SZPITAL POWIATOWY
im. dr Tytusa Chałubińskiego
w Zakopanem
 ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane
 tel. (+48 18) 20–120–21, fax (+48 18) 20–153–51
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl
 http://www.szpital-zakopane.pl

Zakopane, dnia 10 marca 2020 roku
ZP / 06 / 20
pyt. i odp. do SIWZ – nr 1

Wykonawcy Pobierający
Materiały Przetargowe SIWZ
Wszyscy
W wyniku otrzymanych pytań dotyczących postępowania przetargowego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem
gazów medycznych” działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.), przesyłam
Państwu treść pytań, odpowiedzi związaną z udzielonymi wyjaśnieniami na zadane pytania oraz
treść modyfikacji, zmian zapisów przedmiotowej SIWZ.

I.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ:

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 wyżej cytowanej ustawy, przesyłam Państwu
treść pisemnych pytań oraz wyjaśnienia na zadane pytania w związku z przedmiotowym
postępowaniem przetargowym:
1.

Prosimy o uwzględnienie w treści umowy zapisu o możliwości indeksacji cen o
wskaźnik inflacji raz na 12 miesięcy.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie
niniejszego wniosku. Ponadto zamawiający informuje, że warunki zamany
umowy w tym ceny ofertowej zastały już opisane w postanowieniach § 8
projektu umowy (załącznik nr 5 do SIWZ).

2.

Czy aktualny dostawca zbiornika na ciekły tlen w pakiecie nr 1 w pozycji 3. Montaż
dzierżawionego zbiornika może wpisać cenę 0,00 zł bo w przypadku kontynuacji
umowy usługa ta nie będzie wykonana, a Zamawiający nie będzie obciążony za tą
usługę.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że każdy wykonawca składający ofertę jest
zobowiązany wycenić pozycję za montaż zbiornika na ciekły tlen.

3.

Prosimy aby w pakiecie nr 1 w pozycji 6. Prace serwisowe dotyczące zbiornika Ferox
ZT 5 opisane w punkcie 3.2 SIWZ strony 4 i 5 były doprecyzowane co do zakresu prac i
ilości wymiany zaworów, tak aby umożliwić wykonawcom właściwe przygotowanie
porównywalnych ofert co do zakresu wykonania wymaganych usług.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji
zapisów punktu 3.2 SIWZ w zakresie zapisów dotyczących zniornika Ferox ZT
5 będącego własnością zamawiającego, które otrzymują brzmienie:
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Pkt 3.2 SIWZ (…)
Zamawiający informuje, że posiada zbiornik o pojemności 5000 L (Ferox ZT 5
rok produkcji 1987) będący własnością zamawiającego, który to wykonawca w
ramach niniejszego zamówienia będzie zobowiązany napełniać. W ramach
zamówienia wykonawca zobowiazany jest do jednorazowego wykonania prac
serwisowych na zbiorniku Ferox ZT 5, rok produkcji 1987, polegających na:
• wykonaniu pomiaru i wykonaniu regeneracji próżni,
• osuszeniu zbiornika wewnętrznego,
• wymianie 1 sztuki zaworu bezpieczeństwa,
• wymianie 2 sztuk zaworów odcinających,
• weryfikacji stanu technicznego i poprawności działania pozostałych 2
sztuk zaworów (w przypadku konieczności dokonania wymiany tych
zaworów wykonanie tych prac zostanie rozliczone odrębną umową),
• wyposażeniu zbiornika w system lokalnego i zdalnego monitorowania
pracy
zbiornika,
umożliwiającego
informowanie
serwisu
o
nieprawidłowościach oraz o konieczności dostawy tlenu. Urządzenie ma
kontrolować w sposób ciągły poziom cieczy oraz ciśnienie w zbiorniku
oraz sygnalizować alarmy analogicznie jak na zbiorniku wykonawcy.
Należy skalkulować dzierżawę przez Szpital urządzenia do telemetrii.
Zamawiający oczekuje wykonania wyżej wymienionych prac w terminie do
dwóch miesięcy od podpisania umowy z wyłączeniem zbiornika Ferox z
pracy dla przeprowadzenia robót na okres nie dłuższy niż 1 tydzień. Prace
na zbiorniku należy zakończyć próbami i spisaniem stosownych
protokołów. Wykonawca podczas prac na zbiorniku Ferox zabezpieczy na
wypadek awarii pracującego zbiornika 3-3,5 t możliwość natychmiastowej
dostawy tlenu w butlach 40l/150 bar dla uzupełnienia stanu butli na
rezerwowej rampie butlowej,
• wykonawca zobowiązany jest do sprawdzania stanu technicznego
zbiornika kriogenicznego Ferox oraz poprawnosci działania zaworów
bezpieczeństwa i parownicy przynajmniej raz w roku, razem z kontrolą
własnego zbiornika, ze sporządzeniem stosownych protokołów.
W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji projekt umowy (załącznik
nr 5 do SIWZ), patrz część II niniejszego pisma – Modyfikacja zapisów SIWZ.
__________
II.
4.

W związku z zasadami uczciwej konkurencji prosimy o zmianę zapisu treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienie dotyczących pakietu nr 3. W SIWZ jest
informacja iż « zawór dozujący mieszankę 50%O2/50%N2O oraz pozostałe akcesoria
do podawania mieszanki powinny pochodzić od jednego producenta »
Taki zapis ogranicza konkurencję, przy czym w żaden sposób nie zwiększa
bezpieczeństwa użytkowania.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie
niniejszego wniosku.
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II.

Modyfikacja (zmiana) zapisów SIWZ:

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych, postanawia się wprowadzić modyfikacje, zmiany zapisów
przedmiotowej SIWZ, które stają się jej integralną częścią. Dokonane zmiany są wiążące dla
wykonawców, którzy pobrali materiały przetargowe (SIWZ).

1.

Ulega zmianie punkt 3.2 SIWZ w części zapisów dotyczących zniornika Ferox
ZT 5 będącego własnością zamawiającego, który otrzymuje nowe brzmienie:
Punkt 3.2 SIWZ

(…)
Zamawiający informuje, że posiada zbiornik o pojemności 5000 L (Ferox
ZT 5 rok produkcji 1987) będący własnością zamawiającego, który to
wykonawca w ramach niniejszego zamówienia będzie zobowiązany
napełniać. W ramach zamówienia wykonawca zobowiazany jest do
jednorazowego wykonania prac serwisowych na zbiorniku Ferox ZT 5,
rok produkcji 1987, polegających na:
• wykonaniu pomiaru i wykonaniu regeneracji próżni,
• osuszeniu zbiornika wewnętrznego,
• wymianie 1 sztuki zaworu bezpieczeństwa,
• wymianie 2 sztuk zaworów odcinających,
• weryfikacji stanu technicznego i poprawności działania pozostałych
2 sztuk zaworów (w przypadku konieczności dokonania wymiany
tych zaworów wykonanie tych prac zostanie rozliczone odrębną
umową),
• wyposażeniu zbiornika w system lokalnego i zdalnego
monitorowania pracy zbiornika, umożliwiającego informowanie
serwisu o nieprawidłowościach oraz o konieczności dostawy tlenu.
Urządzenie ma kontrolować w sposób ciągły poziom cieczy oraz
ciśnienie w zbiorniku oraz sygnalizować alarmy analogicznie jak na
zbiorniku wykonawcy. Należy skalkulować dzierżawę przez Szpital
urządzenia do telemetrii. Zamawiający oczekuje wykonania wyżej
wymienionych prac w terminie do dwóch miesięcy od podpisania
umowy z wyłączeniem zbiornika Ferox z pracy dla przeprowadzenia
robót na okres nie dłuższy niż 1 tydzień. Prace na zbiorniku należy
zakończyć próbami i spisaniem stosownych protokołów.
Wykonawca podczas prac na zbiorniku Ferox zabezpieczy na
wypadek awarii pracującego zbiornika 3-3,5 t możliwość
natychmiastowej dostawy tlenu w butlach 40l/150 bar dla
uzupełnienia stanu butli na rezerwowej rampie butlowej,
• wykonawca zobowiązany jest do sprawdzania stanu technicznego
zbiornika kriogenicznego Ferox oraz poprawnosci działania
zaworów bezpieczeństwa i parownicy przynajmniej raz w roku,
razem z kontrolą własnego zbiornika, ze sporządzeniem
stosownych protokołów.
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2.

Ulega zmianie załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy, który otrzymuje nowe
brzmienie:
Nowy zmodyfikowany wyjaśnieniami z dnia 10 marca 2020 roku projekt umowy będący
załącznikiem nr 5 do SIWZ, jest dołączony do niniejszego pisma w postaci załącznika nr 1.

W wyniku dokonania powyższych wyjaśnień, a zarazem zmian zapisów SIWZ
przedmiotowego postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego Zamawiający działając zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 4a w
związku z postanowieniami art. 12a cytowanej wyżej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –
Prawo zamówień publicznych, postanawia dokonać zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
(patrz Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie
oraz na stronie internetowej) zgodnie z niniejszą modyfikacją zapisów SIWZ, a to:

3.

Ulega zmianie Punkt 17.9. SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:
„ Punkt 17.9. SIWZ

Ofertę należy złożyć w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie lub
opakowaniu, w siedzibie zamawiającego i oznakować w następujący
sposób:

Nazwa i adres wykonawcy:
………………………………
………………………………
Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane
Sekretariat Dyrektora
OFERTA PRZETARGOWA
„Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem gazów medycznych”
Nie otwierać przed: 13 marca 2020 roku przed godz. 12:15

4.

Ulega zmianie Punkt 18.1 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:
„ Punkt 18.1 SIWZ

5.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Szpitala
Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 34-500, ul.
Kamieniec 10 – Sekretariat Dyrektora Szpitala (Sekretariat mieści się
w budynku głównym Szpitala II piętro), do dnia 13 marca 2020 roku,
do godziny 12:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym
w punkcie 17.9 niniejszej SIWZ.”;

Ulega zmianie Punkt 18.4 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:
„ Punkt 18.4 SIWZ

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. ul. Kamieniec
10, 34-500 Zakopane, w Sekretariacie Dyrektora Szpitala – Sala
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Konferencyjna (Sekretariat mieści się w budynku głównym Szpitala II
piętro), w dniu 13 marca 2020 roku o godzinie 12:15.”.
Załączniki:
1. Załącznik nr 1

– Zmodyfikowany projekt umowy (załącznik nr 5 do SIWZ).

UWAGA !!!

Powyższe zmiany należy uwzględnić w składanej ofercie przetargowej.
Z poważaniem:
DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
mgr Regina Tokarz

Otrzymują:
1. Wykonawcy, którzy pobrali/otrzymali SIWZ,
2. A/a.
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Załącznik nr 1
do pisma z dnia 10 marca 2020 roku – dot. pyt. i odp. do SIWZ – nr 1
Załącznik nr 5 do SIWZ

PROJEKT UMOWY
UMOWA
ZP / 06 / 20
Zawarta w dniu .............................. 2020 roku w Zakopanem
p o m i ę d z y:
Szpitalem Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mającym swą siedzibę
w Zakopanem przy ul. Kamieniec 10 reprezentowanym przez:
–
Dyrektora
– mgr Reginę Tokarz
–
Głównego Księgowego
– Marię Sowińską
zwanym dalej “Zamawiającym”
a:
Firmą................................................................................................................................................
reprezentowaną przez:
–
..............................................
–
..............................................
zarejestrowaną w ............................................................................................................................
REGON: .............................
NIP: .....................................
zwaną dalej “ Dostawcą”
łącznie zwanych “Stronami“
W wyniku przeprowadzenia w oparciu o przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych,
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP / 06 / 20 prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego oraz dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Dostawcy
została zawarta umowa następującej treści:

§1
Przedmiot umowy
1.

Zamawiający zleca a Dostawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu do Szpitala
Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem gazy medyczne określone według
nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako przedmiot zamówienia: 241115000 (Gazy medyczne), oraz przedmiot zamówienia uzupełniający: 24111900-4 (Tlen),
24112200-4 (Tlenki azotu), polegające na sukcesywnej:
1)
Dostawie:*
a)
tlenu medycznego ciekłego z jednoczesną dzierżawą zbiornika na ciekły tlen o
pojemności 3000 – 3500L wraz z urządzeniami rozprężającymi – wg zestawienia
i wymogów szczegółowo określonych w ust. 2 umowy,
b)
tlenu medycznego sprężonego w butlach wraz z dzierżawą butli – wg zestawienia
i wymogów szczegółowo określonych w ust. 3 umowy,
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napełnieniu tlenem sprężonym wraz z legalizacją butli 2-3L i 10L będących
własnością zamawiającego – wg zestawienia i wymogów szczegółowo
określonych w ust. 4 umowy,
Dostawie podtlenku azotu medycznego w butlach wraz z dzierżawą butli oraz
dwutlenku węgla medycznego do zastosowań wewnętrznych wraz z dzierżawą butli –
wg zestawienia i wymogów szczegółowo określonych w ust. 5 umowy,*
Dostawie mieszanki medycznego podtlenku azotu z tlenem medycznym (50% v/v +
50% v/v) wraz z dzierżawą butli i stojaków – wg zestawienia i wymogów szczegółowo
określonych w ust. 6 umowy,*
c)

2)

3)

* w zawieranej umowie zostanie wykreślone zgodnie z wynikiem przetargu i oświadczeniem wykonawcy

dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem zgodnie ze
złożoną ofertą przetargową dnia ............................... 2020 roku na warunkach określonych w
SIWZ oraz postanowieniami niniejszej umowy.
2.

Dostawa gazów medycznych, o których mowa w ust. 1 pkt 1a) umowy w szczególności
obejmuje:
1)
Tlen medyczny ciekły – w ilości 180.000 kg;
2)
Dzierżawa zbiornika na ciekły tlen o pojemności 3000 – 3500 L wraz z urządzeniami
rozprężającymi – w okresie 36 miesięcy.
Dzierżawa zbiornika obejmuje także dostawę do siedziby zamawiającego wraz z montażem
oraz podłączeniem do istniejącej instalacji zasilającej urządzenia zamawiającego w sposób
umożliwiający sprawną pracę układu dwóch stacji zgazowania ciekłego tlenu medycznego
oraz demontaż po zakończeniu terminu umowy.
Zamawiający wymaga dzierżawy zbiornika nie starszego niż 6 lat. Zamawiający wymaga,
aby w skład stacji zgazowania wchodził zbiornik kriogeniczny dla skroplonego tlenu o
pojemności wodnej 3000 – 3500 L z podłączeniem do cysterny samochodowej wraz z
parownicą, panelem sterującym oraz panelem redukcyjnym zapewniającym stałe ciśnienie w
sieci oraz podłączenie odbioru tlenu medycznego z siecią szpitalną. Zbiornik wyposażony
ma być w system lokalnego i zdalnego monitorowania pracy zbiornika, umożliwiającego
informowanie serwisu o nieprawidłowościach oraz o konieczności dostawy tlenu. Urządzenie
ma kontrolować w sposób ciągły poziom cieczy oraz ciśnienie w zbiorniku, alarmować w
przypadku przekroczenia ciśnień, sygnalizować rozbiór tlenu większy od średniego w
przypadku awarii na sieci rozprowadzającej.
W trakcie okresu dzierżawy wykonawca zobowiązany będzie do zagwarantowania serwisu
technicznego dzierżawionego zbiornika na tlen ciekły w taki sposób, aby zachować ciągłość
jego bezawaryjnej pracy. W przypadku awarii zbiornika wykonawca zapewni inne urządzenie
do przechowywania tlenu medycznego ciekłego na czas naprawy zbiornika. Do wykonawcy
należy zarejestrowanie i okresowe przeglądy zbiornika przez Urząd Dozoru Technicznego. Z
chwilą dokonania dostawy i montaży zbiornika wykonawca przekaże zamawiającemu
dokumentację techniczną w języku polskim.
Ponadto wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia w języku polskim dla
minimum 2 pracowników zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji
dzierżawionego zbiornika, potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem, w siedzibie
zmawiającego lub w siedzibie wykonawcy, przy czym całkowite koszty przeprowadzenia
szkolenia, ewentualnego dojazdu, delegacji pracowników zamawiającego ponosi wyłącznie
wykonawca.
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Montaż zbiornika wraz z towarzyszącymi instalacjami, jego podłączenie do istniejącej
instalacji zasilającej urządzenia zamawiającego oraz odbiór przez Urząd Dozoru
Technicznego musi nastąpić w terminie do 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy i
wyłączenia z eksploatacji istniejącego zbiornika ze względu na konieczność utrzymania
ciągłości zaopatrzenia Szpitala w tlen medyczny. Demontaż dzierżawionego zbiornika
nastąpi przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowy w terminie określonym przez
zamawiającego. Oferowany zamawiającemu koszt miesięcznej dzierżawy zbiornika wraz z
instalacją musi obejmować wszystkie koszty związane z jego dostarczeniem, montażem,
podłączeniem do instalacji, rozruchem i szkoleniem personelu zamawiającego oraz
demontażem po zakończeniu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzania stanu
technicznego zbiornika kriogenicznego oraz poprawności działania zaworów bezpieczeństwa
i parownicy przynajmniej raz w roku. Jak również przygotowania oraz (na żądanie inspektora
UDT) obecności podczas rewizji zewnętrznej zbiornika.
Zamawiający informuje, że posiada zbiornik o pojemności 5000 L (Ferox ZT 5 rok produkcji
1987) będący własnością zamawiającego, który to wykonawca w ramach niniejszego
zamówienia będzie zobowiązany napełniać. W ramach zamówienia wykonawca
zobowiazany jest do jednorazowego wykonania prac serwisowych na zbiorniku Ferox ZT 5,
rok produkcji 1987, polegających na:
•
wykonaniu pomiaru i wykonaniu regeneracji próżni,
•
osuszeniu zbiornika wewnętrznego,
•
wymianie 1 sztuki zaworu bezpieczeństwa,
•
wymianie 2 sztuk zaworów odcinających,
•
weryfikacji stanu technicznego i poprawności działania pozostałych 2 sztuk zaworów
(w przypadku konieczności dokonania wymiany tych zaworów wykonanie tych prac
zostanie rozliczone odrębną umową),
•
wyposażeniu zbiornika w system lokalnego i zdalnego monitorowania pracy zbiornika,
umożliwiającego informowanie serwisu o nieprawidłowościach oraz o konieczności
dostawy tlenu. Urządzenie ma kontrolować w sposób ciągły poziom cieczy oraz
ciśnienie w zbiorniku oraz sygnalizować alarmy analogicznie jak na zbiorniku
wykonawcy. Należy skalkulować dzierżawę przez Szpital urządzenia do telemetrii.
Zamawiający oczekuje wykonania wyżej wymienionych prac w terminie do dwóch
miesięcy od podpisania umowy z wyłączeniem zbiornika Ferox z pracy dla
przeprowadzenia robót na okres nie dłuższy niż 1 tydzień. Prace na zbiorniku należy
zakończyć próbami i spisaniem stosownych protokołów. Wykonawca podczas prac na
zbiorniku Ferox zabezpieczy na wypadek awarii pracującego zbiornika 3-3,5 t
możliwość natychmiastowej dostawy tlenu w butlach 40l/150 bar dla uzupełnienia
stanu butli na rezerwowej rampie butlowej,
•
wykonawca zobowiązany jest do sprawdzania stanu technicznego zbiornika
kriogenicznego Ferox oraz poprawnosci działania zaworów bezpieczeństwa i
parownicy przynajmniej raz w roku, razem z kontrolą własnego zbiornika, ze
sporządzeniem stosownych protokołów.
3.

Dostawa gazów medycznych, o których mowa w ust. 1 pkt 1b) umowy w szczególności
obejmuje:
1)
Tlen medyczny sprężony w butlach 40 L – w ilości 300 m3;
2)
Tlen medyczny sprężony w butlach 10 L – w ilości 400 m3;
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Tlen medyczny sprężony w butlach 2-3 L – w ilości 300 m3;
Dzierżawa butli o pojemności 40 L – 150 bar na tlen medyczny sprężony – w ilości 40
sztuk;
5)
Dzierżawa butli o pojemności 10 L na tlen medyczny – w ilości 20 sztuk;
6)
Dzierżawa butli o pojemności 2-3 L na tlen medyczny – w ilości 30 sztuk;
7)
Dzierżawa butli o pojemności 2-3 L aluminiowych ze zintegrowanym zaworem na tlen
medyczny – w ilości 5 sztuk.
Pod określeniem butli aluminiowej jak wyżej należy rozumieć butle aluminiowe 2-3 L - 200
bar z zaworem zintegrowanym tzn. wmontowanym na stałe (zintegrowanym z butlą) moduł
wyposażony w: reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie w butli, przepływomierz o
zakresie 0,5 – 15 l/min., wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej,
system do szybkiego łączenia kodowany w systemie AGA (szybkozłącze typ AGA) do
podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego (np.
respirator transportowy). Butla musi umożliwiać zawieszenie jej na łóżku szpitalnym bez
konieczności używania innych elementów (wyposażona na stałe w element do zawieszania,
haczyk). Dla umożliwienia odczytu ciśnienia w butli, szybkozłącze oraz manometr
wskazujący ciśnienie w butli nie powinny znajdować się w jednej linii na zaworze
zintegrowanym.
3)
4)

4.

Dostawa gazów medycznych, o których mowa w ust. 1 pkt 1c) umowy w szczególności
obejmuje:
1)
Jednokrotne napełnienie tlenem sprężonym medycznym butli medycznych 10 L
będących własnością zamawiającego – w ilości 17 sztuk;
2)
Jednokrotne napełnienie tlenem sprężonym medycznym butli medycznych 2-3 L
będących własnością zamawiającego – w ilości 14 sztuk;
3)
Legalizacja butli medycznych medycznych 2-3 L oraz 10 L będących własnością
zamawiającego – w ilości 31 sztuk.
Zamawiający informuje, że posiada własne 17 butli o pojemności 10 L oraz 14 butli o
pojemności 2-3 L na tlen medyczny sprężony będące własnością zamawiającego, które to
wykonawca w ramach niniejszego zamówienia będzie zobowiązany zalegalizować oraz
napełnić.

5.

Dostawa gazów medycznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2) umowy w szczególności
obejmuje:
1)
Podtlenek azotu medyczny w butlach po 5-8 kg i 25-30 kg – w ilości 600 kg;
2)
Dzierżawa butli podtlenku azotu (5-8 kg i 25-30 kg) – w ilości 10 sztuk;
3)
Dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii w butlach po 5-8 kg i 25-30 kg – w ilości
500 kg;
4)
Dwutlenek węgla medyczny do krioterapii w butlach po 5-8 kg – w ilości 6.000 kg;
5)
Dzierżawa butli do dwutlenku węgla medycznego (5-8 i 25-30 kg) – w ilości 15 sztuk.

6.

Dostawa gazów medycznych, o których mowa w ust. 1 pkt 3) umowy w szczególności
obejmuje:
1)
Mieszanka medycznego podtlenku azotu z tlenem medycznym (50% v/v + 50% v/v) w
butlach 10-11 L po 2,80-3,23 m³ w butli – w ilości 200 m³;
2)
Dzierżawa butli do mieszanki medycznego podtlenku azotu z tlenem medycznym (50%
v/v + 50% v/v) 10-11 L – w ilości 5 sztuk,
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Dzierżawa stojaka/wózka na jedną butlę – w ilości 2 sztuk,
Dzierżawa zaworu dozującego z przewodem długości minimum 3 mb – w ilości 2 sztuk;
Jednorazowy zawór wydechowy (ustnik jednorazowy) do mieszanki medycznego
podtlenku azotu z tlenem medycznym – w ilości 1.000 sztuk.
Zamawiający informuje, że wymaga dostawy ustnika zintegrowanego z zaworem
wydechowym, uniemożliwiającym powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego.
Zawór dozujący mieszankę 50%O2 / 50%N2O oraz pozostałe akcesoria do podawania
mieszanki powinny pochodzić od jednego producenta. Zawór nie wymagający sterylizacji,
bez konieczności stosowania dodatkowych filtrów. Urządzenie nie wymagające kontroli
rocznych, kontroli elementów wewnętrznych, ingerencji w strukturę (rozłożenia na części)
przy zachowaniu zasad prawidłowego użytkowania i konserwacji zawartych w instrukcji
producenta. W przypadku wadliwej pracy zaworu dozującego wykonawca jest zobowiązany
do jego natychmiastowej wymiany na inny sprawny.
3)
4)
5)

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

Dostawca oświadcza, że dostarczony tlern medyczny będący przedmiotem niniejszego
zamówienia spełnia wymogi Farmakopei Europejskiej Ph.Eur.0417.
Dostawca zapewnia zgodność i jakość dostarczonego ciekłego tlenu z obowiązującymi
normami PN-C-84911:1997 i F.P.IV oraz dołączy do każdej dostawy wyniki badań czystości
gazu – świadectwa kontroli jakości. Wykonawca zapewni zgodność i jakość dostarczonego
sprężonego tlenu medycznego z obowiązujacymi normami PN-C-84910:1997 i F.P.IV oraz
dołączy do każdej dostawy wyniki badań czystości gazu – świadectwa kontroli jakości.
Dostawca zapewnia zgodność i jakość dostarczonego medycznego dwutlenku węgla i
mieszanki 50% O2 / 50% N2O z obowiązującymi normami prawnymi dla wyrobów in-vivo
oraz dostarczy do każdej dostawy wyniki badań czystości gazu – świadectwa kontroli
jakości.
Ponadto Dostawca oświadcza, że dostarczony przedmiot zamówienia, o którym mowa wyżej
w ust. 1 posiada wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami prawa np. zezwolenia,
certyfikaty itp. dopuszczające dostarczone gazy medyczne do użytkowania medycznego na
terenie Polski zgodnie z przeznaczeniem, któremu mają służyć.
Dostawca dostarczał będzie tlen ciekły do swojego zbiornika na podstawie wskazań
telemetrii bez interwencji ze strony Zamawiającego. Po zainstalowaniu telemetrii na zbiorniku
Zamawiającego dostawy tlenu do zbiornika zamawiającego również na podstawie wskazań
telemetrii bez interwencji ze strony Zamawiającego, w przypadku awarii systemu – po
telefonicznym zgłoszeniu.
Zamawiający zastrzega, że realizacja dostaw gazów medycznych przez czas trwania umowy
będzie się odbywać sukcesywnie na postawie zamówień częściowych składanych przez
Kierownika Sekcji Technicznej Szpitala Powiatowego w Zakopanem za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
Zamawiający informuje, że podana powyżej w ust. 2 – ust. 6 ilość poszczególnych gazów
medycznych będących przedmiotem niniejszej umowy jest wielkością wyliczoną w sposób
szacunkowy i w trakcie realizacji przedmiotowej umowy może ulec zmianie, zmniejszeniu nie
więcej niż o 20 %, w zależności od rzeczywistych potrzeb zamawiającego, a w sytuacjach
tego wymagających nawet rezygnacja z całości niektórych pozycji.
Zamawiający zastrzega, że dostawa gazów medycznych w butlach Dostawcy musi odbywać
się w butlach posiadających ważną legalizację.
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14.

Ponadto Zamawiający zastrzega, że dostawy objęte niniejszym przedmiotem zamówienia
musi być wykonane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

§2
Czas trwania umowy
1.
2.

Rozpoczęcie wykonania umowy strony ustalają na dzień …………….. 2020 roku.
Zakończenia wykonania umowy strony ustalają na dzień …………….. 2023 roku.

§3
Wykonanie umowy
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Dostawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny
i techniczny a także pracowników zdolnych do realizacji niniejszej umowy.
Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia zbiornika na ciekły tlen, o którym
mowa w § 1 ust. 2 umowy, wadliwego w szczególności w przypadku, gdy:
1)
dostarczono towar złej jakości,
2)
dostarczono towar niezgodnie z umową,
3)
dostarczono towar ze zwłoką.
Dostawca oświadcza, że wymiana zbiornika wadliwego, o którym mowa w ust. 2 umowy
nastąpi w ciągi 48 godzin od daty dokonania odmowy przyjęcia lub złożenia reklamacji na
koszt i ryzyko Dostawcy.
Wydanie towaru nastąpi w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w
Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane.
Z chwilą dokonania dostawy i montaży zbiornika Dostawca przekaże Zamawiającemu
dokumentację techniczną w języku polskim.
Zamawiający zastrzega, że realizacja dostawy gazów medycznych odbywać się będzie
sukcesywnie najdłużej w terminie … dni kalendarzowych od złożenia zamówienia
częściowego, o którym mowa w § 1 ust. 11 umowy w godzinach od 8:00 do 14:00, a w
przypadkach awaryjnych do 12 godzin po zgłoszeniu. Ponadto zamawiający zastrzega, że w
zakresie dostawy tlenu medycznego ciekłego do zbiorników, w związku z możliwością
zdalnego monitorowania, to na wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia zamawiającemu
ciągłych dostaw tlenu medycznego ciekłego tak, aby jego stan w zbiorniku nie był niższy niż
20% pojemności zbiornika.
W przypadku, gdy ostatni dzień dostawa wypada w dniu wolnym od pracy dostawa nastąpi w
pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
Dostawca jest zobowiązany, w czasie trwania niniejszej umowy, na każde żądanie
Zamawiającego do okazania oryginalnych dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 7 – 9
umowy.
Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru wadliwego w szczególności w
przypadku, gdy:
–
dostarczono towar złej jakości,
–
dostarczono towar niezgodnie z umową lub zamówieniem częściowym,
–
dostarczono towar w niewłaściwych opakowaniach.
Dostawca oświadcza, że wymiana towaru wadliwego, o którym mowa w ust. 8 umowy
nastąpi w ciągi 48 godzin od złożenia reklamacji na koszt i ryzyko Dostawcy. W przypadku,
gdy ostatni dzień dostawy będącej wynikiem reklamacji wypada w dniu ustawowo wolnym od
pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie w godzinach,
o których mowa w ust. 6 umowy,
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10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

Dostawca ponosi odpowiedzialność za jawne i ukryte wady fizyczne przedmiotu niniejszej
umowy stwierdzone w okresie jego ważności, na zasadach określonych w obowiązujących w
tym zakresie przepisach prawa.
Dostawca dostarczy towar transportem na własny koszt i ryzyko z rozładowaniem w Szpitalu
Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500
Zakopane własnymi siłami, nie dotyczy czynności wewnątrz magazynowych.
Dostawca zobowiązuje się:
1)
dołożyć należytej staranności w wykonywaniu umowy,
2)
utrzymać w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w związku z jej wykonywaniem,
Ze strony Zamawiającego odpowiedzialny za rozliczenie wykonania umowy będzie Kierownik
Sekcji Technicznej Szpitala Powiatowego w Zakopanem.
Dostawcę przy realizacji niniejszej umowy reprezentować będzie: ....................................... .
Strony zgodnie ustalają, że dostawa wykonana zostanie zgodnie z niniejszą umową oraz
ofertą przetargową złożoną w dniu .................................... 2020 roku.
Dostawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie zgodnie z opisem zawartym w niniejszej
umowie oraz zgodnie z:
1)
wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,
2)
zasadami rzetelnej wiedzy i ustalonymi zwyczajami.

§4
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy
wynagrodzenie ustalone na podstawie cen określonych w ofercie przetargowej z dnia
.................................. 2020 roku, którego łączna wysokość nie przekroczy kwoty
…………...…….. zł brutto (słownie złotych: ...................................................................) w
tym …. % należnego podatku VAT.
Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 w szczególności składasię wynagrodzenie za:

1.

2.
Lp

3.

4.

Rodzaj asortymentu

Jm

Ilość

Cena
jedn.
netto

VAT
[%]

Wartość
netto

Wartość
brutto

W oferowanej cenie są zawarte wszystkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty
związane z dostawą do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem,
transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem,
szkoleniem pracowników, przesyłką, itp.).
Skorzystanie przez Zamawiającego z warunku, o którym mowa w § 1 ust. 12 umowy, tj.
zmianie, zmniejszeniu nie więcej niż o 20 %, w zależności od rzeczywistych potrzeb
Zamawiającego, a w sytuacjach tego wymagających rezygnacja z całości niektórych pozycji
nie rodzi roszczenia Dostawcy o zakup i zapłatę niezrealizowanej części przedmiotu
niniejszej umowy.
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§5
Warunki płatności

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie za dzierżawę zbiornika, urządzenia do telemetrii
oraz butli, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 oraz ust. 5 i 6 będzie płatne, fakturami
częściowymi za okresy miesięczne z dołu, na podstawie faktury VAT, w terminie 30 dni od
daty jej wystawienia. Zamawiający zastrzega, że w przypadku, gdy faktura, o której mowa
wyżej, wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 14 dni przed terminem płatności to
Zamawiający jest zwolniony z zapłaty ustawowych odsetek od nieterminowej wpłaty.
Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie za dostawę gazów medycznych, o których mowa
w § 1 ust. 2 – 6 będzie płatne, fakturami częściowymi, po odbiorze każdorazowej dostawy na
podstawie faktury VAT, w terminie 30 dni od dnia jej przedłożenia przez Dostawcę u
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że w przypadku, gdy faktura, o której mowa wyżej,
wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 14 dni przed terminem płatności to Zamawiający jest
zwolniony z zapłaty ustawowych odsetek od nieterminowej wpłaty
Zapłata zostanie dokonana przelewem bankowym z konta Zamawiającego na rachunek
bankowy Dostawcy wskazany na fakturze.
Dostawca faktury wystawi dla Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w
Zakopanem ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane.
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada
NIP: 736 – 14 – 54 – 039.
Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia konta Zamawiającego.

§6
Kara umowna
1.
2.

Strony postanawiają, że w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy
naliczone będą kary umowne.
Dostawca płaci Zamawiającemu karę umowną:
1)
za zwłokę w terminie zakończenia dostawy zbiornika w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia brutto łącznej wartości dzierżawy określonej odpowiednio w § 4 ust. 2
niniejszej umowy za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki,
2)
za zwłokę w terminie zakończenia każdorazowej dostawy gazów medycznych w
wysokości 1,00 % łącznego wynagrodzenia nie dostarczonej części dostawy wg cen
określonego odpowiednio w § 4 ust. 2 niniejszej umowy za każde rozpoczęte 24
godziny zwłoki,
3)
za zwłokę w usunięciu wad, w szczególności o których mowa w § 3 ust. 2 w wysokości
1,00 % wynagrodzenia brutto łącznej wartości dzierżawy określonej odpowiednio w § 4
ust. 2 niniejszej umowy za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki liczonej od upływu
terminu, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy,
4)
za zwłokę w usunięciu wad, w szczególności o których mowa w § 3 ust. 8 w wysokości
1,00 % wynagrodzenia za łączną wartość towaru który posiada wady określonego
odpowiednio w § 4 ust. 2 niniejszej umowy za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki
liczonej od upływu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 9 niniejszej umowy.
5)
za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10,00 %
wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy określonej w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy.
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3.
4.
5.

Wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć łącznie 20% wartości
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
Dostawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kary umownej z
przysługującego mu wynagrodzenia (z faktury).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowań przewyższających kary
umowne na zasadach ogólnych.

§7
Rozwiązanie umowy

1.

2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z
zachowaniem prawa do naliczenia kary, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 5) umowy:
W przypadku naruszenia lub niewykonywania postanowień niniejszej umowy oraz
warunków przetargu będącego podstawą zawarcia niniejszej umowy.
Przed rozwiązaniem umowy, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający wezwie pisemnie
Dostawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem rozwiązania umowy, wyznaczając mu
dodatkowy termin.

§8
Warunki zmiany umowy
1.

2.

3.

4.
5.

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany, tylko i wyłącznie w
przypadkach, i na zasadach szczegółowo określonych w niniejszej umowie oraz w art. 144
ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o
którym mowa w § 4 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku
wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1)
zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2)
zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę,
3)
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4)
zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych,
– na zasadach i w sposób określony w ust. 3 – 13, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na
koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.
Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 1), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu
Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie
przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części
przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i
usług.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1), wartość wynagrodzenia netto nie zmieni
się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust.
2 pkt 2) lub 3) lub 4), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy
przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających
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6.

7.

8.

9.

wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem
wysokości wynagrodzeń pracowników realizujących roboty do wysokości aktualnie
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich
obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota
odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części
wynagrodzenia pracowników realizujących roboty, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio
związane z realizacją przedmiotu Umowy.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3) i pkt 4), wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w
związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom realizujących roboty. Kwota odpowiadająca
zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia
pracowników realizujących roboty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją
przedmiotu Umowy.
W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1 i 2, każda ze Stron może wystąpić do
drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie
całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem
daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy
uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 2) lub pkt 3) lub pkt 4), jeżeli z wnioskiem
występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których
będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w
szczególności:
1)
pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników
realizujących roboty, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni
prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa
w ust. 2 pkt 2), lub
2)
pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników
realizujących roboty, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej
przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia
odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3),
3)
pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników
realizujących roboty, wraz z kwotami wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, z
określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio
związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej
temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 4).
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3) lub pkt 4), jeżeli z wnioskiem występuje
Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie
wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym
pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 9 pkt 2.
W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 8, Strona,
która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza
wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec
zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub
częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o
którym mowa w ust. 8. W takim przypadku przepisy ust. 9 – 11 oraz 13 stosuje się
odpowiednio.
Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Ponadto w trakcie obowiązywania niniejszej umowy strony dopuszczają możliwość
dokonania uzasadnionej jej zmiany w wyłącznym zakresie:
1)
Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia
proponowanych przez Zamawiającego lub Dostawcę,
2)
Zmiany przepisów powszechnie obowiązujących mających wpływ na realizację
przedmiotu umowy.
Zmiany wymienione w ust. 14 nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości
umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego oraz mogą być dokonane na
wniosek którejkolwiek ze stron, i obowiązują od dnia podpisania aneksu do umowy.
W przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmian postanowień zawartej
umowy, określonych w niniejszym paragrafie, strony dopuszczają możliwość rozwiązania
umowy w zakresie spornej części.

§9
Postanowienia końcowe

1.

2.
3.
4.

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie postanowienia ustawy – Kodeks
Cywilny, Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych i przedmiotowej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania
Cywilnego.
Rozpatrywanie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony umowy zgodnie
poddają Sądowi właściwemu według siedziby Zamawiającego.
Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z
załącznikami oraz oferta Dostawcy.

Zamawiający:

Dostawca:

