Załącznik nr 4 do SIWZ
Istotne postanowienia umowy
UMOWA nr ............... 2014
zawarta w dniu ................... 2014 r., pomiędzy:
Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego WarszawaTargówek, ul. Tykocińska 34, 03-545 Warszawa, NIP: 524-27-48-756, REGON:
145950090
reprezentowanym przez:
Marcina Jakubowskiego - Dyrektora
zwanym w dalszym tekście „Zamawiającym”,
a
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
.........................................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą Prawo
Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19 poz. 177, z późn. zm.),
została zawarta umowa o następującej treści:

1.

2.

3.

4.

§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
1) dostawy ciekłego azotu medycznego, do Przychodni Rejonowo –
Specjalistycznej, ul. Łojewska 6, 03-392 Warszawa.
2) dostawy tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego
3) dzierżawę butli na ciekły azot o pojemności 240 l wraz z instalacją i
montażem– miejsce instalacji Przychodnia rejonowo – Specjalistyczna, ul.
Łojewska 6, 03-392 Warszawa.
4) zakup butli z tlenem medycznym – 4 szt. o pojemności 1 l z reduktorem.
5) zakup butli z podtlenkiem azotu medycznym (N2O) o pojemności 2 l – 1 szt.
Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi zgodnie z opisem zawartym w SIWZ oraz
ofercie wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część umowy, przy
spełnieniu wszelkich wymogów technicznych, norm i przepisów w tym
przedmiocie obowiązujących, z użyciem materiałów gwarantujących należytą
jakość i niezawodność techniczną.
Wykonawca oświadcza, że zgodnie z danymi przedłożonymi do oferty w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego posiada odpowiednie
uprawnienia, kwalifikacje, doświadczenie, środki materialne, zaplecze techniczne i
osobowe oraz sprzęt do wykonania przedmiotowej umowy oraz zobowiązuje się ją
wykonać z należytą starannością zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy i techniki.
Podana ilość ciekłego azotu medycznego, tlenu medycznego i podtlenku azotu
medycznego jest szacunkowa, suma poszczególnych dostaw może różnić się, w
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5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

zależności od faktycznego zużycia i faktycznego zapotrzebowania Zamawiającego.
Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w zależności od potrzeb zgodnie ze
składanymi zamówieniami zwanymi dalej „zamówieniami częściowymi”.
Zamawiający będzie składał zamówienia częściowe faksem na nr
telefonu:……….………… . Dostawy zamówionej partii azotu ciekłego odbywać się
będą w terminie dwóch dni roboczych liczonych od dnia następnego po
otrzymaniu zamówienia przez Wykonawcę.
Wykonawca dostarczy i zamontuje instalację ciekłego azotu wraz z niezbędnymi
urządzeniami dodatkowymi.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje zbiornik, wraz z niezbędnymi urządzeniami
dodatkowymi, służący do magazynowania ciekłego azotu i zasilania instalacji,
stanowiący własność Wykonawcy.
Koszt transportu, rozładunku zbiornika i montażu są kosztami Wykonawcy.
Wszelkie uszkodzenia powstałe przy realizacji zamówienia Wykonawca naprawi
na swój koszt. Wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji
zamówienia obciążają Wykonawcę.
Zamawiający doprowadzi na swój koszt do miejsca instalowania zbiornika energię
elektryczną o parametrach określonych przez Wykonawcę.
Wykonawca dokona odbioru technicznego zbiornika wraz z instalacją, w tym
zorganizuje
odbiór
przez
właściwy
Urząd
Dozoru
Technicznego,
w uzgodnieniu i w obecności przedstawiciela Zamawiającego.
Zbiornik wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi oraz dokumentacją
techniczną i instrukcją bezpieczeństwa zostanie przekazany Zamawiającemu
protokołem zdawczo - odbiorczym i od tej daty Wykonawca rozpocznie naliczanie
opłaty dzierżawnej w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy. Od dnia podpisania
umowy Zamawiający będzie uprawniony do zamawiania dostawy azotu.
Wykonawca zapewni nadzór techniczny i serwis zainstalowanego zbiornika
i urządzeń wymienionych w protokole zdawczo - odbiorczym zgodnie
z wymogami prawa w tym zakresie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
bezpieczeństwo osób i mienia w związku z użytkowaniem zbiornika na gaz ciekły
pod warunkiem właściwego użytkowania zbiornika przez Zamawiającego.
Postępowanie Zamawiającego winno być zgodne z dostarczoną instrukcją obsługi
oraz zasadami zachowania bezpieczeństwa przy obchodzeniu się z gazami
technicznymi.
Wykonawca na własny koszt przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie
obsługi urządzeń zbiornika. Fakt przeszkolenia pracowników zostanie
odnotowany
w protokole odbioru technicznego zbiornika.
W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania zbiornika Zamawiający jest
zobowiązany do:
a) informowania Wykonawcy, nie później niż w ciągu 12 godzin od momentu
powzięcia wiadomości, o jakichkolwiek zniszczeniach lub uszkodzeniach
zbiornika;
b) użytkowania zbiornika zgodnie z instrukcją przekazaną przez Wykonawcę;
c)
nie przenoszenia ani zmieniania instalacji zbiornika bez zgody i udziału
Wykonawcy;
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d)
15.

16.

1.
2.

1.
2.

3.

4.
5.

nie zakrywania ani usuwania oznaczeń i tabliczek informacyjnych
umieszczonych przez Wykonawcę na zbiorniku.
Po ustaniu umowy Zamawiający zobowiązuje się zwrócić przedmiot dzierżawy
w stanie niepogorszonym, ponad stan wynikający z normalnego zużycia. Koszt
demontażu zbiornika obciąża Wykonawcę.
Strony zgodnie oświadczają, że dopuszczają po upływie okresu dzierżawy
możliwość wykupu zbiornika za cenę ……………………………….. .
§2
Dostawy butli z tlenem medycznym i podtlenkiem azotu medycznym muszą
nastąpić w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.
Napełnianie butli z tlenem medycznym i podtlenkiem azotu będzie następowało
według potrzeb, do uzgodnienia z kierownikami jednostek organizacyjnych.
a) Kompleks Basenów Rehabilitacyjnych „Muszelka”, ul. Balkonowa 2, 03-329
Warszawa, p. Jolanta Siebeneichen, tel. 22-674-10-68 – napełnianie butli z
tlenem medycznym,
b) Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna, ul. Łojewska 6, 03-392 Warszawa,
tel. 22-811-06-72 – napełnianie butli z tlenem medycznym, dostawy ciekłego
azotu, montaż zbiornika na ciekły azot,
c)
Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna, ul. Poborzańska 6, 03-368
Warszawa, p. Maria Rosłońska, tel. 22-519-85-59 – napełnianie butli z tlenem
medycznym,
d) Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna, ul. Rembielińska 8, 03-343
Warszawa, tel. 22-519-13-59 – napełnianie butli z tlenem medycznym i
podtlenkiem azotu medycznym,
e) Przychodnia Internistyczno – Pediatryczna, ul. Tykocińska 34, 03-545
Warszawa, p. Iwona Sobótka, tel. 22-679-03-99 w. 100 – napełnianie butli z
tlenem medycznym.
§3
Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie dostarczonego azotu ciekłego
w celu przeprowadzenia procedury odbioru w miejscu dostawy.
Odbiór będzie polegał na sprawdzeniu, czy dostarczony azot ciekły jest zgodny z
PN podaną w SIWZ (na podstawie zapisów w świadectwie kontroli jakości) oraz na
sprawdzeniu ilościowym danej partii według wskazań licznika zamontowanego
w pojeździe Wykonawcy.
Z odbioru dostarczonego azotu ciekłego dla potrzeb oceny stanu wykonania
umowy zostanie sporządzony protokół podpisany przez Strony, który będzie
zawierał w szczególności ewentualnie stwierdzone wady lub oświadczenie
o niestwierdzeniu wad.
Zaniechanie sporządzenia takiego protokołu będzie uważane za dokonanie
odbioru bez zastrzeżeń.
W przypadku, gdy dane zamówienie nie zostanie zrealizowane w pełnym zakresie,
co zostanie stwierdzone protokołem, Wykonawca zobowiązany jest do
dostarczenia, w ustalonym dodatkowo terminie, nie dłuższym niż 2 dni robocze,
ilości brakujących, bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu
jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
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Jeżeli Wykonawca nie wypełni zobowiązania zawartego w ust. 5, Zamawiający ma
prawo zamówić brakujące ilości u osoby trzeciej.
Dokonanie odbioru azotu ciekłego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy
nie pozbawia Zamawiającego dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji
jakości.
Przy każdej dostawie ciekłego azotu wymagane jest świadectwo kontroli jakości
dostarczanej partii azotu.
§4
Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie:
a) cena za 1 kilogram ciekłego azotu:
………………… zł. netto + ………. VAT, razem brutto ……………… - płatne po
każdej dostawie.
b) za dzierżawę zbiornika na azot:
w wysokości: ………………… zł. netto + ………. VAT, razem brutto ……………… miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie.
c) za 1 kilogram tlenu medycznego:
………………… zł. netto + ………. VAT, razem brutto ……………… - płatne po każdej
dostawie.
d) za 1 kilogram podtlenku azotu medycznego:
………………… zł. netto + ………. VAT, razem brutto ……………… - płatne po każdej
dostawie.
e) zakup butli z tlenem medycznym 1 l:
………………… zł. netto + ………. VAT, razem brutto ……………… - płatne
jednorazowo.
f) zakup butli z podtlenkiem azotu medycznym 1 l:
………………… zł. netto + ………. VAT, razem brutto ……………… - płatne
jednorazowo.
Cena jednostkowa netto ciekłego azotu oraz cena dzierżawy zbiornika na azot nie
podlega waloryzacji.
Należności, o których mowa w ust. 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem
na rachunek bankowy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury. Data wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż data
dostawy, której dotyczy lub data protokołu zdawczo-odbiorczego.
Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu uznania rachunku bankowego
Wykonawcy.
W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć
Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

§5
Umowa została zawarta na okres od 01.02.2015 – 31.12.2017

1.
2.

§6
Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
Umowy w formie kar umownych.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
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a)

3.

4.

1.
2.

3.

za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 %
wartości zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki;
b)
za opóźnienie w przekazaniu zbiornika, o którym mowa w § 1 ust. 13 - w
wysokości 0,2 % wartości oferty Wykonawcy netto za każdy dzień zwłoki.
Zwłoka trwająca powyżej 30 dni upoważnia Zamawiającego do rozwiązania
umowy z winy Wykonawcy;
c)
w przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 5 %
wartości oferty Wykonawcy netto.
Dostarczenie produktów w ilości i terminie niezgodnym z zamówieniem
częściowym, niezależnie od wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku zawartego
w § 2 ust. 5, Zamawiający uważał będzie za nienależyte wykonanie umowy.
Trzykrotne nienależyte wykonanie umowy w okresie jednego kwartału, jak
w ust. 3 lub w innych przypadkach stwierdzonych pismem, upoważnia
Zamawiającego do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.
§7
Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną
na piśmie, pod rygorem nieważności.
Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej
Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru
Wykonawcy, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w niniejszej umowie i
SIWZ.
W razie wystąpienia 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
jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W
takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z
tytułu wykonania części Umowy.

§8
Do sprzętu i wyposażenia Wykonawca zobowiązuje się dołączyć:
1.
instrukcję obsługi i konserwacji zbiornika w języku polskim,
2.
dodatkowy egzemplarz instrukcji zostanie przekazany pełnomocnikom
Zamawiającego najpóźniej podczas odbioru techniczno-jakościowego,

1.

2.

3.
4.

§9
Wykonawca udziela Zamawiającemu na instalację ciekłego azotu ............ miesiące
gwarancji oraz rękojmi wydłużonej o ......... miesięcy ponad ww. okresy gwarancji.
Okres gwarancji i rękojmi liczy się od daty odbioru faktycznego.
W okresie gwarancji wszystkie przeglądy i naprawy przeprowadzane będą przez
autoryzowane serwisy Wykonawcy i na koszt Zamawiającego, w ciągu 12 godzin
od daty otrzymania zgłoszenia usterki lub zgłoszenia do przeglądu.
Do okresu naprawy i przystąpienia do naprawy nie wlicza się dni ustawowo
wolnych od pracy. Strony dopuszczają zgłoszenie usterki za pomocą telefaksu.
Koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do i od Wykonawcy ponosi
Wykonawca.
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5.
6.

Po okresie gwarancji serwis będzie prowadzony przez Wykonawcę na podstawie
indywidualnych zleceń.
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zmianach swojej siedziby oraz udzieli
informacji o siedzibie autoryzowanych serwisów.

§ 10
Zamawiający stworzy niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające dostęp
pracownikom Wykonawcy do pomieszczeń i personelu Zamawiającego - w zakresie
niezbędnym do wykonania niniejszej umowy.
§11
Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w
szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość
wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. l ust. l ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz. 1198 z
późn. zm.), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

1.
2.
3.

4.

5.
6.

§12
Umowa niniejsza została sporządzona na podstawie prawa polskiego.
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzona
będzie w formie aneksu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) i inne powszechnie obowiązujące
przepisy prawa polskiego.
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania niniejszej umowy będą
rozstrzygane polubownie, a w ostateczności zostaną poddane rozstrzygnięciu
sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.
Integralną część Umowy stanowią:
a) załącznik nr 1: Oferta Wykonawcy,
b) załącznik nr 2: specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca

Zamawiający

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

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