
Załącznik Nr 3  
Wzór umowy  Część 1 

     
UMOWA Nr ………………………………… 

 
zawarta w dniu ……………… r. w Knurowie pomiędzy 
Szpital w Knurowie Sp. z o.o., 44-190 Knurów ul. Niepodległości 8 
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
Prezes Zarządu   dr n. med. dr h.c. Michał Ekkert 
z jednej strony, a  
………………………………….. 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
………………………………….. 
z drugiej strony, została zawarta umowa treści następującej: 

 
 

§ 1 
1. Na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego oraz zgodnie ze złożoną ofertą 
Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy ciekłego tlenu medycznego 
wraz z transportem i dzierżawą zbiornika kriogenicznego do siedziby Szpitala w Knurowie Sp. 
z o.o., ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów zgodnie z załączonym do umowy Formularzem 
cenowym zawierającym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jego ilość  i cenę. 
2. Ilości przedmiotu zamówienia zawarte w Formularzu cenowym są ilościami 
szacunkowymi. Zamawiający będzie składał w ciągu trwania umowy zamówienia według 
rzeczywistych potrzeb. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania w pełni 
ilości zamawianych dostaw, a Wykonawca nie będzie miał z tego tytułu roszczeń. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo w trakcie realizacji niniejszej umowy do zmiany wielkości 
zapotrzebowania na poszczególne pozycje asortymentowe tj. do wykorzystania niektórych 
pozycji asortymentowych w ilościach mniejszych lub do zwiększenia ilości niektórych pozycji, 
jednocześnie nie przekraczając całkowitej wartości umowy bez konsekwencji prawnych  
i finansowych ze strony Wykonawcy. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu charakterystyki produktu 
leczniczego wraz z pierwszą dostawą oraz w przypadku każdej zmiany jej treści dla produktu 
zaoferowanego w poz. 1, 2, 3, 5, 17 Formularza cenowego. 
 

§  2 
Wykonawca zobowiązuje się do: 
 1 . Dostawy gazów medycznych i technicznych własnym transportem i na własne ryzyko 

według następujących zasad: 
 1.1 . dostawy gazów medycznych i technicznych jak w § 1 ust. 1, 
 1.2 . odbioru pustych buli przy dostawie, 
 1.3 . dostawy przedmiotu zamówienia około 4 razy w miesiącu na podstawie zamówień 

składanych przez Kierownika Działu Eksploatacji i Zaopatrzenia/Kierownika Apteki 
telefonicznie faxem pod numerem  ................................ w terminie do 2 dni roboczych 
(za dni robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy) od otrzymania zamówienia.  

 1.4 . w przypadku zgłoszenia zamówienia telefonicznie osoba odbierająca zgłoszenie po 
stronie Wykonawcy potwierdzi jego przyjęcie podając swoje nazwisko, a w przypadku 
zgłoszenia za pomocą faxu zwrotnie potwierdzi otrzymanie faxu; 

 1.5 . dostarczania gazów medycznych i technicznych odpowiadających wymaganiom 



jakościowym obowiązującym w tym zakresie w kraju; 
 1.6 . realizowania dostaw samochodem solowym o wadze całkowitej nie przekraczającej 25 

ton (samochód musi być zdolny do pokonania układu drogowego Zamawiającego). 
Dostawy nie mogą być realizowane dużą cysterną o wadze 40 ton. 

 2 . Dostawy ciekłego tlenu medycznego własnym transportem i na własne ryzyko według 
następujących zasad: 

 2.1 . dostarczanie ciekłego tlenu medycznego odpowiadającego wymaganiom jakościowym 
obowiązującym w tym zakresie w kraju; 

 2.2 . jakość każdej dostawy ciekłego tlenu medycznego powinna być potwierdzona atestem; 
 2.3 . uzupełnianie zbiornika kriogenicznego będzie się odbywało na bieżąco przez 

Wykonawcę, tak aby objętość ciekłego tlenu medycznego w zbiorniku nadzorowanym 
przez Wykonawcę za pomocą systemu telemetrii nie była mniejsza niż 30% objętości 
całego zbiornika; 

 2.4 . realizowania dostaw samochodem solowym o wadze całkowitej nie przekraczającej 25 
ton (samochód musi być zdolny do pokonania układu drogowego Zamawiającego). 
Dostawy nie mogą być realizowane dużą cysterną o wadze 40 ton. 

 2.5 . wydzierżawienia zbiornika kriogenicznego na czas trwania umowy 
 3 . Dzierżawy zbiornika ciekłego tlenu medycznego na poniższy warunkach: 
 3.1 . dostawa zbiornika kriogenicznego ciekłego tlenu o pojemności około  3000 dm3, 

parownica własna zbiornika około 80m3/h, współczynnik naturalnego parowania 
zbiornika nie większy niż 0,5% na 24 godziny. Zbiornik kriogeniczny z ciekłym tlenem 
medycznym wyposażony na płaszczu zewnętrznym w urządzenie kontrolujące poziom 
cieczy oraz ciśnienie w zbiorniku, wyposażone w wyświetlacz ciekłokrystaliczny z 
podświetleniem umożliwiającym czytelny odczyt parametrów zbiornika w każdych 
warunkach. System telemonitoringu zapewniający bezobsługową ze strony 
Zamawiającego eksploatację sieci tlenu ze zbiornika.  

 3.2 . Wykonawca na własny koszt sporządzi wymaganą przepisami prawa dokumentację 
techniczną niezbędną do posadowienia, zainstalowania  i uruchomienia zbiornika wraz z 
kompletną armaturą (parownica, węzeł redukcyjny itd.) na istniejącym fundamencie, 
dokona niezbędnych uzgodnień z odpowiednim oddziałem Urzędu Dozoru Technicznego 
oraz posadowi, zamontuje, podłączy i przekaże do eksploatacji zbiornik kriogeniczny dla 
tlenu ciekłego wraz z urządzeniami towarzyszącymi w terminie do 3 dni od dnia 
rozpoczęcia obowiązywania umowy tj. od dnia 01.11.2020r. 

 3.3 . Do czasu zamontowania zbiornika, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu oraz 
w przypadku wystąpienia awarii/konserwacji zbiornika Wykonawca zabezpieczy 
dostawę tlenu medycznego w butlach. Zamawiający pokryje koszt tlenu medycznego w 
butlach według ceny przekalkulowanej z ceny tlenu ciekłego podanej w ofercie w 
Formularzu cenowym w poz. 1 bez kosztów transportu i dzierżawy butli.  

 3.4 . Wszelkie sprawy związane z odbiorem zbiornika kriogenicznego przez Urząd Dozoru 
Technicznego, jego konserwację, utrzymanie w należytym stanie technicznym, okresowe 
przeglądy, usuwanie awarii, legalizacje, itp. przez cały okres trwania umowy należą do 
Wykonawcy (właściciela zbiornika). 

 3.5 . Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić (w szczególności na wypadek awarii) 
wskazanych pracowników Zamawiającego, sporządzić protokół ze szkolenia oraz 
przedstawić program szkolenia. 

 3.6 . Wykonawca zobowiązany jest do demontażu zbiornika po zakończeniu obowiązywania 
umowy na własny koszt. 

 4 . Prowadzenia na własny koszt niezbędnych przeglądów i napraw serwisowych 
przedmiotów dzierżawy w okresie obowiązywania umowy. 

 



§  3 
 1 . Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności przelewem w terminie do 60 dni licząc  

od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego na numer konta Wykonawcy 
widniejący na fakturze. 

 2 . Wykonawca będzie wystawiał fakturę raz w miesiącu, z uwzględnieniem faktycznej 
ilości wykonanego przedmiotu zamówienia i cen jednostkowych określonych  
w Formularzu cenowym. 

 3 . Łączna wartość umowy wynosi …………………zł/brutto (……………….zł/netto). 
 4 . Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za zwłokę                                         

w zapłacie za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z umową liczone od dnia 
następnego po dniu, w którym zapłata miała być dokonana. 

 5 . Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany 
powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od 
towarów i usług na przedmiot świadczenia. Zmianie uleganie wówczas wartość brutto 
oferowanego asortymentu, przy jednoczesnym pozostawieniu niezmiennej wartości 
netto. 

 6 . Obniżenie ceny jednostkowej przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie 
wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzania aneksu do umowy. 

 7 . Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca nie ma prawa przenosić na inne osoby 
jakichkolwiek praw, w tym wierzytelności wobec Zamawiającego, wynikających  
z niniejszej umowy. 

 8 . Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca nie może udzielać pełnomocnictwa do windykacji 
należności od Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy podmiotom zajmującym 
się windykacją należności. Zastrzeżenie niniejszego ustępu nie dotyczy udzielenia 
pełnomocnictwa procesowego profesjonalnym pełnomocnikom procesowym  
tj. adwokatom i radcom prawnym. 

 
§  4 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 
 1.1 . W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego określonego w § 3 ust. 3 niniejszej umowy. 

 1.2 . W przypadku przekroczenia terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 1.3 niniejszej umowy 
Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego określonego w 
§ 3 ust. 3 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od momentu „upływu” 
(końca) terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 1.3 niniejszej umowy. 

 1.3 . W przypadku całkowitego wyczerpania ciekłego tlenu medycznego w zbiorniku  
o którym mowa w § 2 pkt. 2.3 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci zryczałtowaną 
karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 3 
niniejszej umowy. 

 1.4 . W przypadku przekroczenia terminu określonego w § 2 ust. 3  pkt. 3.2 niniejszej umowy 
Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego określonego  
w § 3 ust. 3 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu 
określonego w § 2 ust. 3 pkt. 3.2 niniejszej umowy. 

 1.5 . Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 000,00 zł  
w przypadku udzielenia pełnomocnictwa do windykacji należności od Zamawiającego 
podmiotowi określonemu w § 3 ust. 8 umowy. 

2. Wysokość naliczonych kar, o których mowa w ust. 1.1.÷1.5. niniejszego paragrafu 
zostanie potrącona z należnego Wykonawcy wynagrodzenia za przedmiot umowy na 
zasadzie wzajemnej kompensaty. 



3. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  
w przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa całości szkody. Stronom przysługuje 
prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 
§   5 

Niniejsza umowa ze względu na wartość nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych  
z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. 2019r. poz. 1843 z późn. zm.)  - art. 4 pkt. 8.   
 

§  6 
1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy i obowiązuje od dnia 01.11.2020r. do 
31.10.2021r. 
2. Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy w każdym czasie za 
zgodą obu stron. 
3. Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego 
okresu wypowiedzenia. 
 

§  7 
1. W razie zaistnienia 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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.  
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie  przepisy Kodeksu 
Cywilnego i Kodeksu Postępowania Cywilnego.  
3. Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy będą  rozstrzygane przez sądy powszechne 
właściwe  dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 8 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron.  
 
Integralną część umowy stanowią niżej wymienione załączniki: 
- Formularz cenowy – załącznik nr 1 
- Porozumienie – załącznik nr 2 
 
 
 
WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 

 



Załącznik Nr 2  
Wzór umowy Część 2 

     
UMOWA  Nr .................. 

 
zawarta  w dniu ………… r. w  Knurowie pomiędzy 
Szpital w Knurowie Sp. z o.o.  44-190  Knurów, ul. Niepodległości  8 
„Zamawiającym”,  reprezentowanym  przez: 
Prezes Zarządu      dr n. med. dr h.c. Michał Ekkert 
z  jednej strony,  
a 
…………………………………………………………………. 
zwanym  w treści umowy  „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………. 
z drugiej strony, została zawarta umowa treści następującej: 
 
 

§  1 
 1 . Na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego oraz zgodnie ze złożoną ofertą 

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnych dostaw gazu 
medycznego – mieszanka 50% tlenu i 50% podtlenku azotu wraz z transportem  
i dzierżawą butli do siedziby Szpitala w Knurowie Sp. z o.o., ul. Niepodległości 8,  
44-190 Knurów i rozładunkiem do magazynu na koszt i ryzyko Wykonawcy zgodnie  
z załączonym do umowy Formularzem cenowym zawierającym szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia, jego ilość  i cenę. 

 2 . Wykonawca będzie prowadził na własny koszt i ryzyko dostawę maseczek z filtrem  
i ustników z filtrem. 

 3 . Wykonawca wydzierżawi Zamawiającemu: 
 3.1 . 2 butle do gazu medycznego – mieszanka 50% tlenu i 50% podtlenku azotu,  
 3.2 . 2 zawory dozujące do gazu medycznego – mieszanka 50% tlenu i 50% podtlenku azotu, 
 3.3 . 2 stojaki z kółkami na butlę do gazu medycznego – mieszanka 50% tlenu i 50% podtlenku 

azotu. 
 4 . Wykonawca będzie prowadził na własny koszt niezbędne przeglądy i naprawy serwisowe 

ww. przedmiotów dzierżawy w okresie obowiązywania umowy. 
 5 . Wykonawca na własny koszt przeszkoli wyznaczony przez Zamawiającego personel 

medyczny i techniczny w zakresie obsługi dostarczonej aparatury oraz zasad bhp i ppoż. 
dot. zamówionego gazu medycznego. 

 6 . Ilości przedmiotu zamówienia zawarte w Formularzu cenowym są ilościami 
szacunkowymi. Zamawiający będzie składał w ciągu trwania umowy zamówienia wg 
rzeczywistych potrzeb. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania w 
pełni ilości zamawianych dostaw, a Wykonawca nie będzie miał z tego tytułu roszczeń. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo w trakcie realizacji niniejszej umowy do zmiany 
wielkości zapotrzebowania na poszczególne pozycje asortymentowe tj. do wykorzystania 
niektórych pozycji asortymentowych w ilościach mniejszych lub do zwiększenia ilości 
niektórych pozycji, jednocześnie nie przekraczając całkowitej wartości umowy bez 
konsekwencji prawnych i finansowych ze strony Wykonawcy. 

 7 . Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu charakterystyki produktu 
leczniczego  wraz z pierwszą dostawą oraz w przypadku każdej zmiany jej treści dla 
produktu zaoferowanego w poz. 1 Formularza cenowego. 

 



§  2 
Wykonawca zobowiązuje się do: 
 1 . Dostawy gazu medycznego – mieszanka 50% tlenu i 50% podtlenku azotu według 

następujących zasad: 
 1.1 . dostawa gazu medycznego – mieszanka 50% tlenu i 50% podtlenku azotu w § 1 ust. 1, 
 1.2 . odbioru pustych buli, 
 1.3 . dostawy przedmiotu zamówienia około 1-3 razy w miesiącu przez okres obowiązywania 

umowy na podstawie zamówienia składanego przez Kierownika Działu Eksploatacji  
i Zaopatrzenia/Kierownika Apteki telefonicznie lub faxem pod numer  ……………  
w terminie 2 dni roboczych od otrzymania zamówienia (za dni robocze Zamawiający 
uznaje dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy); 

 1.4 . w przypadku zamówienia telefonicznego osoba odbierająca zgłoszenie po stronie 
 Wykonawcy potwierdzi jego przyjęcie podając swoje nazwisko, a w przypadku 
zgłoszenia za pomocą faxu zwrotnie potwierdzi otrzymanie faxu; 

 1.5 . dostarczony gaz medyczny – mieszanka 50% tlenu i 50% podtlenku azotu odpowiada 
wymaganiom jakościowym obowiązującym w tym zakresie w kraju; 

 1.6 . realizowania dostaw samochodem solowym o wadze całkowitej nie przekraczającej 25 
ton (samochód musi być zdolny do pokonania układu drogowego Zamawiającego).  

 1.7 . wydzierżawienia butli, stojaków z kółkami na butlę oraz zaworów dozujących na czas 
trwania umowy. 

 
§  3 

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności przelewem w terminie do 60 dni licząc 
od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego na numer konta Wykonawcy 
widniejący na fakturze. 

2. Wykonawca będzie wystawiał fakturę za dzierżawę poz. 4-6 Formularza cenowego raz  
w miesiącu a za dostawę poz. 1-3 Formularza cenowego po każdej dostawie,  
z uwzględnieniem faktycznej ilości wykonanego przedmiotu zamówienia i cen 
jednostkowych określonych w Formularzu cenowym. 

3. Łączna wartość umowy na dzień jej zawarcia wynosi …………..zł/brutto 
(……..zł/netto) 

4. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie za 
wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z umową liczone od dnia następnego po 
dniu, w którym zapłata miała być dokonana. 

5. Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie 
obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na 
przedmiot świadczenia. Zmianie uleganie wówczas wartość brutto oferowanego 
asortymentu, przy jednoczesnym pozostawieniu niezmiennej wartości netto. 

6. Obniżenie ceny jednostkowej przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie 
wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzania aneksu do umowy. 

7. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca nie ma prawa przenosić na inne osoby 
jakichkolwiek praw, w tym wierzytelności wobec Zamawiającego, wynikających  
z niniejszej umowy. 

8. Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca nie może udzielać pełnomocnictwa do windykacji 
należności od Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy podmiotom zajmującym 
się windykacją należności. Zastrzeżenie niniejszego ustępu nie dotyczy udzielenia 
pełnomocnictwa procesowego profesjonalnym pełnomocnikom procesowym  
tj. adwokatom i radcom prawnym. 

§  4 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 



 1.1 . W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego określonego w § 3 ust. 3 niniejszej umowy. 

 1.2 .     W przypadku przekroczenia terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 1.3 niniejszej umowy 
Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego określonego  
w § 3 ust. 3 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od momentu „upływu” 
(końca) terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 1.3 niniejszej umowy. 

 1.3 . Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 000,00 zł  
w przypadku udzielenia pełnomocnictwa do windykacji należności od Zamawiającego 
podmiotowi określonemu w § 3 ust. 8 umowy. 

2. Wysokość naliczonych kar, o których mowa w ust. 1.1.÷1.3. niniejszego paragrafu 
zostanie potrącona z należnego Wykonawcy wynagrodzenia za przedmiot umowy na 
zasadzie wzajemnej kompensaty. 

3. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  
w przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa całości szkody. Stronom przysługuje 
prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 
§  5 

Niniejsza umowa ze względu na wartość nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych z 
dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. 2019r. poz. 1843 z późn. zm.)  - art. 4 pkt. 8.   
 

§  6 
 1 . Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy i obowiązuje od dnia 01.11.2020r. do 

31.10.2021r. 
 2 . Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy w każdym czasie za 

zgodą obu stron. 
 3 . Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego 

okresu wypowiedzenia. 
 

 
§  7 

1. W razie zaistnienia 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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.  
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie  przepisy Kodeksu 
Cywilnego i Kodeksu Postępowania Cywilnego.  
3. Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy będą  rozstrzygane przez sądy powszechne 
właściwe  dla siedziby Zamawiającego. 
 

, 
§ 8 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron.  
 



Integralną część umowy stanowią niżej wymienione załączniki: 
- Formularz cenowy – załącznik nr 1 
- Porozumienie – załącznik nr 2 
 

WYKONAWCA                                                                                    ZAMAWIAJĄCY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 
do Umowy  

POROZUMIENIE 
o współpracy dostawcy/ wykonawcy dostarczającego wyrób dla  

„Szpitala w Knurowie” Sp. z o.o. 

dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz przestrzegania 
procedur Zintegrowanego Systemu Zarządzania 
Na podstawie przepisów art. 208 Kodeksu pracy zawiera się porozumienie                             
o współpracy pomiędzy: 
„Szpitalem w Knurowie” Sp. z o.o., ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów 

a 
 
…………………………………………………….. 

Strony porozumienia zobowiązują się współpracować w zakresie i w celu zapewnienia 
pracującym w tym samym miejscu pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy. 

§ 1 

 
Organizacje ustalają koordynatora porozumienia w osobie Kierownik Działu Eksploatacji  
i Zaopatrzenia Mateusza Kowalskiego,  który sprawować będzie nadzór osobiście lub za 
pośrednictwem wyznaczonych osób nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa  
i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi 
wymaganiami prawnymi i procedurami Zintegrowanego Systemu Zarządzania. 

§ 2 

  
Koordynator ma prawo: 
 1. Kontroli wszystkich pracowników dostawcy/ wykonawcy w miejscu pracy. 
 2. Wydawania w/w pracownikom poleceń w zakresie poprawy warunków pracy                             

i przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska. 
 3. Uczestniczenia w kontroli stanu bhp, ppoż. i ochrony środowiska. 
 4. Występowania do poszczególnych pracowników z zaleceniami usunięcia 

stwierdzonych zagrożeń wypadkowych oraz uchybień w zakresie bhp, ppoż. i ochrony 
środowiska. 

 5. Niezwłocznego wstrzymywania pracy maszyn i urządzeń oraz odsunięcia od pracy 
pracownika w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. 

 
§ 3 

Strony porozumienia ustalają następujące zasady współdziałania i sposoby postępowania,  
w tym również w przypadku zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników: 
 1. Przed nawiązaniem współpracy, organizowane będą spotkania upoważnionych 

przedstawicieli stron porozumienia, w celu omówienia zagadnień dotyczących zagrożeń 
bhp, ppoż. i ochrony środowiska. 

 2. Przedstawiciele ze stron dostawy/ wykonawcy zobowiązania są zapoznać swoich   
pracowników, a także swoich podwykonawców z treścią niniejszego porozumienia oraz 



zagadnieniami, które zostały omówione podczas spotkania o którym mowa w pkt. I. 
 3. Podstawą dopuszczenia dostawcy/ wykonawcy, ich pracowników lub podwykonawców 

do wykonywania pracy na terenie i dla Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. jest spełnienie 
wewnętrznych wymagań w zakresie bhp:  

 3.1. Posiadania obowiązujących badań lekarskich (profilaktycznych, do celów                
sanitarno-epidemiologicznych, psychotechnicznych) oraz szkoleń w zakresie bhp  
i ppoż. 

 3.2. Posiadania odpowiednich środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego. 

 3.3. Posiadania wymaganych uprawnień lub kwalifikacji. 
 3.4. Zapoznania z instrukcjami bhp i ppoż. oraz procedurami w zakresie ochrony 

środowiska. 
 3.5. Zapoznania z zagrożeniami występującymi w miejscu pracy oraz związanymi z nimi  

środkami ochronnymi. 
 3.6. Zapoznania z zasadami zgłaszania wypadków przy pracy, chorób zawodowych  

i zdarzeń potencjalnie wypadkowych. 
 3.7. Przekazania listy pracowników wykonujących prace. 
 3.8. Przekazania informacji dotyczących realizacji prac związanych ze znaczącymi 

zagrożeniami – prace szczególnie niebezpieczne (w przypadku ich realizacji). 
 3.9. Przekazania informacji dotyczących substancji niebezpiecznych i miejscu ich 

przechowywania (w przypadku ich stosowania). 
 3.10. Posiadania udokumentowanych instrukcji lub procedur określających szczegółowe 

zasady postępowania przy wykonywaniu prac związanych ze znaczącymi  zagrożeniami 
-  prace szczególnie niebezpieczne. 
 

§ 4 
 
………………………………………………………………………………. będzie delegowała 
do wykonywania prac dla „Szpitala w Knurowie” Sp. z o.o. wyłącznie takich pracowników lub 
podwykonawców, którzy spełniają wymagania określone w punkcie II. Każdorazowo przed 
delegowaniem nowego pracownika dostawca/ wykonawca będzie dostarczał pisemną 
informacje do koordynatora porozumienia potwierdzającą spełnienie formalnych wymagań 
przez pracowników, w zakresie bhp, ppoż. i ochrony środowiska niezbędnych do wykonania 
zleconych prac. 
 

§ 5 
 

W   razie   zaistnienia   wypadku   przy   pracy   pracownika   dostawcy/ wykonawcy lub 
podwykonawcy: 

 dostawca/ wykonawca zobowiązany jest zgłosić niniejsze do koordynatora, 
 ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku dokonuje zespół powypadkowy powołany 

przez    dostawcę/ wykonawcę. Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku odbywa się 
w obecności przedstawiciela „Szpitala w Knurowie” Sp. z o.o. 

 
 
 

§ 6 

Pracownicy dostawcy/ wykonawcy lub podwykonawcy w miejscu pracy zobowiązani są do 
przestrzegania przepisów i zasad bhp ppoż. i ochrony środowiska obowiązujących w Szpitalu 
w Knurowie Sp. z o.o. 



§ 7 

Wszystkie zmiany lub uzupełnienia do treści porozumienia mogą być określone w załączniku 
do porozumienia i podpisane przez przedstawicieli stron. 

§ 8 

 
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
strony.  

Porozumienie zawarto  w dniu 31.11.2020r. 

 

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania stron: 

 

1…………………………………………  2 …………………………………  
 

 
 

 
 

 

 


