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ZamÓwienie publiczne ZP1 4/ARMAAG/201 0

1. INFORMACJEWPROWADZAJACE

1.1 Zamawiający

ZamawiĄący.'

Adres:
Telefon/fax:

FUNDACJA ,,Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery
Ag|omeracji Gdańskiej' ARMAAG
u|,Brzozowa 15A, 80-243 Gdańsk
58 3014884 t 583059372

Godziny urzędowania:od 800 do 1600
Adres strony www: www.armaao.oda.pl

1.2 Numer postępowania

N i n iej sze postępowa nie oznaczone j est n u m erem zP l 1 4 | ARMAAG/20 1 0.
oferenci powinniw kontaktachzZamawiającym powoływaÓ się na ten znak.

1,3 Tryb postępowania

Postępowanie prowadzone jest w trybie pzetargu nieograniczonego o wańoŚci poniżej
133 000 euro. Do czynności podejmowanych W trakcie niniejszego postępowania
o udzie|enie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r'- Prawo
zamówień pub|icznych (Dz' U. z 2007 Nr' 223 poz.1655 z późn. zm. oraz Dz. U z 2008
Nr 171 poz.1058), zwanej da|ej ,,ustawĘ, oraz W sprawach nieuregu|owanych ustawą,
pzepisy ustawy-Kodeks Cywilny. .

1.4 Przedmiotpostępowania

Przedmiotem postępowania jest zamówienie na,, DoSTAWĘ GAZÓW KALIBRACYJNYCH
w latach 201l.20L3,, zgodnie z Wymaganiami okreś|onymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia zwanych dalej SIWZ.

1.5 Sposóbpostępowania

Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r.- Prawo zamówień pub|icznych (Dz. U' z 2007 Nr. 223 poz.1655 z pożn. zm. oraz
Dz. U z 2008 Nr 171 po2.1058) i przepisami wykonawczymi oraz niniejszej Specyfikacji
Istotnych WarunkÓw ZamÓwienia.

1.6 Zasady zmian SIWZ

W szczegó|nie uzasadnionych pzypadkach ZamawiĄący ma prawo zmiany treści S|WZ
Zmiana może nastąpiÓ W każdym czasie, przed upływem terminu składania ofeń.
W przypadku takiej zmiany, informacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim
podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację i będzie d|a nich wiąŻąca oraz
zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

1.7 lnne zastrzeżenia

o Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych iwariantowych.
. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego zgodnie z art'67 ust.1 pkt.

7 ustawy.
o Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
o Zamawiający nie przewiduje moz|iwości ustanowienia dynamicznego systemu

zakupÓw.
o Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji e|ektronicznej.
. Zamawiający dopuszcza składanie ofeń równowaznych d|a wymaganych znaków

towarowych imetod.
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Zamow ie n ie p u bl iczn e ZP 1 4/ARM AAG/20 1 0

2. Opls pRzeoMtoru zAMowrENrA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów przemysłowych i specjalnych (cPV
nr 2411 1000-5) zgodnie z postanowieniami SIWZ.

sPEcYF| KAGJA DOSTAWY do zamówien ia pu b| icznego zP l 1 4l ARMAAG/20 1 0

Lp. Gazy kalibracyjne llość butli

w jednym pakiecie

Ilość butli w
dostawie
tnyletniej

(do określenia
przez

oferenta)
1 . Mieszanina 50 ppm SO2 + 50 ppm NO + N2

butla o pojemności 10litrÓw,
dokładność produkcji 5%o, dokładność analizy 2%o

I zaleina od
deklarowanego
okresu
stabilizacii

2, Azot 5,0
Butla o pojemności 50litrÓw, 10 m3, 200 bar

1 zależna od
Ceklarowanego
ckresu
stabilizacii

3 Mieszanina 4% CO2 + 500 ppm CO + N,
butla o pojemnoŚci 10 litrÓw,
d o kład n o ść p rod u kcj i 2%o, d o kład n o ść a n al i zy 2%

2 zaleina od
Ceklarowanego
ckresu
stabilizacii

4. Mieszanina 500 ppm CO + Nz
butla o pojemności 10litrów,
d okład n oŚĆ prod u kcj i 2%o, dokład n oŚć an al izy 2%o

5 zaleina od
deklarowanego
okresu
stabilizacii

5. Mieszanina 400 ppb NO + N2
butla o pojemnoŚci 10litrÓw,
dokładność produkcji 10%o, dokładność analizy 10o/o

1 zależna od
deklarowanego
okresu
stabilizacii

6. Mieszanina 30 ppb benzenu + Nz
butla o pojemnoŚci 10litrÓw,

1 zaleina od
deklarowanego
okresu
stabilizacii
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3. lNFoRMAcJA o sPosoB|E PoRozUMlEWANlA s|Ę z VVYKoNAWCAM| oRAz
PRZEKAZYWAN|A ośW|ADczEŃ | DoKUMENToW.

oŚwiadczenia, wnioski' zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza równieŻ przekaz w/w dokumentów drogą
e|ektroniczną, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie. oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje winny byÓ kierowane na adres info@armaao'oda.p|.
Wykonawca moŻe zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wsze|kich
wątp|iwości związanych z SIWZ, sposobem przygotowania i złoŻenia oferty, kierując swoje
zapytania na piŚmie pod adres: 80-243 Gdańsk, u|' Bzozowa 15A. Zapytania mogą byc
składane faksem pod numer 0583059372 |ub pocztą e|ektroniczną
tomasz.waszczvki@armaao.oda.pI pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia
pisemnie.
Zamawiający niezwłocznie udzie|i odpowiedzi na wsze|kie zapytania związane
z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złoŻone w siedzibie
Zamawiającego nie pÓŹniej niż 6 dni przed terminem składania ofeń.
TreśÓ zapytania i wyjaśnienia zostaną przekazane do wiadomości jednoczeŚnie wszystkim
Wykonawcom, którym doręczono s|WZ, poprzez stronę internetową Fundacji ARMAAG
(www.armaaq.qda.p|), bez wskazania żródła zapytania. osobami uprawnionymi do kontaktu
są:

a. Tomasz Waszczyk tel.058 305 93 72 tomasz.waszczvki@armaaq.qda.pl
b' Krystyna Szymańska te|.058 3014884, krvstvna@armaao.qda.p|

4. OpIs sposoBu PRzYGOTOWANIA OFERTY

KaŻdy WykonawcamoŻezłoŻyćty|ko jednąofeńę. Treśc złoŻonĄ ofeńy musi odpowiadać
treŚci s|WZ. ofeńa i załączniki do ofeńy muszą byÓ podpisane przez upowaznionego(ych)
pzedstawiciela (i) Wykonawcy.

1. ofeńa musizawieraÓ:
b) wypełniony druk ofeńy cenowej (zall'1),
c) następujące dokumenty i oświadczenia''

. oświadczenie, ze Wykonawca spełnia warunki udziału W postępowaniu
zgodne z arl. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach pub|icznych zał'2

. aktua|ny wypis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji
potwierdzający dopuszczenie do obrotu prawnego W zakresie objętym
zamówieniem (wystawiony nie wczeŚniej niz 6 miesięcy przed terminem
składania ofeń),

. zaświadczenie o uregu|owaniu zobowiązan w stosunku do ZUS i Urzędu
Skarbowego wystawione nie wcześniej niŻ 3 miesiące przed terminem
składania ofert),

o oświadczenie oferenta, Że Zamawiający ma prawo do zamÓwienia mniejszej
i|ości niz wynika z ofeńy,

. oŚwiadczenie o dokładności ana|izy i wykonania mieszanek gazowych,
o oświadczenie, ze dostarczone mieszanki są wykonane zgodnie z normą |So

17025:2005.
2. Zamawiający zastrzega sobie mozliwośc Żądania udzie|enia przez oferentów

wyjaśnień dotyczących treści złoŻonych przez nich ofeń.
3. ZamawiĄący za|eca, aby kaŻda zapisana strona ofeńy (wraz z załącznikami do

oferty) była ponumerowana ko|ejnymi numerami.
4. Zamawiający za|eca, aby ofeńa wraz załącznikami była zestawiona w sposób

uniemożIiwiający jej dekompletację.
5. Wsze|kie poprawki |ub zmiany w tekście ofeńy muszą byc parafowane przez osoby

podpisujące ofeńę.
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ZamÓwienie publiczne zP1 4/ARMAAG/201 0

6. ofertę należy złożlyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie
Zamawiającego w Gdańsku przy ul. Brzozowej 15A.
Ko pe ńę zewnętrzną, n ieozn a kowa ną nazw ąWyko nawcy na|eŻy zaad resowaÓ :
Fundacja ARMAAG 80-243 Gdańsk u|. Brzozowa 15A ,,oferta w postępowaniu na
dostawę gazów przemysłowych i specjalnych ,nie otwierać przed dniem 10
stycznia 201'l r.
Kopeńa wewnętrzna oprocz opisu jak wyzej winna zawierac nazwę i adres
Wykonawcy.
Konsekwencje złożenia oferĘ niezgodnie zwlw opisem ponosi oferent.
Wykonawca otzyma pisemne potwierdzenie złozenia ofeńy wraz z numerem, jakim
została oznakowana.

7. Zamawiający informuje, że zgodnie z ańykułem 96 ust.3 Prawo zamówień
publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne
i pod|egają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji
stanowiących tajemnlce przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwaIczaniu nieuczciwej konkurencji' jeś|i Wykonawca, nie później niŻ
w terminie składania ofeń, zastrzegł, że nie mogą byc udostępniane.

8. ofeńa musi zawierać cenę brutto' Cena okreś|ona pzez oferenta jest ważna w czasie
tnruania umowy i nie będzie pod|egała zmianom.

9. Wykonawca moze wprowadzić zmiany, poprawki i modyfikacje oraz uzupełnienia do
złoŻonej oferty pod warunkiem, że ZamawiĄący otrzyma pisemne powiadomienie
o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

10. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi byÓ złoŻone wg takich samych zasad jak
składana oferta, tj. w dwoch kopeńach (zewnętrznej i wewnętrznej), odpowiednio
oznakowanych z dopiskiem,,ZAMIANA'.

11. ofeńa złoŻona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
12. Koszty związane z przygotowaniem izłożeniem ofeńy ponosi oferent,

z zastrzeŻeniem ań. 93 ust.4 ustawy.

5. opls włRuNKoW UDZ|AŁU W PosTEPoWAN|U oRAz oPls sPosoBU ocENY sPEŁN|ANIA
TYcH WARUNKÓW''

5.1 o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:
o posiadająwiedzę i doświadczenie dowykonaniazamÓwienia,
. dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,
o znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia,
. nie pod|egająwyk|uczeniu z postępowania o udzie|enie zamówienia ( ań. 24 ust.l

i 2 ustawy).
ocena spełniania w/w warunkÓw dokonana zostanie zgodnie z formułą,,spełnia -nie
spełnia'' w oparciu o informacje zawańe w dokumentach i oświadczeniach Wykonawcy.
Nie spełnienie chociażby jednego z wlw warunków skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania.

6. lnroRulłc.lE o oŚW|ADczEN|AcH I DoKUMENTAcH' JAK|E MAJĄoosrłRczyĆ
vVYKoNAWcY W CELU PoTW|ERDZEN|A SPEŁN|ENIA WARUNKoW UDZ|AŁU W
PosTĘPoWANIU.

6.1 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta
musi zawierać następujące dokumenty:

. oświadczenie, ze Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodne z art'
22 ust.2 Ustawy o zamówieniach pub|icznych (zał.2),

. aktua|ny wypis z rejestru |ub zaŚwiadczenie o wpisie do ewidencji potwierdza1ący
dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem (wystawiony
nie wcześniej niz 6 miesięcy przed terminem składania ofert),

a
a
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. zaśWiadczenie o uregulowaniu zobowiązań w stosunku do ZUS i Urzędu
Skarbowego wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące pzed terminem składania
ofert),

o oświadczenie oferenta, Że Zamawiający ma prawo do zamowienia mniejszej i|ości
niz wynika z oferly,

. oŚwiadczenie o dokładności ana|izy i wykonania mieszanek gazowych,

. oświadczenie, Że dostarczone mieszanki są wykonane zgodnie z normą |So
17025:2005.

7. TeRUIT.I VVYKONANIA ZAMoWIENIA

Zamawiający Wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane w terminie trzech |at od daty
podpisania umowy w transzach okreś|onych przez Zamawiającego.

8. WłRuHxlUMovVY

Umowa dostawy zostanie podpisana z Wykonawcą, ktÓrego oferta zostanie Uznana przez
ZamawiĄącego za naj korzystn i ej szą.

9. KRYTERIA ocENY oFERT

Cenę oferty na|eŻy obliczyÓ uwzg|ędniając wszystkie e|ementy ofeńy.
Cena za wykonanie dostawy nie ulegnie zmianie w przypadku zmiany ustawowej stawki
podatku VAT.

9.1 Przy wyborze ofeńy Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
znaczeniem:

Lp. Krvterium Znaczenie
1 Cena kompletnei dostawv trzvletniei 70%
2. Cena dzierŻawv but|i (roczna) 30%

oferty oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunkow przedstawionych
przez ZamawiĄąceg o W za kresie kazd eg o kryte ri u m.
ofeńa wypełniająca w najwyżlszym stopniu wymagania okreŚ|onego kryterium, otrzyma
maksyma|ną i|oŚÓ punktow.
Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryteriaIne przypisana zostanie
odpowiednio mniejsza i|ośÓ punktow'

9'2 ocena ofeń w zakresie przedstawionych wyzej kryteriów zostanie dokonana wg
następujących zasad:

ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Gena dostawy

nĄniŻsza cena ofeńowa brutto
Q = *znaczenie

cena danej ofeńy brutto

Gena dzieżawy butli

nĄniŻsza ce n a dzie rzawy
* znaczenie

Fundocja ARMAAG

Q =
cena dzieżawy z danej ofeńy
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Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofeńę, która uzyska najwyższą ilość
punktów.
Zamawia1ący udzie|i zamówienia Wykonawcy, ktÓrego ofeńa odpowiada wszystkim
wymaganiom pzedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych oraz S|WZ
i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
ZamawiĄący powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich WykonawcóW,
ktÓrzy ubiegaIi się o udzie|enie zamÓwienia.
Wybranemu Wykonawcy Zamawiający okreŚ|i miejsce itermin podpisania umowy.

10. TeRult.l I M|EJscE SKŁADAN|A oFERT

10.1 otwarcie ofert nastąpi dnia 10 stycznia 2011 roku
Zamawia1ącego W Gdańsku pzy u|. Brzozowej 154.

10.2 Wykonawcy mogą uczestniczyć w pub|icznej sesji
nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofeń,
informację z otwarcia ofeń na pisemny wniosek.

o godzinie 1200, w siedzibie

otwarcia ofeń. W pzypadku
Zamawia1ący prześ|e jemu

10.3 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofeń wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich
samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej
kopercie ,,WYCOFANE".
Kopeńy oznakowane w ten sposób będą otwierane W pieruvszej ko|ejnoŚci. Po
stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania ofeńy,
ofeńy wycofane nie będą odczytane
Kopeńy oznakowane dopiskiem ''ZAM!ANA'' zostaną otwańe przy otwieraniu ofeńy
Wykonawcy, ktory wprowadzill zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonania zmian, zostanądołączone do ofeńy.

11. Waolultł

Zamawia1ący nie Źąda złoŻenia wadium.

13. ZaaezprczENIE NALEZYTEGo WYKoNANIA UMoWY

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia nalezytego umowy.

14. Tenuln zW|ĄzAN|A oFERTĄ

Wykonawcy będą związani ofeńą przez 30 dni. okres związania ofeńą rozpoczyna się
z upływem terminu składania ofeń.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłuzenia terminu zwięania ofeńą po upzednim
porozumieniu z Wykonawcą.

15. Pouczerule o ŚnooxłcH ocHRoNY PRAWNEJ PRzYsŁUGUJĄcYcH WYKoNAWcY
W ToKU PoSTĘPoWAN|A o UDz|ELENIE zAMoW|EN|A PUBL|CZNEGo

Wykonawcom i innym osobom, jezeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał |ub
może doznaÓ uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego pzepisów ustawy
Prawo zamówień pub|icznych przysługują środki ochrony prawnej szczegółowo opisane w
art'179-198 Ustawy. Zastosowanie mają środki ochrony prawnej okreŚ|one w dzia|e Vl
Ustawy.

l) }" l il.li l.{.!ll.'.ARMńAG-

SzczegÓłowe warun ki zamówienia
przygotował Tomasz Ko|akowski

FUNDACJA ARMAAG*Try'ff,,HTW.-_.
F u n d a cj alhWffiKnlakowsk i



Zamowienie publiczne ZP1 4/ARMAAG/201 0

Załączniknr 1

OFERTA
(wzor formularza)

Zamówien ie pu b! iczn e ZP 1 4l ARMAAG/2O 1 0

Fundacja ARMAAG
Ul. Bzozowa 154
80-243 Gdańsk

Nawiązując do ogłoszenia o pzetargu nieograniczonym na ''Dostawę gazów
przemysłowych i specja|nych w Iatach 2011.2013 i dzieżawę butli '', zgodnie ze
specyfikacją istotnych warunków zam ówien ia, pzed kładamy naszą ofeńę:

1. oferujemy realizację zamówienia:

Cena dostawy obejmującej trzyletnią dostawę gazów przemysłowych i specja|nych i
dz ierżawę but l iwynosi  brutto . . . . . . . . . .zł, ,

słownie

zł. brutto'

Ustalone w wyniku przetargu wynagrodzenie dostawcy jest ceną ostateczną i nie będzie
pod|egało korektom.

2. oferujemy zrealizowanie całości zamówienia w terminie do trzech |at od daty
podpisania umowy.

3. oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofeńą na okres 30 dni od
upływu terminu składania ofert.

4. oświadczamy, Że zapozna|iśmy się ze Specyfikacją lstotnych Warunków Zamówienia
i nie wnosimy zastrzeŻeń oraz, Że otrzyma|iśmy wszystkie informacje niezbędne do
przygotowania ofeńy

5. oświadczamy, ze akceptujemy ogo|ne warunki umowne wyszczególnione
w SIWZ.

6. Załącznikami do niniejszej ofeńy są

o aktua|ny wypis z rejestru |ub zaświadczenie o wpisie do ewidencji potwierdza1ący
dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem,

o dokumenty o nie za|eganiu z na|eznościami w ZUs i Uzędzie Skarbowym,
. oŚwiadczenia zgodne ań. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach pub|icznych według

zattacznika nr 2.
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o oświadczenie oferenta, Że Zamawiający ma prawo do zamówienia mniejszej ilości niż
wynika z ofeńy,

. oświadczenie o dokładności ana|izy i wykonania mieszanek gazowych,

. oświadczenie, Że dostarczone mieszanki są wykonane zgodnie z normą |So
17025:2005

Podpisano:

(p|eczątka firmowa oferenta) (upełnomocniony przedstawicie|)
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nazwa f i rmy. . . . . . . . .

adres.

Załączniknr 2

oświadczenie

Zgodnie z art' 22 Ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach pub|icznych (tekst jedn.
w Dzienniku Ustaw Nr 72 poz. 664 z poŹn. zm' z dnia 13 kwietnia 2007), oświadczam, że.

ustawowymi,

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamowienia,

o zamówieniach pub|icznych'

Data

Pieczatka oferenta Podpis oferenta
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Załącznik nr 3

UMOWA (projekt)

zawar1a w Gdańsku w dniu 2011 r. pomiędzy:
F u ndacją Agencja Reg ional nego Mon itori n g u Atmosfery Ag lomeracj i Gdańskiej
z siedzibą w Gdańsku przy u. Bzozowej 15,Ą, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego
pod n u merem KRS 0000 1 08420, N I P 583- 1 3-25.652, zwaną da|ej Zamawiaj ącym,
reprezentowanym przez'.
1. Piotra Stepnowskiego prezesa Zarządu Fundacji ARMAAG
2. Krystynę Szymańską dyrektora FundacjiARMAAG

a

z siedzibą
wpisaną do Rejestru PrzedsiębiorcÓw pod numerem KRS
NIP zwanąda|ej Dostawcą, reprezentowaną przez:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w efekcie przetargu nieograniczonego, rozpisanego przez
Zamawiającego dnia 23 grudnia 20,t0 roku., który został rozstrzygnięty dnia ... ... . 2011 roku
w postępowaniu o zamówienie pub|iczne znak ZP 1 4/ARMAAG/201 0.

s1
Przedmiot umowy

1. Pzedmiot umowy obejmuje ,,Dostawę gazow przemysłowych i specjalnych i
dzieźawę butIi w Iatach 2011 -2013".

2. Dostawca zobowiązuje się sprzedać, a odbiorca zobowiązuje się zakupic rodzaje i
i|oŚci gazów w but|ach wgZaltącznika nr 1'

3. KaŻdorazowa i|ośÓ i rodzĄ spzedawanego gazu wynika z dowodow DDZ.
4. Dostawa gazu następuje na koszt i ryzyko Dostawcy do stacji |oka|nej ARMAAG

wskazanej w zamówieniu.
5. Miejscem wykonania umowy jest siedzibaZamawiĄącego, zaś miejscem dostawy są

stacje monitoringu automatycznego sieci ARMAAG rozmieszczone W następujących
lokalizacjach:
AM1- Gdańsk u|. Powstańców Warszawskich,
AM2- Gdańsk, u|. Kaczeńce,
AM3 Gdańsk, u|. Wyzwo|enia,
AM4 Gdynia, u|' Porębskiego,
AMs Gdańsk, u|. ostrzycka,
AM6 Sopot, u|. Bitwy pod Płowcami,
AM7 Tczew, ul. Targowa,
AM8 Gdańsk, u|. Leczkowa,
AMg Gdynia, ul. Szafranowa,
AM10 Gdynia, ul. Wendy.

6. Dostawcę obciążająwsze|kie koszty związane z rea|izai1ąprzedmiotu umowy.
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$2

Termin ważności

1. Niniejszą umowę zawarilo na okres 3 |at, począwszy od dnia

s3
Podstawowe zasady i warunki dostawy

Podstawowe zasady i warunki techniczne sprzedazy okreś|ają
1. Specyfikacja dostawy gazów ka|ibracyjnych tabe|a nr 1 w S|WZ.
2. ofeńa Dostawcy.
3. Załącznik do umowy (cennik but|i inapraw).
4. Załącznik do umowy okreś|ający warunkitechniczne.

s4
Płatności

1. Zapłata za zakupiony towar oraz za dzierzawione but|e nastąpi w formie pze|ewu
bankowego w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury.

2. Nieterminowa zapłata faktury dpowaznia Dostawcę do na|iczania ustawowych odsetek
za zwlłokę'

3' Faktury za spzedawane gazy będą wystawiane niezwłocznie po dokonaniu transakcji,
potwierdzonej dokumentem dostawy DDZ.

4. ZamawiĄący oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT wystawionych
na Zamawiającego. Dostawca oświadcza, że jesUnie jest* podatnikiem podatku od
towarów i usług VAT.

5. odbiorca upoważnia Dostawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

$5
Wynagrodzenie

1. Cena za dostawę gazÓw objęta niniejszą umową wynosi.
brutto i jest ceną obowiązującą w czasie tnivania umowy. Na cenę tę składają się ceny
jednostkowe i i|ości gazów okreś|one ofeńą Dostawcy.

2. Cena za dzieżawione but|e wynosi brutto ijest
ceną obowiązi1ącąw czasie trwania umowy.

3. Wynagrodzenie obejmuje całkowity koszt wykonania pzedmiotu umowy, w tym koszty
pakowania, sprowadzenia przedmiotu zamówienia, transportu i dostarczenia do siedziby
ZamawiĄącego i wskazanych przez zamawiającego stacji, ubezpieczenia przesyłki,
ewentua|nych opłat ce|nych, rozpakowania, insta|acji, uruchomienia i pzeszko|enia
pracowników ZamawiĄącego w zakresie obsługi i eksp|oatacji but|i, itp.

4.

$5
lnne opłaty

1. Za zniszczenie but|i Dostawca obciąży odbiorcę według obowiązującego cennika,
stanowiącego załącznik do umowy..

2, Za uszkodzenie, zanieczyszczenie, zao|iwienie dzierŻawionego sprzętu odbiorca zapłaci
Dostawcy kwotę niezbędną do naprawy |ub odtworzenia sprzętu w oparciu o kwotę
wyliczonąwg cennika stanowiącego zallącznik do umowy.
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s6
Nadzór

Do nadzoru nad prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy, wyznacza się osoby:
,l) ze strony ZamawiĄącego: TomaszWaszczyk starszy operator sieci monitoringu
2) ze strony Dostawcy: ... ...

s7
Gwarancje

1. Dostawca gwarantuje, ze jakośÓ dostarczonych pzez niego gazów odpowiada Po|skiej
Normie lub uzgodnionej specyfikacji.

2. KaŻdorazowa dostawa musi posiadaÓ ceńyfikat jakości wystawiony przez wytwórcę gazu
zgodny z parametrami podanymi w ofercie.

3. odbiorca może rek|amowaÓ jakość dostarczonego gazu i Żądać jego wymiany na wo|ny
od wad w ciągu 7 dni roboczych od jego odbioru i ty|ko przy co najmniej 80% napełnieniu
but|i, chyba, Że załączone certyfikaty stanowią inaczej.

4' Ana|iza rek|amowanego gazu odbywa się w |aboratorium uzgodnionym pzez obie
strony.

5. Brak odpowiedzi na rek|amacje w ciągu 7 dni roboczych od daty jej otrzymania a w tym
brak wyników ana|izy o której mowa w pkt'4 oznacza uznanie rek|amacji.

6. Jeże|i w trakcie gwarantowanego okresu stabi|ności mieszanki nastąpi jej utrata,
Dostawca na swój koszt wymieni but|ę na odpowiadającą gwarantowanym parametrom.

s8
Kary umowne

1. Dostawca zapłaci odbiorcy kary umowne:
- za opoŹnienia w terminie rea|izacji zamówienia w wysokości 0,5% wańości

dostawy zakaŻdy dzień opÓŹnienia |icząc od terminu umownego
- za kaŻdy dzień niemozności kozystania z dostarczonego gazu w wysokości

0,17o wartości rek|amowanego gazu od daty uznania rek|amacji do daty
dostarczenia gazÓw prawidłowej jakoŚci

2. Za zwrócenie but|i niewłaŚciwie eksp|oatowanych, tj' bez nadciśnienia danego gazu,
odbiorca pokryje koszt odtworzenia but|i, według obowiązującego cennika, o którym
mowawSS

3. Faktury za zagubienie, zniszczenie, uszkodzenie, zanieczvszczenie, zaoliwienie butli
Dostawca wystawi na podstawie stosownego protokołu, pzesłanego go wiadomości
odbiorcy listem po|econym. Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu w terminie 7 dni od
daty otrzymania pisemnego sprzeciwu do tego protokołu będzie oznaczać akceptację
jego usta|eń iwarunków płatności.

se
odstąpienie od umowy

Strony postanawiają, ze:
,1. Dostawca ma prawo odstąpic od umowy, jeze|i:

aI ZamawiĄący odmawia bez uzasadnionych pisemnie przyczYn odbioru |ub zapłaty za
przedmiot umowy;

bl Zamawiający ogłosił likwidację;
2. Zamawiający ma prawo odstąpiÓ od umowy, jeze|i:

a) Dostawca zrea|izował dostawę niezgodnie z umową,
b) Dostawca ogłosił |ikwidację.
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3. W razie zaistnienia istotnej zmiany oko|iczności powodującej, Że wykonanie umowy nie|eŻy w interesie pub|icznym, czego nie mozna było pzewidzieć w chwi|i zawarciaumowy, ZamawiĄący może oos'ten|! od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomoŚci o tych oko|icznościach.. W takim przypadku Dostawca moze ząaóćjedynie
wynagrodzenia na|eznego mu z tytułu wykonania z.rea|izowanej częŚci umowy.

zrr"ns"luoro*v
1. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem niewazności formy
- pisemnej, w postaci aneksu do umowy i musźą uye ziaióbptońjne przóiś1.ony umowy'2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści óferty, ń"podstawie, której dokonano wyboru Dostawcy.

no'*ią.llŁ u'o*,
1. Rozwiązanie umowy wze? jedną ze stron pzy zachowaniu 3 miesięcznego terminuwypowiedzenia dopuszcza|ne jest wyłącznie w pzypadku, gdy jej da|s)e wyłonywanie

byłoby połączone z raŻącą stratą d|a jednej. zó' stron ż 
-póńoou 

nadzwycźa1nych
oko|iczności, które pzy zachowaniu na|ezytej śtaranności nie mogły oyó przewidzianeprzy zawieraniu umowy.

sl2
lnformowanie

Strony są zobowiązane do informowania się niezwłocznie o wszelkich zmianach związanychz nazwą i adresem pzedsiębiorstwa oraz innych faktów mających wpływ na prawidłowość
s po rządze n i a d o ku m e n tow związan ych z r ea|izaĄąu m owy.

sl3
W kwestiach nieuregu|owanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywi|nego.

s14
Strony dek|arują wo|ę po|ubownego załatwienia wsze|kich sporÓw mogących wyniknąć zrea|izacji tej umowy, a W przypadku nie .osiągnięcia porozumienia *- óiósu 1 miesiącasprawę poddadzą jurysdykcji sądu powszechnego właściwego d|a siedziby oioiorcy

s l5Wsze|kie zmiany niniejszej umowy wymagająformy pisemnej pod rygorem niewazności.

s l6
Umowę spoządzono w trzech egzemp|arzach, W tym jeden d|a odbiorcy.

Dostawca Odbiorca
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