w ust. 1 lub 2, Zamawiający będzie miał prawo dokonać zakupu zastępczego w ramach 
niniejszej umowy, powstałą różnicą zostanie obciążony Wykonawca. 

 
§ 4 

1. Za dostawę przedmiotu umowy będą stosowane ceny jednostkowe takie jak w ofercie cenowej, tj.    
     określone w załączniku nr 2  do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część. 
2. Łączną wartość umowy (bez podatku VAT) za całość przedmiotu umowy tj. dostawę gazów 

medycznych oraz dzierżawę: butli, zbiornika kriogenicznego, parownicy i konserwację wraz z 
przeglądami zbiorników kriogenicznych nie może przekroczyć kwoty ................. zł, słownie: 
................................................................ oraz wartość brutto ................. zł, słownie: 
..........................................................……. 

3.  Z zastrzeżeniem § 8 Umowy ceny, o których mowa w ust. 1 nie mogą ulec podwyższeniu do czasu 
wykonania przedmiotu umowy. Podwyższenie cen w stosunku do oferty upoważnia Zamawiającego 
do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez odszkodowania na rzecz Wykonawcy. 
Obniżenie cen może nastąpić w każdym czasie bez względu na przyczynę obniżenia i nie wymaga 
aneksu do umowy. 

4.  Cena, o których mowa w ust. 2, obejmuje wszelkie koszty realizacji niniejszej umowy i zawiera w 
szczególności wartość przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, obowiązujące opłaty 
podatkowe, wszelkie koszty związane z dostawą przedmiotu umowy do Zamawiającego. 

5.  Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia w przypadku, gdy 
łączna wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonywania niniejszej Umowy nie osiągnie 
maksymalnej wartości, o której mowa w ust. 2, w szczególności roszczenia o wynagrodzenie czy 
odszkodowanie. 

 
§ 5 

1. Zapłata nastąpi przelewem w terminie 60 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej 
faktury, w której Wykonawca zobowiązany jest podać numer niniejszej umowy, na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. W zakresie dostawy towaru Wykonawca dostarczy 
fakturę do Apteki Szpitalnej Zamawiającego w Warszawie przy ul. Roentgena 5 lub do Działu 
Księgowości Zamawiającego w Warszawie przy ul. Wawelskiej 15B. 

2. Za datę zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
3. Wykonawca może przesłać Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za 

pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF pod adresem: www.efaktura.gov.pl) 

na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno – prywatnym. W takim przypadku Wykonawca przesyła fakturę za pośrednictwem 

skrzynki o następujących danych identyfikujących Zamawiającego: NIP: 5250008057, nazwa: 

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Państwowy Instytut Badawczy w 

Warszawie ul. W.K. Roentgena 5. Informację o fakcie złożenia faktury za pośrednictwem PEF 

Wykonawca przesyła Zamawiającemu pocztą elektroniczną na adres: efaktury@pib-nio.pl lub na 

adres: apteka@pib-nio.pl  

4. Data wystawienia faktur nie może być wcześniejsza niż dostawa towaru, dzierżawy o której mowa 
w ust. 3, przeprowadzenia konserwacji. Ilości towaru na fakturze muszą być zgodne z ilościami 
towaru podanymi w dowodzie dostawy. Do faktury za dzierżawę zostanie dołączony wykaz butli, a 

http://www.efaktura.gov.pl/
mailto:efaktury@coi.pl
mailto:apteka@pib-nio.pl
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w przypadku konserwacji zostanie do faktury dołączony miesięczny protokół z przeprowadzonej 
konserwacji.  

 
 

§ 6 
1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby  

trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, w szczególności na podstawie umowy 

przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu ani żadnej innej podobnej umowy, 

wskutek której dochodzi do przeniesienia praw i obowiązków Wykonawcy na osobę trzecią, w tym 

do zarządzania i administrowania wierzytelnością Wykonawcy. 

2. Czynność dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna i nieskuteczna wobec Zamawiającego. 

3. Strony zobowiązują się do nie ujawniania, nie publikowania, nie przekazywania, nie udostępniania 

w żaden inny sposób osobom trzecim jakichkolwiek danych o transakcjach  Stron, jak również: 

a) informacji dotyczących podejmowania przez każdą ze stron czynności w toku realizacji 

niniejszej umowy, 

b) informacji zastrzeżonych jako tajemnice stron w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia  

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

c) innych informacji prawnie chronionych, które uzyskają w związku z realizacją niniejszej  

umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania-  o ile informacje nie są 

powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów 

prawa. 

- chyba że obowiązek ujawnienia tych danych wynika z przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego.  

4. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia umowy ani jej treść w zakresie 

określonym obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Każda ze Stron może ujawnić informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa 

-  członkom swoich władz, kancelariom prawnym, firmom audytorskim, pracownikom organów 

nadzoru, w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nią zobowiązań 

wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

6. Każda ze Stron zobowiązuje się do ochrony informacji poufnych, udostępnionych przez drugą 

stronę w celu prowadzenia działań wynikających z niniejszej umowy i nie wykorzystywania ich 

przeciwko interesom drugiej Strony. 

7. W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i 

wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków, 

Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego. Wykonywanie przez Wykonawcę operacji przetwarzania danych  

w zakresie lub w celu przekraczającym zakres i cel opisane powyżej wymaga każdorazowej 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać osoby przy udziale których wykonuje obowiązki umowne  

z  postanowieniami umowy dotyczącymi ochrony poufnych  informacji, oraz zobowiązać je do ich 

stosowania, a także do zachowania w tajemnicy. 

9. Zobowiązania określone w niniejszym paragrafie wiążą Strony w czasie obowiązywania niniejszej  

Umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu. 

10. W przypadku ujawnienia informacji poufnej wbrew powyższym postanowieniom, Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu wskutek 

ujawnienia informacji poufnej. 
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§ 7 
1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w przypadku zwłoki w wykonaniu 

dostawy przedmiotu umowy, w stosunku do terminu o którym mowa w § 2 ust. 1 albo 
poszczególnych jego części w wysokości 0,2% wartości brutto takiej dostawy za każdy roboczy dzień 
zwłoki, nie więcej jednak niż 10% łącznej wartości brutto, o której mowa w § 4 ust. 2. 

2. W przypadku nieuzupełnienia przedmiotu umowy w przypadkach reklamacji ilościowych lub nie 
dokonania wymiany na nowy w przypadku reklamacji jakościowych w terminach określonych w § 2 
ust. 7 i 9, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości 
reklamowanej dostawy, za każdy dzień zwłoki w uzupełnieniu lub wymianie, nie więcej jednak niż 
10% łącznej wartości brutto, o której mowa w § 4 ust. 2. 

3. W przypadku zwłoki w montażu zbiornika kriogenicznego w stosunku do terminu określonego w § 1 
ust 4 – w wysokości 1 000,00 zł. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

4. W przypadku braku zmiany przez Wykonawcę wysokości wynagrodzenia podwykonawcom zgodnie 
z § 8 ust. 1 pkt c) Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% 
łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy, za każdy stwierdzony 
przypadek. 

5. W przypadku braku zapłaty przez Wykonawcę lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy  
na podstawie § 8 ust. 1 pkt c) Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy, za każdy 
stwierdzony przypadek. 

6. W przypadku zwłoki w montażu parownicy w stosunku do terminu określonego w § 1 ust 4 – w 
wysokości 1 000,00 zł. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

7. W przypadku braku usunięcia usterki czy wymiany materiałów eksploatacyjnych, o których mowa w 
§ 2 ust 15 lit d)  – w wysokości 100,00 zł. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

8. Za brak wykonywanie przeglądów okresowych, sprawdzania zaworów bezpieczeństwa i 
sporządzenia  raportów z częstotliwością wyznaczoną przez inspektora Urzędu Dozoru 
Technicznego (UDT), o których mowa w § 2 ust 15 lit e)  – w wysokości 500,00 zł. za każdy 
stwierdzony przypadek. 

9. Za brak przygotowanie instalacji i zbiorników do odbioru przez UDT i uzyskanie dopuszczenia do 
dalszej  eksploatacji, o których mowa w § 2 ust 15 lit f)  – w wysokości 500,00 zł. za każdy 
stwierdzony przypadek. 

10. Za brak aktualnych kopii uprawnień dla osób zajmujących się obsługą zbiorników z dystrybucją 
gazów, o których mowa w § 2 ust 15 lit h)  – w wysokości 500,00 zł. za każdy stwierdzony 
przypadek. 

11. W przypadku braku usunięcia awarii, w terminie o których mowa w § 2 ust 15 lit i)  - w wysokości 
100,00 zł. za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki. 

12.  W przypadku braku zapewnienia ciągłości dostaw tlenu w sytuacji określonej w  § 2 ust 15 lit j)  -  w 
wysokości 500,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek 

13. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % 
wartości brutto niezrealizowanej części Umowy. 

14. Kary umowne będą płatne na podstawie noty obciążeniowej doręczonej Wykonawcy w terminie w 
niej podanym nie krótszym niż 7 dni od jej doręczenia. 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych. 

16. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę nie powoduje wygaśnięcia 
obowiązku Wykonawcy zapłaty ewentualnych kar umownych powstałych i obliczonych zgodnie z 
regulacją ust. 1-11. 
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17. Suma nałożonych kar umownych nie może przekroczyć 40% wartości brutto przedmiotu umowy, o 
której mowa w § 4 ust. 2. 

 
§ 8 

1. Zmiana wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 4 ust. 2 umowy może nastąpić: 

a) Na podstawie art. 439 ust 1 ustawy PZP każda ze Stron uprawniona jest do żądania zmiany 
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, gdy średnia wskaźników cen towarów i usług 
ogłoszonych w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za miesiące 
ostatniego kwartału kalendarzowego, poprzedzającego wniosek  o waloryzację 
wzrośnie/spadnie o  co  najmniej 5%  w  stosunku do tożsamej średniej wyliczonej ze 
wskaźników ogłoszonych w kwartale kalendarzowym zawarcia Umowy, a jeżeli zawarcie 
Umowy nastąpiło po 180 dniach od upływu terminu składania  ofert, w stosunku do tożsamej 
średniej wyliczonej ze wskaźników ogłoszonych w kwartale kalendarzowym składania ofert. 
Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko raz, nie wcześniej niż po upływie 6 
miesięcy od dnia zawarcia Umowy . Waloryzacja nie dotyczy ostaw wykonanych przed datą 
złożenia wniosku. 

b) Strona   zainteresowana waloryzacją  składa drugiej   Stronie   wniosek   o   dokonanie 
waloryzacji wynagrodzenia/cen  jednostkowych wraz z uzasadnieniem wskazującym wysokość 
wskaźnika oraz przedmiot i wartość dostaw lub usług podlegających waloryzacji 
(niewykonanych do dnia złożenia wniosku). W przypadku wzrostu/spadku wskaźnika GUS w 
sposób określony w niniejszym punkcie, waloryzacja będzie polegała na  wzroście/obniżeniu 
wynagrodzenia za dostawy/usługi wykonane po dniu złożenia wniosku o wartość  procentową 
tego  wskaźnika (lub  wartość  wynikową uwzględniającą różnicę między przedmiotowym 
wskaźnikiem w kwartale  zawarcia Umowy  a  wskaźnikiem  w kwartale dokonywania 
waloryzacji), jednak nie więcej niż 1 %  wynagrodzenia łącznego Wykonawcy wskazanego w § 
4 ust 2 Umowy.  

c) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie  z niniejszym  punktem 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 
umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 
zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  

a)przedmiotem umowy są: dostawy,  roboty budowlane lub usługi,  

b)okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy; 

c)zmiana cen dotyczy zakresu realizowanego przez podwykonawcę.  

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1  muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące ww. 
zmian wraz z uzasadnieniem Strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej Stronie 
w terminie 7 dni kalendarzowych od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności. 

4. W przypadku wnioskowania o zmianę wynagrodzenia w oparciu o przepis art. 439 ust. 1 ustawy Pzp 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić szczegółową kalkulację wzrostu kosztów wykonania 
zamówienia publicznego z powołaniem stosownych przepisów oraz pisemne uzasadnienie wpływu 
zmian tych przepisów na koszty wykonania zamówienia objętego umową. Obowiązek udowodnienia 
wpływu ww. zmian przepisów prawa na koszty wykonania zamówienia objętego niniejszą umową 
obciąża Wykonawcę, a okoliczności powoływane przez Wykonawcę muszą pozostawać w ścisłym 
związku z zakresem obowiązków Wykonawcy wynikających z wykonania zamówienia objętego 
niniejszą umową. 

5. Zmiana wynagrodzenia o której mowa w ust. 1 wymaga aneksu do umowy 

6. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej załączników wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności, chyba że konkretny zapis Umowy przewiduje inny sposób wprowadzenia takich zmian. 

 
§ 9 
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1. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku nienależytego 
wykonania lub niewykonania umowy przez Wykonawcę, to jest dostarczenia towaru z opóźnieniem 
lub trzykrotnego niedostarczenia towaru, dostarczenia towaru o złej jakości, po wcześniejszym 
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy i udzieleniu dodatkowego 
terminu  do usunięcia nieprawidłowości. 

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

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w      

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

b)   w wypadku otwarcia likwidacji wobec Wykonawcy lub zgłoszenia wniosku o jego upadłość; 

c) w przypadku nienależytego wykonywania lub niewykonania umowy przez Wykonawcę  
            z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

d) utraty przez Wykonawcę uprawnień koniecznych do prowadzenia działalności. 
- w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania Wykonawca może żądać wynagrodzenia   

     jedynie za część Umowy wykonaną do dnia ustania obowiązywania Umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy, jak również rozwiązanie Umowy w trybie natychmiastowym wymaga formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca od Umowy powinna podać także pisemne 
uzasadnienie swojej decyzji 

5. Zamawiający może wykonać umowne prawo odstąpienia niezależnie od prawa odstąpienia, 
przysługującego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 
§ 10 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i 
prawnych. 

2. Wykonawca gwarantuje 12 – miesięczny termin ważności dostarczonego przedmiotu umowy. 
3. Bieg terminu ważności rozpoczyna się w dniu dostarczenia przedmiotu zamówienia do 

Zamawiającego. 
 

§ 11 
1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w umowie. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących 

przypadkach: 
1) w przypadku zmiany nazwy produktów stanowiących przedmiot umowy, zmiany ich numerów 

katalogowych, przy zachowaniu parametrów i właściwości produktów – w zakresie 
dostosowania umowy do tych zmian, 

2) w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku produktu stanowiącego przedmiot 
umowy, dopuszczalna będzie zamiana wycofanego produktu na produkt o tych samych lub 
lepszych parametrach w cenie jednostkowej (brutto) wskazanej w ofercie dla produktu 
zamienianego. 

§ 12                                                     

1.    W przypadku, gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają wykonanie jakichkolwiek ze 

zobowiązań umownych którejkolwiek ze Stron umowy, określony termin wykonania zobowiązań 

umownych będzie opóźniony na czas trwania okoliczności „siły wyższej” oraz odpowiednio o czas 

trwania jej skutków. 

2. Jako okoliczności siły wyższej rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, 

nieprzewidywalne i niezależne od Stron umowy.  

3. W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań 

umownych w związku z okolicznościami „siły wyższej” winna o tym poinformować drugą Stronę w 
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formie pisemnej w terminie do 14 (czternastu) dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu 

okoliczności „siły wyższej”. 

4. Gdy okoliczności „siły wyższej”, uniemożliwiają jednej ze Stron umowy wywiązanie się  

z zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 1 (jeden) miesiąc, Strony umowy mogą rozwiązać 

umowę w całości lub w części. W przypadku rozwiązania umowy z tej przyczyny, jej wykonanie i 

końcowe rozliczenie będzie być uzgodnione przez Strony umowy. 

 

§ 13 

Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego lub 

jego realizacji. 

dodatkowa klauzula stosowana w przypadku, 

gdy Wykonawca jest osobą fizyczną, w tym przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. 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), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii 
Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy (dalej „NIO-PIB”) ul. W.K. Roentgena 5,  
02-781 Warszawa. 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych w NIO-PIB można się skontaktować telefonicznie lub e-mailowo. 
Telefon 22 5462889, e-mail iod@pib-nio.pl . 

3. Podstawę prawną przetwarzania stanowi: 
a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, gdy jest niezbędne podjęcie działań przed zawarciem umowy, na 

żądanie osoby, której dane dotyczą;; 
b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z: 

 ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 

 rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w 
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,  

 ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 

 ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, 

 ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 
c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ze względu na uzasadnione interesy Administratora, w zakresie: 

ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby 
wewnętrzne Administratora. 

4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych oraz o 
dostępie do informacji publicznej. Odbiorcami danych osobowych mogą być również: podmioty 
uprawnione na podstawie przepisów prawa; podmioty kontrolne i nadzorcze; procesorzy w 
związku ze zleconymi przez Zamawiającego działaniami; osoby lub podmioty wykonywujące na 
rzecz NIO-PIB usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz świadczące pomoc prawną. 

mailto:iod@pib-nio.pl
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5. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane Wykonawcy 
mogą być przekazywane do państw spoza EOG z zastrzeżeniem, że zapewnią one odpowiedni 
stopień ich ochrony. 

6. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku w którym 
wygasła umowa. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o czas 
przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla 
dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Po tym okresie dane 
będą przetwarzane jedynie w zakresie i  przez czas wymagany przepisami prawa, w szczególności 
przepisami o rachunkowości i prawa podatkowego, prawa zamówień publicznych oraz o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

7. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych dotyczących bezpośrednio jego osoby 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych. 

8. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, zgodnie z art. 22 RODO. 

9. Wykonawca posiada: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych; 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,  

że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 
10. Wykonawcy nie przysługuje: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną dla tych działań stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 

           § 14 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z 
zastrzeżeniem § 4 ust 3 umowy. 

2. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu sądu właściwego 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 
transakcjach handlowych  Zamawiający oświadcza, że  posiada status dużego przedsiębiorcy  w 
rozumieniu art. 4 pkt 6 powyższej ustawy. 

4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie znajdują  przepisy Ustawy z 
dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych  oraz Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Ochrony 
Środowiska.  

5. Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden 
dla Wykonawcy. 

 
 
           WYKONAWCA                    ZAMAWIAJĄCY 
 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy 

Załącznik nr  2- Formularz asortymentowo-cenowy 

Załącznik nr 3 - dodatkowa klauzula RODO dot. osób wykonujących zamówienia 
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Załącznik nr 4 - Regulamin ustalający zasady bezpieczeństwa w trakcie współpracy Narodowego 

Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie  

z pracodawcą, którego pracownicy wykonują prace na terenie NIO-PIB 

 


