
Lublin, dnia 10 marca 2011 r.  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-14/11

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

Zamawiający  na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (tj Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm) dokonuje  zmiany treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w zakresie:
- punktu 3.1.2, który otrzymuje brzmienie: „3.1.2.dostawa ciekłego azotu N2 w butlach ok. 19 kg
każda. Zamawiający posiada 2 butle, przeznaczone do napełnienia - odbierając puste
butle  od  Zamawiającego  należy  pozostawić  2  pełne  butle  -  czas  na  dostawę  12  godzin  od
zgłoszenia, w godzinach pracy Zamawiającego. Szacunkowa ilość ciekłego azotu wynosi 2 500 kg,
Zadanie opisane w Załączniku 2A”. W załączeniu poprawiony załączniki nr 2 oraz 2A,
- wzoru umowy na dostawę gazów medycznych, w załączeniu poprawiony załączniki nr 3 i 3A,
- punktu 5.1.1., który otrzymuje brzmienie:  posiadania uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Opis  sposobu dokonywania  oceny spełniania  warunku posiadania  uprawnień  do  wykonywania
określonej działalności lub czynności. 
Wykonawca powinien posiadać koncesję lub zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
– dla zadania 1.
Ocena spełniania warunku z pkt. 5.1.1 zostaje dokonana zostanie zgodnie z formułą  spełnia - nie
spełnia na podstawie dokumentów lub oświadczeń wyszczególnionych w pkt. 6.1.2. SIWZ.
-punktu 5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  warunku  dotyczącego  sytuacji  ekonomicznej  i
finansowej.
Warunek  powyższy  spełnią  wykonawcy,  którzy  posiadają  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  na kwotę  nie mniejszą  niż:  200 000 zł  (słownie:
dwieście tysięcy złotych)- dla zadania 1.
Ocena spełniania warunku z pkt. 5.1.4. zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia  - nie spełnia
na podstawie dokumentów lub oświadczeń wyszczególnionych w pkt. 6.1.3. SIWZ.
- załącznika nr 1 - oferta
- punktu 18.3. otrzymuje brzmienie: „Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.”

Jednocześnie  na podstawie art. 38 ust 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych zamawiający przedłuża termin składania ofert.  Nowym terminem składania ofert
jest dzień 14.03.2011 godzina 12:00, zaś otwarcia ofert jest dzień  14.03.2011 godzina 12:30.



Załącznik nr 2

Pieczęć Firmowa

Zadanie 1

Zestawienie asortymentowe
l.P Przedmiot Jednost

ka
miary

Ilość Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto

Wartość brutto

A B C D E F=D x E G=F + podatek
VAT

1. Tlen medyczny
ciekły

kg 27 000

2. Transport tlenu
ciekłego

kg 27 000

3. Tlen medyczny w
butlach o poj. 6,4
m3

Butla 60

4. Tlen techniczny w
butlach o poj. 6,4
m3

Butla 8

5. Acetylen w butlach
o poj. 6 kg

Butla 4

6. Tlen medyczny w
butlach o poj. 10 l

Butla 15

7. Transport butli
medycznych

Szt. 75

Razem poz. 1-7
8 Dzierżawa zbiornika

na tlen ciekły
Miesiąc 12

9 Dzierżawa 33 szt.
butli 

Miesiąc 12

10 Dzierżawa systemu
telemetrii

Miesiąc 12

Razem poz. 9- 10

………………………, dnia…………                                                            ………….…………………….
                                                                                                                     (podpis osoby / osób uprawnionych



Załącznik nr 2A

Pieczęć Firmowa

Zadanie 2

Zestawienie asortymentowe
l.P Przedmiot Jednost

ka
miary

Ilość Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto

Wartość brutto

A B C D E F=D x E G=F + podatek
VAT

1 Ciekły azot w
butlach o
pojemności 19 kg
wraz z transportem

kg 2500

Razem 

………………………, dnia…………                                                            ………….…………………….
                                                                                                                     (podpis osoby / osób uprawnionych



   Załącznik nr 3

                                        U M O W A Nr................../wzór – dostawy gazów medycznych/

         Zawarta w dniu …………..  roku w wyniku przetargu nieograniczonego pomiędzy:

Szpitalem  Neuropsychiatrycznym  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego  Samodzielnym  Publicznym
Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie, wpisanym w Sądzie
Rejonowym  w  Lublinie,  XI  Wydziale  Gospodarczym  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  nr
0000004020 zwanym w dalszej treści umowy “Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

Dyrektora – Edwarda Lewczuka;

a

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

Zamawiający  oświadcza,  że  jest  płatnikiem  podatku  VAT  i  jest  uprawniony  
do otrzymywania faktur VAT, NIP: 9462160056, REGON: 431019046

Wykonawca  oświadcza,  że  jest  płatnikiem  podatku  VAT  i  jest  uprawniony  
do wystawiania faktur VAT, NIP: ………………, REGON: ………………

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa do Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskie-
go Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie przy ul. Abramowickiej
2 asortymentu w postaci:

-27 000 kg tlenu medycznego ciekłego,
- 60 butli tlenu medycznego o poj. 6,4 m3,
- 8  butli tlenu technicznego o poj. 6,4 m3, 
- 4 butli acetylenu o poj. 6 kg, 
- 15  butli tlenu medycznego o poj. 10 l,

zwanego dalej: „towarem” lub „przedmiotem zamówienia”.
2. Wykonawca oświadcza, że dostarczany towar posiada certyfikaty dopuszczające do stosowania

w  zakładach  opieki  zdrowotnej  i  jest  wytwarzany  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  i
standardami. 

3. Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  uprawnienia  i  zezwolenia  wymagane  do  prowadzenia
działalności w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia określony w ust. 1.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia w formie cyklicznych dostaw
do magazynu Zamawiającego: Lublin, ul. Abramowicka 2 we własnym zakresie.

2. Termin dostaw częściowych ustalany będzie każdorazowo w składanych przez zamawiającego
faksem zamówieniach pod numer..................przez upoważnioną  do tego osobę  ..............,  z
tym, że nie może on być krótszy niż 3 dni robocze liczone od dnia następnego po złożeniu za-
mówienia.



§ 3

1. Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za zgodność  dostarczanego tlenu,  oraz acetylenu pod
względem jakościowym z normami i standardami obowiązującymi w tym zakresie.

2. Wykonawca gwarantuje wykonanie dostaw częściowych w ustalonym terminie. Jakiekolwiek
zdarzenia utrudniające mu dostarczenie przedmiotu umowy do Szpitala, za które Zamawiający
odpowiedzialności nie ponosi, nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku dostawy w ustalonym
terminie. Dostarczenie przedmiotu umowy w terminie późniejszym nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności określonej w § 9 niniejszej umowy.

3. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie dostawy w ustalonym
terminie Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.

4. W przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w określonym terminie Zamawiający ma pra-
wo zakupić tą partię towaru u dowolnie wybranego przez siebie dostawcy. Różnica pomiędzy
ceną wynikającą z umowy, a ceną zakupu obciąża Wykonawcę. Uprawnienie to jest niezależne
od możliwości żądania przez Zamawiającego zapłaty kar umownych określonych w § 9 niniej-
szej umowy.

§ 4

1. Strony ustalają  maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w
kwocie  ...................zł netto  (słownie:..............................................zł),.........................zł
brutto (słownie: ..........................................................................zł).

2. Podstawę do zapłaty będzie stanowić faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę na
kwotę należną z tytułu dostarczonej partii towaru zamówionej zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy. Z tym, że data wystawienia danej faktury nie może być wcześniejsza niż
dzień realizacji dostawy, której ta faktura dotyczy.

3. Zapłata za dostarczony towar nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
w  terminie  30  dni  od  daty  otrzymania  prawidłowo  wystawionej  faktury  VAT  przez
Zamawiającego.

4. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

5. Wykonawca zapewnia niezmienność cen przez cały okres trwania umowy. Podane w
ofercie ceny nie będą podlegać waloryzacji przez cały okres obowiązywania umowy.

6. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby
trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Zamawiającego.

§ 5

Braki  ilościowe i  jakościowe ujawnione po rozpakowaniu  zamówionej  partii  towaru  podlegają
reklamacji.  Po ujawnieniu  takiego braku lub wad Zamawiający sporządza komisyjnie  protokół
zawiadamiając  jednocześnie  Wykonawcę,  który  zobowiązany  jest  niezwłocznie  po  otrzymaniu
zawiadomienia do uzupełnienia braków lub wymiany towaru na pełnowartościowy,  nie później
jednak niż  w terminie  3 dni  roboczych od zawiadomienia.  Uzupełnienie  braków lub wymiana
towaru na pełnowartościowy nie wyłącza zastosowania § 9 niniejszej umowy.

§ 6

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia ....... roku do dnia ....... roku z
zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku,  gdy  wynagrodzenie  wypłacone  Wykonawcy  zrówna  się  z  kwotą



określoną w § 4 ust. 1 -  umowa wygasa. 

3. Umowa wygasa z dniem, w którym upływa okres obowiązywania umowy określony
w ust. 1 niezależnie od tego, czy wynagrodzenie wypłacone Wykonawcy osiągnęło kwotę
wymienioną  w  §  4  ust.  1. Wykonawcy  nie  przysługuje  roszczenie o  zapłatę  należności
stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą określoną w § 4 ust. 1, a wynagrodzeniem rzeczywiście
wypłaconym Wykonawcy z tytułu realizacji dostaw w okresie obowiązywania umowy.

§7
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:

1) nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, 
2) ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji Wykonawcy,
3) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

2. Oświadczenie o odstąpieniu powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności
i  zawierać  uzasadnienie faktyczne i  prawne. Odstąpienie od umowy wywiera skutek na
przyszłość.

3. Odstąpienie od umowy na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 i 2) jest możliwe przez cały okres jej
obowiązywania. Odstąpienie od umowy na podstawie § 7 ust. 1 pkt 3 jest możliwe w termi-
nie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o przesłankach stanowią-
cych podstawę do odstąpienia.

§ 8
Zamawiający zastrzega sobie  prawo do rozwiązania niniejszej umowy z ważnych powodów z za-
chowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

§ 9

1. Strony postanawiają, że formę odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) w wysokości  0,2  % wartości  wynagrodzenia  określonego w §  4  ust.  1  umowy brutto  -  
za każdy dzień zwłoki w dostawie zamówionej partii  towaru lub wypełnieniu obowiązków
przewidzianych w § 5; 

2)  w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy brutto - w razie
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego wskutek okoliczności za
które odpowiada Wykonawca.

3.  W  przypadku,  gdy  poniesiona  przez  Zamawiającego  szkoda  przewyższy  wysokość  kar
umownych,  naliczonych zgodnie z ust.  2,  Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 10 

1. Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  treści  umowy,  dopuszczalne  w  świetle  ustawy  Prawo
zamówień  publicznych,  wymagają  dla  swej  ważności  formy  pisemnej  pod  rygorem
nieważności.

2.  Strony  przewidują  możliwość  dokonania  zmian  postanowień  zawartej  umowy  pod
warunkiem, że zmiany wynikają z:

1) okoliczności  nieprzewidzianych  w  chwili  zawarcia  umowy  lub  są   korzystne  dla
Zamawiającego,



2) zmiany stawki podatku VAT  – odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT.
3. Zmiana  danych  teleadresowych  stron  wymaga  niezwłocznego  pisemnego  powiadomienia

drugiej  strony  umowy i  nie  stanowi  zmiany  umowy.  W przypadku braku  powiadomienia
wszelkie pisma wysłane na adres i numer faksu wskazane w niniejszej umowie uznaje się za
skutecznie doręczone.

§ 11

Wszelkie pisma związane z realizacją  niniejszej  umowy uważa się  za skutecznie doręczone w
przypadku:

1) doręczenia osobistego;

2) wysłania listem poleconym na adres strony wskazany w umowie;

3) wysłania Zamawiającemu faksem na nr ............................................;

4) wysłania Wykonawcy faksem na nr ........................................................

§ 12

Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo
Sąd w Lublinie

§ 13

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

Załącznik stanowiący integralną część umowy:

- załącznik nr 2 do SIWZ  - zestawienie asortymentu 

      ZAMAWIAJ ĄCY                                                     WYKONAWCA

........................................... .......................................... 



  Załącznik nr 3A

                                        U M O W A Nr................../wzór – dostawa ciekłego azotu/

         Zawarta w dniu …………..  roku w wyniku przetargu nieograniczonego pomiędzy:

Szpitalem  Neuropsychiatrycznym  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego  Samodzielnym  Publicznym
Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie, wpisanym w Sądzie
Rejonowym  w  Lublinie,  XI  Wydziale  Gospodarczym  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  nr
0000004020 zwanym w dalszej treści umowy “Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

Dyrektora – Edwarda Lewczuka;

a

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

Zamawiający  oświadcza,  że  jest  płatnikiem  podatku  VAT  i  jest  uprawniony  
do otrzymywania faktur VAT, NIP: 9462160056, REGON: 431019046

Wykonawca  oświadcza,  że  jest  płatnikiem  podatku  VAT  i  jest  uprawniony  
do wystawiania faktur VAT, NIP: ………………, REGON: ………………

§ 1

1.Przedmiotem umowy jest dostawa do Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 asor-
tymentu w postaci:

- 2 500 kg ciekłego azotu,
zwanego dalej: „towarem” lub „przedmiotem zamówienia”.
2. Wykonawca oświadcza, że dostarczany towar posiada wymagane certyfikaty dopuszczające do
stosowania w zakładach opieki zdrowotnej i jest wytwarzany zgodnie z obowiązującymi normami i
standardami. 
3.  Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  uprawnienia  i  zezwolenia  wymagane  do  prowadzenia
działalności w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia określony w ust. 1.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia w formie cyklicznych do-
staw do magazynu Zamawiającego: Lublin, ul. Abramowicka 2 we własnym zakresie.

2. Dostawa ciekłego azotu N2 będzie dokonywana w butlach ok. 19 kg każda. Zamawiający
posiada 2 butle przeznaczone do napełniania. Odbierając puste butle od Zamawiającego nale-
ży pozostawić 2 pełne butle. Termin dostawy ciekłego azotu N2 to 12 godzin od chwili zgło-
szenia zamówienia, w godzinach pracy Zamawiającego.

3.W zamówieniach dotyczących częściowych dostaw azotu termin dostawy ustalony przez Za-
mawiającego może obejmować również wskazanie godziny lub godzin wykonania dostawy. 

§ 3



1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zgodność dostarczanego azotu pod względem jako-
ściowym z normami i standardami obowiązującymi w tym zakresie.
2. Wykonawca gwarantuje wykonanie dostaw częściowych w ustalonym terminie. Jakiekolwiek
zdarzenia utrudniające mu dostarczenie przedmiotu umowy do Szpitala, za które Zamawiający
odpowiedzialności nie ponosi, nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku dostawy w ustalonym
terminie. Dostarczenie przedmiotu umowy w terminie późniejszym nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności określonej w § 9 niniejszej umowy.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie dostawy w ustalonym
terminie Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.
4.W przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w określonym terminie Zamawiający ma
prawo zakupić tą partię towaru u dowolnie wybranego przez siebie dostawcy. Różnica pomię-
dzy ceną wynikającą z umowy, a ceną zakupu obciąża Wykonawcę. Uprawnienie to jest nieza-
leżne od możliwości żądania przez Zamawiającego zapłaty kar umownych określonych w § 9
niniejszej umowy.

§ 4

1.Strony  ustalają  maksymalne  wynagrodzenie  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  w
kwocie  ...................zł netto  (słownie:..............................................zł),.........................zł
brutto (słownie: ..........................................................................zł).

2.Podstawę  do  zapłaty  będzie  stanowić  faktura  VAT wystawiona  przez  Wykonawcę  na
kwotę należną z tytułu dostarczonej partii towaru zamówionej zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy. Z tym, że data wystawienia danej faktury nie może być wcześniejsza niż
dzień realizacji dostawy, której ta faktura dotyczy.

3.Zapłata za dostarczony towar nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w
terminie  30  dni  od  daty  otrzymania  prawidłowo  wystawionej  faktury  VAT  przez
Zamawiającego.

4.Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

5.Wykonawca zapewnia  niezmienność  cen  przez  cały  okres  trwania  umowy.  Podane w
ofercie ceny nie będą podlegać waloryzacji przez cały okres obowiązywania umowy.

6.Wierzytelności  wynikające  z  niniejszej  umowy  nie  mogą  być  przenoszone  na  osoby
trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Zamawiającego.

§ 5

Braki  ilościowe i  jakościowe ujawnione po rozpakowaniu  zamówionej  partii  towaru  podlegają
reklamacji.  Po ujawnieniu  takiego braku lub wad Zamawiający sporządza komisyjnie  protokół
zawiadamiając  jednocześnie  Wykonawcę,  który  zobowiązany  jest  niezwłocznie  po  otrzymaniu
zawiadomienia do uzupełnienia braków lub wymiany towaru na pełnowartościowy,  nie później
jednak niż  w terminie  3 dni  roboczych od zawiadomienia.  Uzupełnienie  braków lub wymiana
towaru na pełnowartościowy nie wyłącza zastosowania § 9 niniejszej umowy.

§ 6

1.Umowa zostaje zawarta na czas określony tj.  od dnia .......  roku do dnia .......  roku z
zastrzeżeniem ust. 2.

2.W przypadku, gdy wynagrodzenie wypłacone Wykonawcy zrówna się z kwotą określoną
w § 4 ust. 1 -  umowa wygasa. 

3.Umowa wygasa z dniem, w którym upływa okres obowiązywania umowy  określony w



ust. 1 niezależnie od tego, czy wynagrodzenie wypłacone Wykonawcy osiągnęło kwotę
wymienioną  w  §  4  ust.  1. Wykonawcy  nie  przysługuje  roszczenie o  zapłatę  należności
stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą określoną w § 4 ust. 1, a wynagrodzeniem rzeczywiście
wypłaconym Wykonawcy z tytułu realizacji dostaw w okresie obowiązywania umowy.

§7
1.Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:

1) nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, 
2) ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji Wykonawcy,
3) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

2.Oświadczenie o odstąpieniu powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważno-
ści i zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Odstąpienie od umowy wywiera skutek na
przyszłość.
3.Odstąpienie od umowy na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 i 2) jest możliwe przez cały okres jej
obowiązywania. Odstąpienie od umowy na podstawie § 7 ust. 1 pkt 3 jest możliwe w termi-
nie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o przesłankach stanowią-
cych podstawę do odstąpienia.

§ 8
Zamawiający zastrzega sobie  prawo do rozwiązania niniejszej umowy z ważnych powodów z za-
chowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

§ 9

1.Strony postanawiają, że formę odszkodowania stanowią kary umowne.

2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy brutto -  
za każdy dzień zwłoki w dostawie zamówionej partii  towaru lub wypełnieniu obowiązków
przewidzianych w § 5; 

2)w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy brutto - w razie
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego wskutek okoliczności za
które odpowiada Wykonawca.

   3.W  przypadku,  gdy  poniesiona  przez  Zamawiającego  szkoda  przewyższy  wysokość  kar
umownych,  naliczonych zgodnie z ust.  2,  Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 10 

1.Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  treści  umowy,  dopuszczalne  w  świetle  ustawy  Prawo
zamówień  publicznych,  wymagają  dla  swej  ważności  formy  pisemnej  pod  rygorem
nieważności.

2.Strony  przewidują  możliwość  dokonania  zmian  postanowień  zawartej  umowy  pod
warunkiem, że zmiany wynikają z:

1)  okoliczności  nieprzewidzianych  w  chwili  zawarcia  umowy  lub  są   korzystne  dla
Zamawiającego,
2) zmiany stawki podatku VAT  – odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT.

3.Zmiana danych teleadresowych stron wymaga niezwłocznego pisemnego powiadomienia



drugiej  strony  umowy i  nie  stanowi  zmiany  umowy.  W przypadku braku  powiadomienia
wszelkie pisma wysłane na adres i numer faksu wskazane w niniejszej umowie uznaje się za
skutecznie doręczone.

§ 11

Wszelkie pisma związane z realizacją  niniejszej  umowy uważa się  za skutecznie doręczone w
przypadku:

1)doręczenia osobistego;

2) wysłania listem poleconym na adres strony wskazany w umowie;

3)wysłania Zamawiającemu faksem na nr ............................................;

4)wysłania Wykonawcy faksem na nr ........................................................

§ 12

Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo
Sąd w Lublinie

§ 13

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

Załącznik stanowiący integralną część umowy:

- załącznik nr 2A do SIWZ  - zestawienie asortymentu 

      ZAMAWIAJ ĄCY                                                          WYKONAWCA

........................................... .......................................... 



Załącznik nr 1
Pieczęć Firmowa

  

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

20-442 Lublin ul. Abramowicka 2

         W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa
tlenu medycznego, technicznego, azotu, acetylenu wraz z dzierżawą butli i zbiornika na tlen oraz
ciekłego azotu oferujemy przyjęcie do wykonania zamówienia:
Zadanie 1:  w cenie brutto.. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .z ł  w tym.... . . . . . . . . . . . . .% VAT

(Słownie: ..................................................................................................................................... ........................
.............................................................................................................................)

Zadanie 2:  w cenie brutto.. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .z ł  w tym.... . . . . . . . . . . . . .% VAT

(Słownie: ..................................................................................................................................... ........................
.............................................................................................................................)

2.Oferujemy  zbiornik  na ciekły  tlen medyczny  o  wielkości  .......................  wraz  
z towarzyszącą instalacją tj.

• zbiornik typ .............................................
• parownica typ .........................................

3. Termin płatności za dostarczony tlen medyczny, techniczny, azot i acetylen oraz dzierżawę butli i
zbiornika oraz ciekły azot wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury.
Płatność  za dzierżawę  zbiornika rozliczana będzie comiesięczną  fakturą  wystawianą  na koniec
każdego miesiąca dzierżawy.
4. Podane w ofercie ceny nie będą podlegać zmianie i waloryzacji przez cały okres trwania umowy.

5. Ofertę składamy na ..............kolejno ponumerowanych stronach.
        Załącznikami do niniejszej oferty są:
        1...................................
        2...................................
6.Oświadczamy, że:
-  zapoznaliśmy  się  z  warunkami  przystąpienia  do  przetargu  nieograniczonego  określonymi  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy
niezbędne informacje do przygotowania oferty,

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust.1. pkt.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych przez 30 dni od daty ustalonej jako termin składania ofert,

- w przypadku wygrania postępowania zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach
przedstawionych w projekcie umowy stanowiącym załącznik numer 3 i 4do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia,

-  żądane w ofercie  wynagrodzenie zawiera  wszystkie  koszty  związane z  realizacją  przedmiotu
zamówienia.

………………………, dnia…………                                               ………….…………………….
                                                                                                            (podpis osoby / osób uprawnionych)

 


