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1. ZAMAWIAJĄCY
Szpital  Neuropsychiatryczny im.  Prof.  M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Lublinie ul. Abramowicka 2

Tel.:  (081)  7443061,  fax:  (081)  7441079,  NIP:  9462160056,  REGON:  431019046,
KRS 0000004020, Godziny pracy: 7.00 -14.35

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1.  Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art.  11 ust.8,  zgodnie  z  Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia  2004 roku 
(Dz.U. nr 113 z 2010 r. poz. 759).
2.2 Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień  
publicznych.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest:
3.1.1. dostawa: 
- tlen medyczny ciekły -  54 000 kg 
- tlen medyczny  – butle o poj. 6,4 m3  - 192 szt.
- tlen techniczny – butle o poj. 6,4 m3  - 16 szt.
- acetylen - butle o poj. 6 kg. - 8 szt
- tlen medyczny - butle o poj. 10 l – 30 szt.
- tlen medyczny w butlach aluminiowych o poj. 2 l. - 20 szt.
- tlen medyczny w butlach aluminiowych o poj. 5 l. - 8 szt.
- argon – butle o poj. 40 l – 4 szt.
- ciekły azot N2- butle o poj. ok 19 kg  ( razem 5600 kg) - zamawiający posiada 2 butle, 
przeznaczone do napełnienia.

3.1.2. dzierżawa butli na:

- tlen medyczny o poj. 6,4 m3- 24szt.
- tlen techniczny o poj. 6,4 m3- 4 szt.
- acetylen o poj. 6 kg - 2 szt.
- tlen medyczny o poj. 10 l- 3 szt.
- tlen medyczny (butle aluminiowe ze zintegrowanym zaworem) o poj. 2 l. - 2 szt
- tlen medyczny (butle aluminiowe ze zintegrowanym zaworem) o poj 5 l – 2 szt
- argon o poj. 40 l. - 1 szt.

3.1.3. dostawa, montaż i dzierżawa zbiornika na tlen medyczny, dzierżawiony zbiornik na tlen 
powinien spełniać następujące parametry techniczno – użytkowe:

• pojemność całkowita pojemnika – 3300 l – 3400 l

• pojemność netto – 3100 l- 3200 l 

• odparowanie własne w % na 24 h – 0,4 l - 0,5 l
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• wysokość całkowita –  3800 mm - 4070 mm

• szerokość transportowa – 1500 - 1700 mm

• wysokość transportowa – 1700 mm - 1750 mm

• ciężar transportowy – 2200 – 3200 kg

• maksymalne ciśnienie robocze powinno być zgodne z UDT i przepisami dotyczącymi zbior-
ników ciśnieniowych. 

• instalacja towarzysząca: parownica

Instalacja  zbiornika  – 4 dni  robocze  od podpisania  umowy.  Po zamontowaniu  zbiornik  na tlen 
medyczny  będącego  przedmiotem  dzierżawy  wykonawca  zobowiązany  jest  zgłosić  wykonanie 
montażu do odpowiednich organów kontrolnych.

CPV: 24100000-5 gazy
          24111500-0 gazy medyczne, 
          24110000-8 gazy przemysłowe,
          24111100-6 argon,
          24111900-4 tlen, 
          24321115-9 acetylen, 
          24111800-3 azot ciekły.

4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Dostawy tlenu medycznego, tlenu technicznego, acetylenu oraz zakup ciekłego azotu realizowane 
będą w okresie dwóch lat od dnia podpisania umowy.
Zbiornik na tlen medyczny oraz butle dzierżawione będą przez okres dwóch lat od dnia podpisania 
umowy.

5.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenia zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
5.1. spełnią warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień  
Publicznych, dotyczące: 

5.1.1.  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. 
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia  -  nie  
spełnia  na podstawie informacji zawartych w dokumentach wyszczególnionych w pkt 6.1.1 SIWZ.

5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. 
Zamawiający nie skonkretyzował warunku z punktu 5.1.2.

5.1.3.  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia;
Opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  warunku  dysponowania  odpowiednim  potencjałem  
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technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
Zamawiający nie skonkretyzował warunku z punktu 5.1.3.

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 200 000,00zł  (słownie: 
dwieście tysięcy złotych) 
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia  -  nie  
spełnia  na podstawie informacji zawartych w dokumentach wyszczególnionych w pkt 6.1.2 SIWZ.

5.2 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Ocena spełniania warunku z pkt 5.2 zostaje dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia  - nie spełnia na 
podstawie dokumentów lub oświadczeń wyszczególnionych w pkt 6.2 SIWZ.

6.WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW,  JAKIE  MAJĄ  DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU

6.1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  Zamówień  Publicznych  zamawiający  żąda 
następujących dokumentów:

6.1.1.  Koncesji lub zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.
6.1.2. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument  potwierdzający, że wykonawca jest 
ubezpieczony od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z 
przedmiotem zamówienia na  kwotę  nie  mniejszą  niż  200 000,00  zł  (słownie:  dwieście  tysięcy 
złotych).

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art.  22 ust 1. ustawy Pzp 
polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych  w art. 26 ust 2b 
ustawy Pzp,  Zamawiający wymaga przedłożenia  informacji,  o  której  mowa w pkt  6.1.2 SIWZ 
dotyczącej tych podmiotów.

Pozostałe wymagane dokumenty:
6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy  w  okolicznościach,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  1  ustawy,  zamawiający  żąda 
następujących dokumentów:

6.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 7 do SIWZ)

6.2.2.Aktualnego  odpisu  z  właściwego  rejestru,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku 
do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy.

6.2.3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,  że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności, lub  wstrzymanie  w  całości 
wykonania  decyzji  właściwego  organu  -  wystawionego  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed 
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upływem terminu składania ofert.
6.2.4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  i  społeczne,  lub  potwierdzenia,  że  uzyskał  przewidziane 
prawem zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności lub  wstrzymanie  w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert.

6.2.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej,  zamiast dokumentów o których mowa w pkt 6.2.2, 6.2.3 i 6.2.4.SIWZ, składa dokument 
lub  dokumenty  wystawione  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
Dokumenty o których mowa w punkcie 6.2.5. podpunkcie a) i c) powinny być wystawione nie 
wcześniej  niż  6  miesięcy przed upływem terminu składania  ofert.  Dokument,  o  którym mowa 
punkcie  6.2.5  podpunkcie  b)  powinien  być  wystawiony  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed 
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentami 
zawierającymi  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem,  właściwym  organem  sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju , w  którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

6.2.6 Oświadczenie z art. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych. 
(załącznik nr 6 do SIWZ.

6.3. Ponadto do oferty należy dołączyć:
6.3.1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ ).
6.3.2. Zestawienia asortymentowe ( załącznik nr 5 do SIWZ ).
6.3.3. Parametry zbiornika (załącznik numer 4 do SIWZ)
6.3.4. Dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące ofertę są upoważnione do podejmowania 
zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub 
innych dokumentów (np. pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie).
6.3.5.  Umowa spółki cywilnej-jeżeli Wykonawca jest spółką cywilną.
6.3.6.  Pozwolenie  na  dopuszczenie  do  obrotu  produktu  leczniczego-  dot.  tlenu  medycznego 
ciekłego i  w butlach.  Jeżeli  produkt  leczniczy jest  wytwarzany bezpośrednio przez wykonawcę 
składającego ofertę - należy załączyć również zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego 
wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.
6.3.7.  Specyfikację  produktu  potwierdzającą,  iż  tlen  medyczny spełnia  wymagania  Farmakopei 
europejskiej 
6.3.8.W  przypadku  tlenu  medycznego  w  butlach  aluminiowych  z  zaworem  zintegrowanym 
Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie, że oferowany tlen medyczny posiada Pozwolenie na 
Dopuszczenie do Obrotu w opakowaniu bezpośrednim składającym się z  aluminiowej  butli  o 
pojemności dwóch litrów i zaworu zintegrowanego stanowiących jedną całość.
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7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
7.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany  udzielić wyjaśnień niezwłocznie zgodnie z 
art 38 ust 1 pkt 3 oraz art. 38 ust 1a i 1b ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
7.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. Treść wyjaśnień 
jest udostępniona na stronie internetowej: www.snzoz.lublin.pl
7.3.  W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania  ofert 
zmienić  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Dokonaną   zmianę  specyfikacji, 
zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia i udostępnia ją na stronie internetowej: www.snzoz.lublin.pl
7.4.  Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  będą  przekazywane  faksem, 
niezwłocznie potwierdzonym w formie pisemnej.
7.5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

1. Agnieszka Piotrowska - specjalista ds. zamówień publicznych
2. Sławomir Proć – inspektor ds. zamówień publicznych
3. Milena Królikowska -  inspektor ds. zamówień publicznych

8.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Nie dotyczy

9.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu 
do składania  ofert.  Wykonawca  samodzielnie  lub  na  wniosek  zamawiającego  może  przedłużyć 
termin związania oferta zgodnie z art. 85 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

10.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
10.1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Oferta i wszelkie oświadczenia muszą 
zawierać: nazwę i adres wykonawcy /pieczątkę nagłówkową/ oraz podpis i pieczątkę imienną osoby 
upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy
10.2.  Wszystkie  strony  oferty  powinny  być  spięte  (zszyte)  w  sposób  trwały,  zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
10.3.  Wszystkie  dokumenty oferty powinny być napisane na maszynie do pisania,  komputerze, 
tuszem lub ręcznie atramentem niezmywalnym.
10.4.  Dopuszcza  się  składanie  kopii  dokumentów  np.:  w  formie  odbitek  kserograficznych. 
Wszystkie strony kopii  dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. (w przypadku kopiowania obustronnego - obie strony)
10.5. W przypadku przedstawienia przez wykonawcę nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do 
jej prawdziwości kserokopii dokumentu, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub 
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
10.6. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli 
w  imieniu  wykonawcy  lub  pełnomocników  umocowanych  do  występowania  w  jego  imieniu. 
Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty. 
10.7. Wszystkie wpisy lub poprawki powinny być dodatkowo parafowane przez tę samą osobę lub 
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osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy
10.8.  Oferta  cenowa  winna  być  oparta  na  wzorze  druku  stanowiącym  załącznik  numer  1  do 
specyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić formularz wpisując cenę zarówno liczbowo 
jak i słownie. Brak wypełnienia ceny powoduje nieważność oferty.
10.9.  Wszystkie  pola  i  pozycje  załączników winny być  wypełnione,  a  w szczególności  muszą 
zawierać wszystkie wymagane informacje i dane. Nie dopuszcza się składania alternatywnych, co 
do treści dokumentów.
10.10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
10.11. Koszt sporządzenia oferty ponosi Wykonawca.
10.12. Opakowania i oznakowanie ofert:
- oferta winna być składana w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności 
jej treści zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
- na opakowaniu należy umieścić nazwę i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

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

w Lublinie ul. Abramowicka 2
z dopiskiem:

Oferta – dostawa gazów medycznych i technicznych
SzNSPZOZ.N-ZP-372-18/12

10.13. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod 
warunkiem pisemnego  powiadomienia  zamawiającego  o  wprowadzonej  zmianie  lub  wycofaniu 
oferty. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak 
składana oferta odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZMIANA”. Oferta zmieniająca wcześniej 
złożona  ofertę  musi  jednoznacznie  wskazywać,  które  postanowienia  oferty  są  zmienione. 
Wykonawca  może  wycofać  już  złożona  ofertę,  tylko  przed  upływem  terminu  składania  ofert. 
Zamawiający  może  wydać  ofertę  Wykonawcy,  tylko  na  podstawie  pisemnego  żądania  zwrotu 
oferty,  złożonego przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy do dokonania tej  czynności. 
Upoważnienie do wycofania oferty, musi być załączone do żądania zwrotu oferty.
10.14. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych.:
-  wszystkie  dokumenty  w  prowadzonym  postępowaniu  są  jawne,  z  wyjątkiem  informacji 
zastrzeżonych przez składającego.
-  dokumenty  niejawne  (zastrzeżone)  powinny  być  umieszczone  na  końcu  oferty  i  oznaczone 
„ZASTRZEŻONE”.
- nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. 

11.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

11.1. Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać w terminie do dnia  26 marca 2012 roku do godz. 9.00 w Kancelarii Szpitala 
- 20-442  Lublin, ul. Abramowicka 2. Za oferty złożone w terminie uznaje się te, które znajdą się w 
siedzibie zamawiającego w Kancelarii Szpitala do godz. 9:00.
Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty przesłane drogą pocztową, których opakowanie 
zostało naruszone (traktowane jako odtajnione)  oraz oferty złożone po terminie będą zwrócone 
Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
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11.2. Termin i miejsce otwarcia ofert
11.2.1 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  26 marca 2012 roku o godz. 9.30 w siedzibie 
Zamawiającego tj. Lublin ul. Abramowicka 2 (w Sali Konferencyjnej Szpitala).
11.2.2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.
11.2.3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 
informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków 
płatności  zawartych w ofertach.  Informacje zawarte  w pkt.  11.2.2.  i  11.2.3.  przekazane zostaną 
niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

12.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
12.1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, 
z wyodrębnieniem podatku VAT. 

12.2 Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty (zał. 
nr 1  do SIWZ) ceny brutto oferty. Cena podana przez wykonawcę w ofercie jest ostateczna i nie 
może podlegać podwyższeniu w toku realizacji zamówienia.

12.3. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2002 r. Nr 97, 
poz.  1050,  z  2002  r.  Nr  144,  poz.  1204  oraz  z  2003  r.  Nr  137,  poz.  1302),  cena  wykonania 
zamówienia  obejmuje  wszystkie  elementy  składowe,  za  wykonanie  których  Zamawiający  jest 
zobowiązany Wykonawcy zapłacić, w tym również podatek VAT.

3.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT
13.  1.  Oferty  odpowiadające  wymogom  formalnym  wynikającym  z  ustawy  Prawo  Zamówień 
Publicznych, i SIWZ oraz złożone w określonym przez zamawiającego terminie podlegają dalszej 
ocenie.

13.2. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 
przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez 
zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art.  25 ust 1 ustawy, zawierające 
błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba 
że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania.  Złożone  na  wezwanie  zamawiającego  oświadczenia  i  dokumenty  powinny 
potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez 
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie 
później niż w dniu w którym upłynął termin składania wniosków  o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu albo termin składania ofert.
13.3.  W  toku  badania  i  oceny  ofert  zamawiający  może  żądać  od  wykonawców  wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.
13. 4. Zamawiający poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
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poprawek
3)  inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych  warunków 
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13.5  Zamawiający  odrzuca  ofertę  jeżeli  wykonawca  w  terminie  3  dni  od  dnia  doręczenia 
zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.
13.6.  Zamawiający,  w  celu  ustalenia  czy  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do 
przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym 
terminie  wyjaśnień  dotyczących  elementów  oferty  mających  wpływ  na  wysokość  ceny. 
Zamawiający odrzuca ofertę  wykonawcy,  który nie  złożył  wyjaśnień lub jeżeli  dokonana ocena 
wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
13.7. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert stanowi podstawową zasadę oceny 
ofert. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa na podstawie kryterium: 

Cena brutto (wartość) - 100 %

                                   Wartość najniższa wśród ofert                                   
Punkty za wartość = --------------------------------------  x  100 x 100 %
                                    Wartość danego Wykonawcy

Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.

14.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO
14.1. Niezwłocznie po wyborze oferty Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
14.2.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej  oferty zamawiający zamieszcza informację o 
których mowa w art. 92 ust 2  ustawy Prawo zamówień publicznych, na stronie internetowej oraz w 
miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
14.3.Umowa  zostanie  zawarta  w  formie  pisemnej  w  terminie  nie  krótszym niż  5  dni  od  dnia 
przekazania  zawiadomienia  o  wyborze  oferty faxem,  zgodnie  z  zapisem punktu  7.2  SIWZ.  W 
przypadkach określonych w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może 
zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminu.

15.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy- brak

16.  ISTOTNE DLA STRON  POSTANOWIENIA,  KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 
DO  TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY  W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY
Wzór umowy stanowią załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 do SIWZ.
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17.  POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCYW TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Środki  ochrony  prawnej  przysługują  wykonawcom,  a  także  innym  osobom,  jeżeli  ich  interes 
prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów według działu VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
18.1.W sprawach  nie  uregulowanych  w niniejszych  warunkach  zamówienia  mają  zastosowanie 
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

18.2.  Postanowienia  dotyczące  jawności  protokołu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 
publicznego:
- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym ze oferty udostępnia się 
od chwili ich otwarcia.
- Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty oraz informacje 
składane przez zamawiającego i  wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego 
stanowią załączniki do protokołu postępowania.
18.3.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
18.4.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
18.5.  Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.
18.6.  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
18.7.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
18.8.  Zamawiający  żąda  wskazania  przez  wykonawcę  części  zamówienia,  której  wykonanie 
powierzy podwykonawcom.
18.9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia 
podstawowego dotychczasowemu wykonawcy dostaw zamówień uzupełniających na podstawie art. 
67 ust.1 pkt 7.
18.10. Zamawiający  przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy  pod 
warunkiem, że zmiany wynikają z:

1) zmiany stawki podatku VAT – odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT, względem 
dostaw, do których mają zastosowanie zmienione przepisy,

2) zmiany  przepisów  prawa  w  zakresie  dotyczącym  przedmiotu  zamówienia  – 
odpowiednio do zmienionych przepisów prawa, 

3) wystąpienia  okoliczności,  których   nie  można  było  przewidzieć  przed  wszczęciem 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, skutkujących tym, iż zrealizowanie 
założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są 
korzystne dla Zamawiającego,

4) obniżenia przez Wykonawcę cen na towar objęty przedmiotem umowy, w stosunku do 
cen jednostkowych wynikających z oferty.

19. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik numer 1  - Formularz oferty
Załącznik numer 2  - Projekt umowy /dostawa gazów medycznych i technicznych/
Załącznik numer 3  - Projekt umowy /dzierżawa zbiornika oraz butli/

………………………………......................…………………………………………………………………10
Przetarg nieograniczony na dostawę gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli i zbiornika na tlen medyczny 

SZNSPZOZ.N-ZP-372-18/12
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 



Załącznik numer 4 – Parametry zbiornika
Załącznik numer 5– Zestawienie asortymentowe
Załącznik numer 6– Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik numer 7 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Lublin, dnia 16 marca 2012 roku

ZATWIERDZAM............................................................
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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 gazów 
medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli i zbiornika na tlen oferujemy przyjęcie do wykonania  
zamówienia:

1. W cenie  brutto  ................................................w tym ..........................% VAT
słownie cena brutto zł........................................................................................................................
wartość netto…………………….zł
 
2.Oferujemy zbiornik na ciekły tlen medyczny o wielkości ....................... wraz  z towarzyszącą instalacją t.j.

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

3. Termin płatności za dostarczony tlen medyczny, techniczny, ciekły azot i acetylen oraz dzierżawę butli i  
zbiornika 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....................................................................................................
        3....................................................................................................
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  2,3,4  do  specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia,

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

………………………, dnia…………                                             ………….…………………….
                                                                                                      (podpis osoby / osób uprawnionych)
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  Załącznik nr 2
                U M O W A Nr................../wzór – dostawy gazów medycznych i technicznych/
         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 Lublin – Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku,  VI 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:

- tlenu medycznego ciekłego -  54 000 kg 
- tlenu medycznego  – butle o poj. 6,4 m3  - 192 szt.
- tlenu technicznego – butle o poj. 6,4 m3  - 16 szt.
- acetylenu - butle o poj. 6 kg. - 8 szt
- tlenu medycznego - butle o poj. 10 l – 30 szt.
- tlenu medycznego w butlach aluminiowych z zaworem zintegrowanym o poj. 2 l – 20 szt.
- tlenu medycznego w butlach aluminiowych z zaworem zintegrowanym o poj. 5 l –  8 szt.
- argonu – butle o poj. 40 l – 4 szt,
- ciekłego azot N2-  razem 5600 kg - Zamawiający posiada 2 butle o poj. ok 19 kg  , 
przeznaczone do napełnienia.
zwanego dalej: „towarem”.

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  towary  będące  przedmiotem  umowy  do  Szpitala 

Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej   w  Lublinie  przy  ul.  Abramowickiej  2  w  formie  cyklicznych  dostaw  na 
następujących warunkach:
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1) we własnym zakresie i na swój koszt, 

2) w asortymencie i ilości określonych w zamówieniach składanych przez Zamawiającego na 
nr faksu ..................................

3) w terminie określonym przez Zamawiającego z tym, że nie krótszym niż 24 godziny licząc 
od momentu złożenia zamówienia w przypadku dostawy ciekłego azotu, oraz 3 dni licząc 
od dnia następnego po dniu złożenia zamówienia w przypadku dostawy pozostałych gazów 
medycznych i technicznych. 

4) towary dostarczane w butlach winny być wniesione do magazynów znajdujących się na 
terenie siedziby Zamawiającego,

5) dostawa tlenu medycznego ciekłego następuje poprzez napełnienie nim zbiornika na tlen 
medyczny znajdującego się na terenie siedziby Zamawiającego,

6) dostawa  ciekłego  azotu  N2  następuje  poprzez  napełniane  butli  stanowiących  własność 
Zamawiającego. Zamawiający dysponuje dwiema butlami ok. 19 kg przeznaczonymi do 
napełnienia.

2. Każda transakcja dokonana w ramach niniejszej umowa będzie potwierdzona dokumentem WZ.

§ 3
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zgodność dostarczanego tlenu, azotu oraz acetylenu 

pod względem jakościowym z normami i standardami obowiązującymi w tym zakresie.
2. Wykonawca gwarantuje wykonanie dostaw częściowych w ustalonym terminie. W przypadku 

niedostarczenia przedmiotu umowy w określonym terminie Zamawiający ma prawo 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 żą-
dania 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  Wykonawcę  w  oparciu  o  dokumenty  WZ  i  ceny 
jednostkowe określone w ofercie Wykonawcy. 

3. Faktura VAT będzie wystawiana raz w miesiącu do 10 dnia następnego miesiąca, po miesiącu 
którego dotyczy. 

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

5. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

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

7. W przypadku,  gdy w treści  umowy jest  mowa o  wynagrodzeniu  należy przez  to  rozumieć 
wynagrodzenie w wysokości brutto.
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§ 5
Braki  ilościowe  i  jakościowe  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 pu-
blicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

2. Oświadczenie o odstąpieniu powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności i za-
wierać 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 obo-
wiązywania. Odstąpienie od umowy na podstawie § 7 ust. 1 pkt 3 jest możliwe w terminie 30 dni od 
dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o przesłankach stanowiących podstawę do odstą-
pienia.

§ 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.  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.

2.  Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych. 
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§ 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) zmiany stawki podatku VAT – odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT, względem 
dostaw, do których mają zastosowanie zmienione przepisy,

2) zmiany  przepisów  prawa  w  zakresie  dotyczącym  przedmiotu  zamówienia  – 
odpowiednio do zmienionych przepisów prawa, 

3) wystąpienia  okoliczności,  których   nie  można  było  przewidzieć  przed  wszczęciem 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, skutkujących tym, iż zrealizowanie 
założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są 
korzystne dla Zamawiającego,

4) obniżenia przez Wykonawcę cen na towar objęty przedmiotem umowy, w stosunku do 
cen jednostkowych wynikających z oferty.

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.

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

- załącznik nr 1 do SIWZ -  Formularz ofertowy 
- załącznik nr 5 do SIWZ  - Zestawienie asortymentu 

     
 ZAMAWIAJĄCY                                                     WYKONAWCA
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                 Załącznik nr 3

Umowa…………./dzierżawa zbiornika na tlen medyczny oraz butli/

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 Lublin – Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku,  VI Wydziale  Gospodarczym 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000004020, zwanym w dalszej treści umowy “Dzierżawcą”

reprezentowanym przez:

Dyrektora – Edwarda Lewczuka;

a

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

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

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

§ 1
1. Przedmiotem umowy jest:

1) dostawa i montaż oraz dzierżawa stanowiącego własność Wydzierżawiającego zbiornika 
na ciekły tlen medyczny o wielkości ....................... wraz z towarzyszącą instalacją tj.:

zbiornika typ .............................................
 parownicy typ .........................................

2) dzierżawa systemu telemetrii,
3) dzierżawa 33 szt. butli medycznych na:
- tlen medyczny o poj. 6,4 m3- 24szt.
- tlen techniczny o poj. 6,4 m3- 4 szt.
- acetylen o poj. 6 kg - 2 szt.
- tlen medyczny o poj. 10 l- 3 szt.
4) dzierżawa 1 butli o poj. 40 l na argon 
5) dzierżawa  butli aluminiowych z zaworem zintegrowanym o poj. 2l – 2 szt. i poj 5 l – 2 
szt. 

(zwanych dalej: „urządzeniami”)

2. Wydzierżawiający zobowiązuje się:

1) dostarczyć do siedziby Dzierżawcy, zamontować i udostępnić Dzierżawcy zbiornik wraz 
z towarzyszącą instalacją (w tym zapewnić odbiór przez Urząd Dozoru Technicznego) 
oraz  zainstalować  system  telemetrii  w  terminie  4  dni  roboczych  od  dnia  podpisania 
umowy,

2) dostarczyć do siedziby Dzierżawcy butle wymienione w ust. 1 w terminie 2 dni od dnia 
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podpisania umowy.

3. Dzierżawca nabywa prawo do używania przedmiotu dzierżawy wymienionego w ust. 1 w zamian 
za umówione opłaty dzierżawne przez cały czas trwania umowy.
4. Wydzierżawiający oświadcza, że urządzenia, o których mowa w ust. 1 stanowią własność
Wydzierżawiającego i nie są obciążone prawami osób trzecich.
5. Przez cały okres trwania niniejszej umowy urządzenia, o których mowa w ust. 1 pozostaną
własnością Wydzierżawiającego.

§ 2
1. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy przez Dzierżawcę.
2. Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu za przedmiot umowy cenę zawartą w ofercie –na łącz-
ną  wartość  netto  ........................................zł  (słownie:  ............................................zł),  brutto: 
........................... (słownie: ............................... ........................ ).
3. Strony ustalają stawki miesięcznego wynagrodzenia netto za dzierżawę zbiornika na tlen wraz z 
parownicą  oraz  butli  na  tlen  medyczny,  techniczny,  acetylen  oraz  argon   w 
wysokości:       .......................zł. (słownie: .................................) w tym za:

zbiornik  .......................zł. (słownie: .................................) ,
butle ............................zł (słownie: ......................................),
system telemetrii ..............zł (słownie: .................................).

4. Podstawę do zapłaty będzie stanowić faktura VAT wystawiona przez Wydzierżawiającego. Faktu-
ra za dany miesiąc rozliczeniowy nie może być wystawiona wcześniej niż w ostatnim dniu tego 
miesiąca.
5. Zapłata wynagrodzenia należnego Wydzierżawiającemu nastąpi przelewem na rachunek banko-
wy w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Dzierżawcę.
6. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Dzierżawcy.
7. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez 
pisemnej zgody Dzierżawcy i organu założycielskiego Dzierżawcy.
8. W przypadku, gdy w danym miesiącu umowa obowiązuje przez krótszy niż miesiąc, wynagro-
dzenie należy się w wysokości proporcjonalnej do okresu obowiązywania umowy w tym miesiącu. 

§ 3
1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 2  Wydzierżawiający poza udostępnieniem urządzeń 
będących przedmiotem umowy dzierżawy zobowiązuje się zapewnić we własnym zakresie i na wła-
sny koszt:
1) transport urządzeń, o których mowa w §1 ust. 1 pkt. 1 oraz ich montaż u Dzierżawcy,
2) podłączenie urządzeń do instalacji tlenowej Dzierżawcy oraz ich uruchomienie i regulację,
3) szkolenie personelu Dzierżawcy w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń,
4) dostarczenie Dzierżawcy odpowiedniej instrukcji obsługi urządzeń,
5) konieczne prace naprawcze i konserwacyjne urządzeń i instalacji związane z normalnym użytko-
waniem wydzierżawionych urządzeń,
6) dostarczyć na czas dzierżawy konieczną dokumentację i atesty umożliwiające sprawowanie nad-
zoru nad przedmiotem dzierżawy przez właściwe instytucje,
7) demontaż i usunięcie dzierżawionych urządzeń w przypadku wygaśnięcia umowy, jeżeli strony 
nie uzgodnią inaczej.
2. Wydzierżawiający ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obo-
wiązków określonych w ust. 1.
3. Wydzierżawiający ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z wykona-
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niem niniejszej umowy, w szczególności odpowiada za wady dzierżawionych urządzeń, wady mon-
tażu lub naprawy i konserwacji, szkody związane z działaniem lub zaniechaniem osób, którym Wy-
dzierżawiający powierzył dokonanie czynności określonych w niniejszej umowie.
 

§ 4
Dzierżawca zobowiązuje się do:

1) przechowywania w zbiorniku ciekłego tlenu dostarczanego wyłącznie przez Wydzierżawia-
jącego na warunkach ujętych w umowie nr......................, przez cały okres dzierżawy zbior-
nika;

2) użytkowania zbiornika zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami prawidłowej eksplo-
atacji;

3) zapewnienia fundamentów pod zbiornik i przyłączy energetycznych zgodnie z wytycznymi 
Wydzierżawiającego;

4) zapewnienia przedstawicielowi Wydzierżawiającego stałego dostępu do zbiornika i  urzą-
dzeń do odparowania,  mieszania oraz eksploatacji  tlenu w celu wykonywania czynności 
określonych w niniejszej umowie;

5) nie udostępniania bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego zbiornika do używania osobie 
trzeciej,

6) zapewnienia, że obsługa urządzeń będzie wykonywana przez przeszkolony personel;
7) zapewnienia utwardzonej drogi dla autocysterny;
8) zabezpieczenia urządzeń przed dostępem osób nieuprawnionych.

§ 5
1. W przypadku ewentualnego uszkodzenia zbiornika lub awarii towarzyszącej instalacji, 
Dzierżawca niezwłocznie powiadomi Wydzierżawiającego o tym zdarzeniu.
2. Dzierżawcy nie wolno dokonywać napraw lub wymiany zaworów albo innych części 
instalacji lub zbiornika, chyba że uzyska na takie działanie pisemne zezwolenie przedstawiciela 
Wydzierżawiającego. Jednakże w przypadku niedokonania naprawy uszkodzeń zbiornika lub awarii 
towarzyszącej  instalacji  przez  Wydzierżawiającego  w  terminie  3  dni  od  zawiadomienia  przez 
Dzierżawcę,  Dzierżawca  może  powierzyć  dokonanie  naprawy  innej  osobie  na  koszt 
Wydzierżawiającego. Strony mogą ustalić inny termin dokonania naprawy.
3. Dzierżawca  zobowiązuje  się  pokryć  koszty  naprawy  zbiornika  lub  towarzyszącej 
instalacji powstałe w wyniku wszelkich szkód spowodowanych z jego winy.
4. Koszty napraw zbiornika i  towarzyszącej  instalacji  nie  powstałe  z  winy Dzierżawcy 
pokrywa Wydzierżawiający.
5. W  przypadku  uszkodzenia  zbiornika  lub  awarii  towarzyszącej  instalacji  mogącej 
zagrażać  bezpieczeństwu  osób  trzecich,  Dzierżawca  jest  uprawniony  do  podjęcia  czynności 
zapobiegawczych bez pisemnego zezwolenia przedstawiciela Wydzierżawiającego.

§ 6 
1. Bezpłatne naprawy świadczone w ramach objęcia urządzeń stałym serwisem przez Wy-
dzierżawiającego nie obejmują zniszczeń lub uszkodzeń spowodowanych na skutek celowego dzia-
łania,  niedbalstwa,  niedostatecznego zabezpieczenia urządzeń do magazynowania,  odparowania, 
mieszania oraz eksploatacji tlenu przed skutkami działań osób trzecich bądź nieprawidłowej eks-
ploatacji urządzeń przez Dzierżawcę.
2. Prowadząc serwis urządzeń do magazynowania, odparowania, mieszania oraz eksploata-
cji tlenu Wydzierżawiający może korzystać z usług podmiotów trzecich.
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§ 7
Strony  zastrzegają  możliwość  rozwiązania  umowy  z  ważnych  przyczyn  z  okresem 
jednomiesięcznego wypowiedzenia na koniec miesiąca.

§ 8
1. Dzierżawca ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia od umowy w 

przypadku:
1) nienależytego wykonywania umowy przez Wydzierżawiającego, 
2) ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji Wydzierżawiającego,
3) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy na dostawę gazów medycznych z dnia  nr.......
4) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie pu-

blicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
2. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia powinno nastąpić 

w formie pisemnej.
3. Rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 1, 2 i 

3) jest możliwe przez cały okres jej obowiązywania. Rozwiązanie umowy na podstawie § 8 ust.  
1 pkt. 4 jest możliwe w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o 
przesłankach stanowiących podstawę do odstąpienia.

§ 9
1. Wydzierżawiający zapłaci Dzierżawcy kary umowne:

1) w wysokości 1  % wartości wynagrodzenia określonego w § 2 ust.  2 umowy brutto -  
za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku przewidzianego w § 1 ust. 2 umowy, 

2) w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 2 umowy brutto - w razie 
rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia  lub odstąpienia od umowy 
przez  Wydzierżawiającego  lub  Dzierżawcę   wskutek  okoliczności  za  które  odpowiada 
Wydzierżawiający.

3.  Dzierżawca  będzie  uprawniony do  dochodzenia  odszkodowania  przewyższającego  wysokość 
zastrzeżonych kar umownych. 

§ 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) zmiany stawki podatku VAT – odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT, względem 
usług, do których zakupu mają zastosowanie zmienione przepisy,

2) zmiany  przepisów  prawa  w  zakresie  dotyczącym  przedmiotu  zamówienia  – 
odpowiednio do zmienionych przepisów prawa, 

3) wystąpienia  okoliczności,  których   nie  można  było  przewidzieć  przed  wszczęciem 
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postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  skutkujących  tym,  iż 
zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe 
lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,

4) obniżenia przez Wykonawcę cen na towar objęty przedmiotem umowy, w stosunku do 
cen jednostkowych wynikających z oferty.

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 Dzierżawcy faksem na nr ............................................;

4) wysłania Wydzierżawiającemu 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.

      DZIERŻAWCA WYDZIERŻAWIAJĄCY

    ............................... ...........................................
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     Załącznik nr 4

Pieczęć Firmowa

PARAMETRY ZBIORNIKA

L.p Parametr wymagany przez 
Zamawiającego

Parametr oferowany przez Wykonawcę

1. pojemność całkowita zbiornika – 3300 l – 
3400 l

2. pojemność netto – 3100 l – 3200 l

3. odparowanie własne % na 24 h –od 0,4 l 
do  0,51

4. wysokość całkowita – 3800 mm do 4070 
mm

5. szerokość  transportowa  –  1500  mm  - 
1700 mm

6. wysokość  transportowa  –  1700  mm  - 
1750 mm

7. ciężar transportowy – do 2200 kg -3200 
kg

8. maksymalne  ciśnienie  robocze  powinno 
być  zgodne  z  wymogami  UDT  
i przepisami na zbiorniki ciśnieniowe. 

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

………………………, dnia…………                        ………….…………………….
                                                                                                      (podpis osoby / osób uprawnionych)
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Załącznik nr 5

Pieczęć Firmowa

Zestawienie asortymentowe

l.p Przedmiot J.m Ilość 

Cena 
jednostko
wa netto

Wartość 
netto

Wartość 
brutto 

Stawka 
VAT 
 %

A B C D E F=Dx E 

G= F + 
podatek 

VAT

1. Tlen medyczny ciekły kg 54000

2. Transport tlenu ciekłego kg 54000

3. Tlen medyczny w butlach o poj. 6,4 m3 butla 192

4. Tlen techniczny w butlach o poj. 6,4m3 butla 16

5. Acetylen w butlach o poj. 6 kg butla 8

6. Tlen medyczny w butlach o poj. 10 l butla 30

7. 

Tlen medyczny w butlach 
aluminiowych z zaworem 
zintegrowanym* o poj. 2 l butla 20

8.

Tlen medyczny w butlach 
aluminiowych z zaworem 
zintegrowanym* o poj. 5 l butla 8

9. Argon w butlach o poj. 40 l. butla 4

10. Azot ciekły kg 5600

11. Transport azotu ciekłego dostawa 210

12.
Transport butli medycznych i 
technicznych szt. 274

Razem poz. 1- 12 -

13. Dzierżawa zbiornika na tlen ciekły miesiąc 24

14. Dzierżawa 33 szt. butli medycznych miesiąc 24

15.
Dzierżawa butli na argon o poj. 40 l 
- 1 szt miesiąc 24

16. Dzierżawa butli aluminiowych na tlen 
medyczny z zaworem zintegrowanym o 
poj. 2 l –2 szt. oraz  o poj. 5 l –2 szt. 

miesiąc 24
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(razem 4 szt.)

17. Dzierżawa systemu telemetrii miesiąc 24

Razem poz. 13-17 -

RAZEM  poz.1- 17 -

* Butla tlenowa aluminiowa poj. 2 l oraz 5 l z zaworem zintegrowanym tzn. wmontowanym na stałe 
(zintegrowanym z butlą) modułem wyposażonym w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący 
ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, wyjście do podłączenia 
maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia (Quick Connector) do 
podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego – np. respiratora 
transportowego.
** System telemetrii tj. zdalnej transmisji danych  o stanie napełnienia zbiornika   z punktu 
zbiornikowego do centralnego komputera dostawcy ciekłego tlenu medycznego, umożliwiający 
Zamawiającemu bieżący dostęp do danych w oparciu o ogólnodostępną wersję przeglądarki 
internetowej

………………………, dnia…………                        ………….…………………….
                                                                                                      (podpis osoby / osób uprawnionych)
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Załącznik nr 6
Pieczęć Firmowa

        

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, jako upoważniony 
reprezentant wykonawcy, że spełniamy warunki, dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia
3)  dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania 
zamówienia;
4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej;

DANE  FIRMY

Nazwa firmy............................................................................................................

Adres firmy..............................................................................................................

Województwo................................Powiat...........................Gmina........................

NIP......................................................REGON......................................................

Tel. .................................................... fax. .............................................................
1Wysokość kapitału zakładowego...........................................................................
2Wysokość wpłaconego kapitału zakładowego........................................................

………………………, dnia…………                                                  …………………….
                                                                                                                            (podpis)

1  Dotyczy spółek prawa handlowego
2  Dotyczy spółek prawa handlowego
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Załącznik nr 7
Pieczęć Firmowa

        

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, jako upoważniony 
reprezentant  wykonawcy,  iż  nie  podlegamy  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 
publicznego na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(t.j .Dz. U. z 2007 r, Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

DANE  FIRMY

Nazwa firmy............................................................................................................

Adres firmy..............................................................................................................

Województwo................................Powiat...........................Gmina........................

NIP......................................................REGON......................................................

Tel. .................................................... fax. .............................................................
3Wysokość kapitału zakładowego...........................................................................
4Wysokość wpłaconego kapitału zakładowego........................................................

………………………, dnia…………                                 …………………….
                                                                                                                             (podpis)

3  Dotyczy spółek prawa handlowego
4  Dotyczy spółek prawa handlowego
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