m³

kg

kg

Tlen sprężony medyczny

Podtlenek azotu medyczny

Dwutlenek węgla medyczny

2.

3.

4.
RAZEM:

Cena netto

Wartość netto

Cena brutto

………………………………………
pieczątka i podpis uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy

VAT %

Wartość
brutto*

Tlen sprężony dostarczany będzie w butlach stalowych o pojemności wodnej: 2l, 3l, 10l, 27l, 40l i w butlach ze stopów aluminium o pojemności wodnej: 2l, 3l,
10l.

Dwutlenek węgla dostarczany będzie w butlach stalowych o pojemności wodnej: 40l, 26l, 20l, 10l i 6l.

Napełnieniu gazami medycznymi (tlen medyczny i dwutlenek węgla) podlegać będą również butle o pojemności 2l, 3l, 6l, 10l, 20l, 40l, będące własnością
Zamawiającego z zachowaniem przepisów UDT

Podtlenek azotu dostarczany będzie w butlach stalowych o pojemności wodnej 10l

Wykaz posiadanych butli Zamawiającego stanowi Załącznik nr 3.

Dostawca gazów medycznych winien w ofercie (w formie załącznika do formularza asortymentow-cenowego) przedstawić deklarację o możliwych dodatkowych
kosztach lub usługach wynikających z przepisów UTD (lub innych obowiązujących przepisów) i uwzględnić je w ramach oferty.

Dostawca tlenu ciekłego winien zapewnić pomiar ilości dostarczonego tlenu wagą elektroniczną potwierdzony wydrukiem.

*

*

*

*

*

*

UWAGI:

Deklaracje zgodności na oferowane wyroby (potwierdzenie znaku CE).
Aktualne karty charakterystyki oferowanych produktów.

Dokumenty dopuszczające odpowiednio produkty lecznicze lub wyroby medyczne do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r
Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z
2010 r. Nr 107 poz.679 z późn. zm.).

Dokumenty wymagane:

…………………………
miejscowość i data

600

2 368

1 100

160 000

Ilość

*

2.
3.

1.

kg

Tlen ciekły medyczny

1.

*Wartość brutto= Wartość netto+VAT

J.M.

Przedmiot dostawy

Lp.

Zadanie 1 - Gazy medyczne

Formularz asortymentowo-cenowy - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
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kg

Dwutlenek węgla /CO 2/

3.

600

4,8

36

Ilość

Cena brutto

Dostawca gazów przy każdej dostawie dołączy świadectwo kontroli jakości (atest)

Azot dostarczany będzie w butlach stalowych Dostawcy, a Argon dostarczany będzie w butlach Dostawcy i Zamawiającego.

Wykaz posiadanych butli Zamawiającego stanowi Załącznik nr 3.

*

Wartość
brutto*

*

………………………………………
pieczątka i podpis uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy

VAT %

*

Wartość netto

Dostawca gazów technicznych winien w ofercie (w formie załącznika do formularza asortymentowo- cenowego) przedstawić deklarację o możliwych
dodatkowych kosztach lub usługach wynikających z przepisów UTD (lub innych obowiązujących przepisów) i uwzględnić je w ramach oferty.

RAZEM:

Cena netto

*

UWAGI:

Dokumenty wymagane:
1 Aktualne karty charakterystyki oferowanych produktów.

…………………………
miejscowość i data

*Wartość brutto= Wartość netto+VAT

m³

m³

Azot /butle 50l /6m³ /150 Bar

Argon /butle 3l /5.0, 0.8 m³ /150 Bar

1.

J.M.

Przedmiot dostawy

2.

Lp.

Zadanie 2 - Gazy techniczne

Formularz asortymentowo-cenowy - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
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Załącznik nr 2

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ

Umowa nr …/PN/2012
Zawarta w dniu …………… r. w Chojnicach pomiędzy:
………………………………………………………………………………………………………………………
z siedzibą w ……………………… wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej
prowadzonej przez ……………………………………… pod numerem ………………………,/
zarejestrowanym w ……………………… pod numerem ………………………,
NIP: ………………………, REGON: ………………………
reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………………………………………………
zwaną dalej w umowie „Wykonawcą”
a
Szpitalem Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, ul. Leśna 10,
89-600 Chojnice, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000051787, NIP 555-17-83-839, REGON: 000308169
reprezentowanym przez:
Dyrektora - Leszka Bonnę
zwanym dalej „Zamawiającym”.
§1
1) Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia w dniu ………… r. postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ……………………………., zgodnie z ustawą Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
2) Wykonawca zobowiązuje się do dostawy ……………………………… Zamawiającemu, do
wyczerpania przedstawionej kwoty ogólnej wartości zamówienia wymienionej w ust. 4
w czasie trwania umowy albo do końca terminu, na który została zawarta - w zależności, które
z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, na podstawie jednostkowych zamówień, o których mowa w § 2,
po cenie wymienionej w formularzu cenowym złożonym przez Wykonawcę w trakcie postępowania
określonego w ust. 1. Formularz cenowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3) Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zmian w zakresie:
a) ilości poszczególnego asortymentu w trakcie realizacji umowy w ramach jej ogólnej wartości,
b) przedłużenia końcowego terminu obowiązywania umowy w przypadku nie wykorzystania jej
ogólnej wartości w pierwotnym terminie,
c) zmiany ceny:
o cena jednostkowa będzie mogła ulec zmianie na skutek zmiany stawek podatkowych dla
przedmiotu zamówienia,
o cena jednostkowa będzie mogła ulec obniżeniu przez Wykonawcę w trakcie trwania
umowy,
d) wystąpienie o zmianę cen jednostkowych przez Wykonawcę musi odbyć się z wyprzedzeniem,
nie później niż 14 dni przed proponowaną datą zmiany cen,
e) zmiana umowy będzie możliwa jeżeli zajdzie obiektywna konieczność zmiany umowy innego
rodzaju niż wymienione w pkt. a) – c), pod warunkiem, że zmiana nie będzie ingerować
w treść przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenia,
f) zmiany wprowadzone do umowy będą obowiązywały po podpisaniu odpowiedniego aneksu
przez obie strony.
4) Ogólną wartość zamówienia ustala się na kwotę: ………………………………… zł brutto. Słownie
złotych:..........…………………………………………………………………...................
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych cena wymieniona w formularzu nie
będzie podlegać zmianie przez okres trwania niniejszej umowy, z zastrzeżeniem sytuacji określonej
w § 1 ust. 3 c) niniejszej umowy.
§2
1) W zależności od swoich bieżących potrzeb Zamawiający w trakcie trwania niniejszej umowy będzie
składał Wykonawcy jednostkowe zamówienia na dostawę wyrobów określonych w § 1 ust. 2.
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2) Wartość każdej z dostaw zrealizowanych na podstawie jednostkowego zamówienia ustalana będzie
jako iloczyn ilości zamówionego towaru i ceny jednostkowej za ten towar wymienionej
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
3) Zamówienia będą składane w następujący sposób:
• Pocztą elektroniczną lub,
• Faksem lub,
• Telefonicznie.
4) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować otrzymane zamówienie w terminie 3 dni roboczych od
daty jego otrzymania.
5) Produkty objęte jednostkowym zamówieniem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby
Zamawiającego na swój koszt i ryzyko.
6) Wykonawca przy każdej dostawie zobowiązany jest dołączyć świadectwo kontroli jakości (atest).
7) Dostawy będą realizowane w następujący sposób:
a) Tlen sprężony dostarczany będzie w butlach stalowych o pojemności wodnej: 2l, 3l, 10l,
27l, 40l i w butlach ze stopów aluminium o pojemności wodnej: 2l, 3l, 10l;
b) Dwutlenek węgla dostarczany będzie w butlach stalowych o pojemności wodnej: 40l, 26l,
20l, 10l i 6l;
c) Napełnieniu gazami medycznymi (tlen medyczny i dwutlenek węgla) podlegać będą
również butle o pojemności 2l, 3l, 6l, 10l, 20l, 40l, będące własnością Zamawiającego
z zachowaniem przepisów UDT;
d) Podtlenek azotu dostarczany będzie w butlach stalowych o pojemności wodnej 10l;
e) Azot dostarczany będzie w butlach stalowych Dostawcy, a argon dostarczany będzie
w butlach Dostawcy i Zamawiającego.
Wykaz butli posiadanych przez Zamawiającego stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
§3
1) Wykonawca odpowiada za rodzaj, jakość, ilość oraz termin przydatności do użycia dostarczanego
towaru objętego każdym jednostkowym zamówieniem.
2) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancję jakości na dostarczany towar.
3) Bieg terminu obowiązywania gwarancji rozpoczyna się od dnia potwierdzenia przez
Zamawiającego odbioru towaru objętego danym zamówieniem jednostkowym.
4) W przypadku ujawnienia braków ilościowych lub wad jakościowych towaru, Zamawiający
w terminie 3 dni od daty danej dostawy towaru zawiadamia pisemnie Wykonawcę o wadach
i brakach ilościowych sporządzając komisyjny protokół odbioru.
5) W przypadku wad jakościowych przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do jego
wymiany, a w przypadku braków ilościowych - uzupełnienia ilości towaru w terminie 3 dni od
otrzymania zawiadomienia na piśmie.
6) Jeżeli Wykonawca nie uwzględni braków ilościowych lub wad jakościowych wymienionych
w protokole, o którym mowa w ust. 4, zobowiązany jest na piśmie przedstawić swoje stanowisko.
Nie wstrzymuje to jego obowiązku określonego w ust. 5. W przypadku uwzględnienia przez
Zamawiającego stanowiska Wykonawcy, wartość towaru dostarczonego przez niego, w ilości
wymienionej w protokole określonym w ust. 4, podlega doliczeniu do jednostkowej dostawy, która
ma nastąpić po otrzymaniu przez dostawcę pisma Zamawiającego o uwzględnieniu jego
stanowiska.
§4
1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostawę towaru objętą jednostkowym zamówieniem cenę
odpowiadającą wartości tego zamówienia ustalonej w sposób określony w § 2 ust. 2. Cena ta
zawiera podatek od towarów i usług.
2) Zapłata za dostawę, o której mowa w ust. 1, nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze,
w terminie 60 dni od odebrania przez Zamawiającego towaru objętego danym jednostkowym
zamówieniem.
3) W treści faktury należy powołać się na numer niniejszej umowy.
4) Strony oświadczają, że są podatnikami podatku od towarów i usług i że w związku z tym zostały im
nadane następujące numery identyfikacji podatkowej:
Zamawiającemu: 555-17-83-839,
Wykonawcy: …………………… .
5) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej
do odbioru.
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§5
1) W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje jednostkowego zamówienia w terminie wskazanym
w § 2 ust. 4 albo dostarczy go w tym terminie, ale materiały objęte jednostkowym zamówieniem
posiadają wady lub braki, o których mowa w § 3 ust. 4, wówczas Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% (pięć dziesiątych procent) wartości
jednostkowego zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostawie.
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% (dziesięć procent) ogólnej
wartości zamówienia, o której mowa w § 1 ust. 4, jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
Zamawiający odstąpi od umowy przed upływem terminu, na który umowa została zawarta.
3) Z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zapłaci Wykonawcy
karę umowną w wysokości 10% (dziesięć procent) ogólnej wartości zamówienia, o której mowa w §
1 ust. 4 w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu udokumentowanych
okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie Wykonawcy umowy, a za których powstanie ponosi
odpowiedzialność Zamawiający.
4) Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą
dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
§6
1) Poza przypadkiem, o którym mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający
może odstąpić od umowy w przypadku gdy:
a) zostanie ogłoszona przez odpowiednie organy upadłość lub likwidacja przedsiębiorstwa
Wykonawcy,
b) przeciwko Wykonawcy toczy się postępowanie egzekucyjne, w wyniku którego zajęto taką część
majątku lub takie rzeczy należące do Wykonawcy, że nie jest możliwe dalsze wykonywanie
przez Dostawcę wykonanie niniejszej umowy,
c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn,
d) Wykonawca dwa razy nie dostarczył towaru objętego jednostkowym zamówieniem
w terminie wskazanym w § 2 ust. 4, przy czym opóźnienie w dostawie wyniosło nie mniej niż 7
dni lub dostarczył go w tym terminie, ale towar ten posiada wady lub braki, o których mowa
w § 3 ust. 4 lub 5,
e) zobowiązania Zamawiającego przejdą na mocy decyzji odpowiedniego organu na organ
założycielski Zamawiającego.
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) Zamawiający opóźni się z zapłatą w terminie określonym w § 4 ust. 2, należności za towar
objęty jednostkowym zamówieniem o 8 tygodni od upływu terminu zapłaty tych należności,
b) Zamawiający bez podania przyczyn odmawia odbioru towaru objętego jednostkowym
zamówieniem.
3) Odstąpienia dokonuje się na piśmie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Termin
odstąpienia wynosi 14 dni i biegnie od daty pokwitowania odbioru listu zawierającego
oświadczenie jednej ze stron o odstąpieniu od umowy.
4) Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę za jednomiesięcznym okresem
wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym jedna ze stron otrzymała pisemne oświadczenie drugiej strony
o wypowiedzeniu umowy,
5) Wypowiedzenie umowy nie zwalnia Wykonawcy, aż do końca biegu terminu wypowiedzenia od
dokonywania proporcjonalnych dostaw towaru zamówionego przez Zamawiającego na podstawie
jednostkowych zamówień przed złożeniem lub otrzymaniem przez Zamawiającego oświadczenia
o wypowiedzeniu umowy.
§7
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości wykonywanych dostaw (usług) zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy.
2) W imieniu zamawiającego kontroli dokonywać będą upoważnione osoby legitymujące się
pisemnym upoważnieniem do kontroli.
§8
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Wykonawca nie może
z niniejszej umowy.

bez

zgody

Zamawiającego

przenieść

wierzytelności

wynikających

§9
1) Umowa niniejsza obowiązuje od dnia ………… do dnia ………… .
2) Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
3) Załączniki wymienione w niniejszej umowie stanowią jej integralną część.
§ 10
1) Strony zobowiązują się załatwiać spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy polubownie
w drodze negocjacji. W wypadku, gdy strony nie osiągną porozumienia w ciągu jednego miesiąca
od wystąpienia spornej okoliczności, wówczas każda ze stron może poddać spór pod
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2) Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział
możliwość wprowadzania takich zmian w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
3) 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.
4) Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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