
 

ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ
w Świętochłowicach sp. z o.o.

 
ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice
tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000426290         
Nr NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450
Wysokość kapitału zakładowego: 33.720.000,00 zł

Świętochłowice,  dn. 05.10.2017 r.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

nr zamówienia publicznego: …………………………..                                          26/ZA/17

przedmiot zamówienia publicznego: 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony  na
dostawę gazów medycznych i technicznych z dzierżawą zbiornika kriogenicznego.

wymagany czas realizacji zamówienia:   ………         24 miesiące od daty zawarcia umowy

                                                                     
termin składania ofert:…………………………           13.10.2017 r. godz. 10:00

termin otwarcia ofert:……………………………         13.10.2017 r. godz. 10:30

termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert

miejsce składania ofert: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska
38, Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych - pokój nr 19.

miejsce otwarcia ofert:  Zespół  Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska
38, sala konferencyjna – pokój nr 17.



osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:

w zakresie procedury przetargowej:
fax. 32/245 34 40 w godzinach od 12:00 - 14:00 
e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl

- Jacek Drażyk

w zakresie przedmiotu zamówienia:
fax. 32/245 34 40 w godzinach od 12:00 - 14:00 
e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl

- Maria Walus

                                
kryteria oceny ofert: 

cena      -       90%
             termin płatności -       10%

  

postępowanie  prowadzone  jest  zgodnie  z  przepisami   art.  4  pkt  8  ustawy  Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 j.t.) - zwanej dalej Ustawą.

załączniki:
1) Formularz ofertowy - Załącznik nr 1.
2) Wzór umowy  - Załącznik nr 2.
3) Wykaz wykonanych-wykonywanych dostaw  - Załącznik nr 3.
4) Oświadczenie  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  i  o  spełnianiu  warunków  udziału  w

postępowaniu – Załącznik nr 4



Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.

Rozdział 2. Informacje ogólne

1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną:
adres e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl

2. Dopuszcza się formę pisemną z możliwością przekazywania pism za pomocą faxu, przy czym
aby dostarczone w ten sposób pismo było uznane za ważne musi dotrzeć do Zamawiającego
przed  upływem  terminu  –  dotyczy  w  szczególności  sytuacji  zwracania  się  Wykonawcy  o
wyjaśnienie treści specyfikacji.

nr faxu: 32 245 34 40
3. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania pisma (tak drogą

elektroniczną jak i faxem)
4. Wszelką korespondencję w tradycyjnej formie pisemnej należy kierować na adres:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
ul. Chorzowska 38
41-605 Świętochłowice
Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, pok. 19

1. W niniejszym postępowaniu wszelka korespondencja prowadzona jest w języku polskim.
2. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami w zakresie:
 procedury postępowania: Jacek Drażyk fax: 32 245 34 40, e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl
 przedmiotu zamówienia: Maria Walus fax.32 245 34 40, e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl

Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Dostawę gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego.

Opis  przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia określony według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV)
kodami: 
           24.10.00.00-5 - gazy, 
           24.11.17.00-2 – azot, 
           24.11.15.00-0 - gazy medyczne, 
           24.11.19.00-4 – tlen

1.Przedmiotem zamówienia jest: dostawa gazów medycznych i technicznych w postaci  ciekłej i
sprężonej  wraz  z dzierżawą zbiornika kriogenicznego o pojemności netto: 2000 – 3000  dm³
z  zespołem  urządzeń  technicznych  (parownica  robocza,  parownica  główna,  zawory
bezpieczeństwa,  zawory  eksploatacyjne,  urządzenia  kontrolno  -  pomiarowe),  zasilających
szpitalną  instalację  wewnętrzną,  w  tym  również  z  automatyczną  tablicą  poboru  gazu
sterującą pracą źródeł podstawowego (zbiornik kriogeniczny), rezerwowego i awaryjnego (2
wiązki po 12 butli o pojemności wodnej 50 dm³) dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Świętochłowicach sp. z o.o.
 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ (formularz cenowy).
 Wykonawca  składa  oświadczenie,  że  oferowane  wyroby  posiadają  zgłoszenie  do  rejestru

wyrobów medycznych.       
 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych (ilość zadań  – 1 pakiet).
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2.  W zakresie dostaw ciekłego tlenu medycznego oraz dzierżawy zbiornika wymagane jest:
a) Wykonawca posadowi zbiornik w ciągu 24 godzin od otrzymania zlecenia Zamawiającego.
b)Wykonawca  zapewni  przez  24  godziny  na  dobę  i  przez  7  dni  w  tygodniu  obsługę  dla
rozwiązania problemów bezpieczeństwa związanych ze zbiornikiem kriogenicznym.
c)Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  dokumenty  zawierające  instrukcje  obsługi
i  bezpieczeństwa  oraz  przeszkoli  wyznaczonych  pracowników  Zamawiającego  w  zakresie
tychże instrukcji.
d)Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonywać  pełną  konserwację  zbiornika  związaną  
z  normalnym  jego  zużyciem  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  ustawy  o  dozorze
technicznym.
e)Wykonawca zobowiązany jest interweniować w wypadku awarii zbiornika w ciągu 12 godzin
od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.
f)Wykonawca  przekaże  dokumentację  techniczną  zbiornika,  w  tym  książki  rewizyjne
zamawiającemu.
g)Po  rozwiązaniu  przedmiotowej  umowy  o  zamówienie  publiczne  Wykonawca  odbierze
zbiornik na swój koszt.
h)Wykonawca  ubezpieczy  zbiornik  z  zespołem  urządzeń  technicznych  od  następstw
nieszczęśliwych wypadków, zdarzeń losowych, pożaru, wyładowań atmosferycznych, kradzieży,
dewastacji, gradobicia, trzęsienia ziemi w okresie obowiązywania umowy.
i)Wykonawca w okresie 24 miesięcy liczonych od daty zawarcia umowy będzie dostarczał loco
centralna tlenownia na potrzeby szpitala tlen medyczny w postaci ciekłej i sprężonej oraz będzie
monitorował  w sposób ciągły parametry techniczne,  w tym poziom cieczy  i  ciśnienie  tlenu
ciekłego w zbiorniku kriogenicznym w sposób zapewniając ciągłość dostawy tlenu medycznego
dla potrzeb pacjentów szpitala. 

3.Wykonawca  w  okresie  obowiązywania  umowy  będzie  serwisował  układ  zasilania  w  pełnym
zakresie technicznym, w tym również będzie ponosił koszty procedur wynikających z przepisów
ustawy o dozorze technicznym oraz koszt przeglądów wynikających z przepisów ustawy Prawo
budowlane.

4.Zaoferowany  przedmiot  zamówienia  musi  być  wprowadzony  do  obrotu  i  używania  
w jednostkach służby zdrowia na terytorium RP zgodnie z prawem polskim oraz prawem Unii
Europejskiej  oraz  posiadać  wszelkie  wymagane  prawem  certyfikaty,  świadectwa,  atesty,
dopuszczenia, wpisy do odpowiednich rejestrów.

5.  Przedmiotowe  dostawy  muszą  spełniać  wymogi  określone  dla  tlenu  medycznego  (leku)  
w przepisach ustawy Prawo Farmaceutyczne.

6. Ilości określone w załączniku nr 1 do  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, to ilości
maksymalne.
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień dodatkowych.

Rozdział 4. Wymagany termin realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia wynosi: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy. 



Rozdział  5.  Warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny
spełnienia tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać Wykonawcy, którzy:
a) Nie podlegają wykluczeniu.
b) Spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w

ogłoszeniu o zamówieniu w zakresie:

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

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany
jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o braku podstaw do
wykluczenia – Załącznik nr 4.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

W  celu  spełnienia  powyższego  warunku  Wykonawca  obowiązany  jest  przedstawić  wykaz
wykonanych/wykonywanych   minimum 3 dostaw (rozumianych  jako wykonanie  umowy w
całości  lub  części)  odpowiadających  swoim  rodzajem  i  wartością  dostawom  stanowiącym
przedmiot zamówienia  min. 30 000,00 zł brutto rocznie, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym
okresie,  z  podaniem  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców  oraz  załączyć
dokumenty  potwierdzające,  że  dostawy zostały  wykonane  lub  są  wykonywane  należycie  –
Załącznik nr 3. 

3) dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do
wykonywania zamówienia;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany
jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o braku podstaw do
wykluczenia – Załącznik nr 4.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany
jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o braku podstaw do
wykluczenia – Załącznik nr 4.

2.  Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych:

- wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić
zamawiającemu,  że  realizując  zamówienie  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do odda-
nia mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas realizacji zamówienia;

-  udostępnione  zasoby  pozwolą  na  wykazanie  przez  wykonawcę  spełnienia  warunków
udziału w postępowaniu oraz nie zajdą wobec podmiotów udostępniających podstawy wy-
kluczenia

- podmioty udostępniające zrealizują usługi, do realizacji których udostępnione zasoby są



wymagane.

3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do
złożenia wszystkich, lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wyklu-
czeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy
do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych doku-
mentów

4. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warun-
ków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia lub innych dokumentów niezbęd-
nych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, za-
wierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do
ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez sie-
bie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wy-
jaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępo-
wania.

5. Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu, możliwość dokonania najpierw oceny
ofert, a następnie zbadanie, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzyst-
niejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

Ocena  spełnienia  w/w  warunków  dokonana  zostanie  zgodnie  z  formułą  „spełnia/nie  spełnia”
w oparciu  o  informacje  zawarte  w  dokumentach  i  oświadczeniach,  jakie  mają  dostarczyć
Wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  i wykazania
braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Jeżeli  wykonawca  polegać  będzie  na  wiedzy,  doświadczeniu,  potencjale  technicznym,  osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie
od  charakteru  prawnego  łączących  go  z  nimi  stosunków,  zobowiązany  jest  udowodnić
Zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami  niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Rozdział 6. Podstawy wykluczenia

1.  Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  Zamawiający  wykluczy  Wykonawcę/ów
w następujących przypadkach:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępo-
waniu  restrukturyzacyjnym  jest  przewidziane  zaspokojenie  wierzycieli  przez  likwidację
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z
dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, z późn.zm.) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości za-
warł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwi-
dację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadło-
ściowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn.zm.);

b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpiecze-
nia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosow-
nych środków dowodowych,  z wyjątkiem przypadku wydania wobec Wykonawcy prawo-
mocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotnej, chyba że Wyko-
nawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne



lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w spra-
wie spłaty tych należności

c) który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku
podstaw do wykluczenia;

d) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, lub Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego
organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej
albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub proku-
renta prawomocnie skazano za przestępstwo:
1. o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art.

250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U.
poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. Z 2016 r. poz. 176),

2. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny,

3. skarbowe,
4. o którym mowa w art.  9 lub art.  10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  o  skutkach

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

Rozdział  7.  Oświadczenia  i  dokumenty wymagane od Wykonawców w celu  potwierdzenia
spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu,  wykazania  braku  podstaw  do
wykluczenia  z     postępowania  oraz  potwierdzenia,  iż  Wykonawca  posiada
uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności 

1. Sporządzony przez Wykonawcę, podpisany formularz ofertowy (Załącznik nr 1)
2. Oświadczenie  Wykonawcy  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  i  o  spełnianiu  warunków

udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4)
3. Wykaz  wykonanych/wykonywanych   minimum 3 dostaw (rozumianych  jako wykonanie

umowy w całości lub części) odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom sta-
nowiącym przedmiot  zamówienia  min. 30 000,00 zł  brutto rocznie,  w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców
oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie – Załącznik nr 3

4. Jeżeli wymagane - pełnomocnictwo do złożenia oferty w oryginale lub kopii poświadczonej 
notarialnie

 Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, po-
świadczonym przez Wykonawcę.
Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumen-
tu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić
wątpliwości co do jej prawdziwości.
Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

Rozdział 8. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.



2. W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  Wykonawcy
ustanawiają  pełnomocnika  do reprezentowania  ich  w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa
w pkt 1.

4. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia została wybrana,
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.

Rozdział  9.  Korzystanie  z  zasobów  innych  podmiotów  w  celu  potwierdzenia  spełniania
warunków udziału w postępowaniu

1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdol-
nych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowią-
zany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywa-
niu zamówienia. Z dokumentu zobowiązania musi wynikać w szczególności: zakres dostępnych
Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez
Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres i okres udziału innego pod-
miotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach którego Wy-
konawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształce-
nia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.

2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,  pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa Rozdziale 5 i 6 SIWZ.

3. W odniesieniu  do  warunków dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub  do-
świadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpo-
wiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę po-
niesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,
o którym mowa powyżej,  nie  potwierdzają  spełnienia  przez  Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu  lub  zachodzą  wobec tych  podmiotów podstawy wykluczenia,  Zamawiający
żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot in-
nym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej
części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową
lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału.

6. Wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub sytu-
ację  którego  Wykonawca  powoływał  się  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału
w postępowaniu, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania tego podmiotu.
Wykonawca zobowiązany jest również złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające speł-
nianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wyko-
nawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków



Dokumenty  są  składane  w  formie  oryginału  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów,  na  których  zasobach  lub  zdolnościach  finansowych  polega  Wykonawca,  kopie
dokumentów  dotyczących  odpowiednio  Wykonawcy  lub  tych  podmiotów  są  poświadczane  za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zamawiający  będzie  żądał  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna
lub budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości.  

Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

Rozdział 10. Przygotowanie oferty

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie
ponoszą solidarną odpowiedzialność   za  niewykonanie  lub   nienależyte wykonanie zamówienia. 
Oferta  winna być złożona z zachowaniem  formy  pisemnej  w  języku  polskim  pod rygorem
nieważności.  Wszelkie  dokumenty  sporządzane  w  języku  obcym  należy  składać  zgodnie  z
wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każdy Wykonawca
może  złożyć  tylko  jedną  ofertę.  Zamawiający  wymaga,  aby  każda  zapisana  strona  oferty  była
ponumerowana kolejnymi numerami oraz zaparafowana. 
Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ofertę należy
złożyć  na  formularzu  ofertowym  -  Załącznik  nr  1  wraz  z  pisemnym  oświadczeniem  o
zaakceptowaniu warunków umowy zgodnych  ze wzorem, stanowiącym   Załącznik nr 2.
Do  oferty  winny  być  dołączone  wszystkie  dokumenty  wymagane  postanowieniami  zawartymi
w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferta   winna   być  podpisana   przez   osoby   uprawnione   do  składania  oświadczeń  woli  
i  zaciągania   zobowiązań  w imieniu  Wykonawcy.  Umocowanie  do  złożenia  oferty  winno  być
dołączone do oferty, o ile  nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
Wykonawca  umieści  ofertę  w  zamkniętej  kopercie  i  opisze  w  następujący  sposób:  nazwa  
i adres Wykonawcy z dopiskiem:

,, Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego. –
postępowanie nr - 26/ZA/17

Nie otwierać przed 13.10.2017 r. g. 10.30”

Wykonawca  może  zastrzec,  że  nie  mogą  być  udostępnione   innym  uczestnikom postępowania
informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  Ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie  do udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

Dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa należy złożyć w nieprzezroczystej zamkniętej
kopercie z dopiskiem “tylko do wglądu przez komisję przetargową”. 

W  przypadku  braku  powyższego  zapisu,  Zamawiający  uzna,  że  wszystkie  informacje  złożone
w ofercie są w pełni jawne. Wykonawca jest zobowiązany wykazać poprzez załączenie stosownych
dokumentów do oferty, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.   

Rozdział 11  .   Sposób obliczenia ceny oferty



1. Cenę oferty Wykonawca poda w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.
 cena jednostkowa brutto = cena jednostkowa netto + VAT 
 wartość netto = cena jednostkowa  netto x  ilość max. asortymentu
 wartość brutto = wartość netto + VAT

2. Cena  podana  w  ofercie  powinna  obejmować  wszystkie  koszty  i  składniki  związane
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami określonymi przez Zamawiającego.

3. Dane cenowe, określone przez Wykonawcę będą stałe przez cały okres realizacji umowy.
4. Wykonawca nie może pominąć żadnej pozycji składającej się na zaoferowaną cenę.
5. Oferowana  cena  powinna  być  sporządzona  w  oparciu  o  niniejszą  Specyfikację  Istotnych

Warunków  Zamówienia   i  winna  obejmować  wszystkie  elementy  niezbędne  do  wykonania
zakresu przedmiotu zamówienia.

Rozdział 12. Język postępowania

Postępowanie  jest  prowadzone  w  języku  polskim.  Wszelkie  dokumenty  sporządzane  w  języku
obcym należy składać zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale 5 Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

Rozdział 13. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Przy wyborze  najkorzystniejszej  oferty komisja przetargowa będzie kierować się następującym
kryterium:

Kryterium Waga (%)

1. cena 90%

2. termin płatności 10%
                  

Oferty Wykonawców niewykluczonych oraz nieodrzuconych będą oceniane według następujących
kryteriów i wag :

   1. cena  brutto – 90%

Cena  brutto najniższa wśród ofert 
------------------------------------------- x 90 pkt. 
Cena  brutto  danego Wykonawcy        

  2.  termin płatności – 10%

Oferta z terminem płatności – 30 dni otrzyma 0 pkt;
Oferta z terminem płatności – 40 dni otrzyma 2 pkt;
Oferta z terminem płatności – 50 dni otrzyma 5 pkt;
Oferta z terminem płatności – 60 dni otrzyma 10 pkt

Zamawiający dokona wyboru oferty z najwyższą sumą punktów.

Rozdział 14  .   Miejsce i termin składania ofert



Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach
sp.  z  o.o.,  ul.  Chorzowska 38 – Sekcja  Zaopatrzenia  i  Zamówień  Publicznych  -  pok.  nr  19 w
terminie do 13.10.2017 r. godz. 10:00. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert
zmienić lub wycofać ofertę. 
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
Rozdział 15. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.10.2017 r. godz. 10:30. w siedzibie Zamawiającego - Zespół Opieki
Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o., ul. Chorzowska 38 - pok. nr 17 (sala konferencyjna).
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.

Rozdział 16.  Oczywiste omyłki

Zamawiający poprawia w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem konsekwencji  rachunkowych  dokonanych

poprawek,
- inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków

Zamówienia,  niepowodujące  istotnych  zmian  w  treści  oferty,  niezwłocznie  zawiadamiając
o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Rozdział 17. Termin związania  ofertą

Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. 
Wykonawca  samodzielnie  lub  na  wniosek  Zamawiającego  może  przedłużyć  termin  związania
ofertą,  z  tym,  że  Zamawiający  może  tylko  raz,  co  najmniej  na  3 dni  przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Rozdział 18. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  jednocześnie  zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty,  podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę
albo  adres  zamieszkania  i  adres  wykonawcy,  którego  ofertę  wybrano,  uzasadnienie  jej
wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację;

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając

uzasadnienie
Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zamieszcza  informacje,
o których mowa wyżej,  na stronie internetowej  Zamawiającego  www.zoz.net.pl oraz na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  uchyla  się  od  zawarcia  umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert
bez  przeprowadzania  ich  ponownej  oceny,  chyba  że  zachodzą  przesłanki  unieważnienia
postępowania:

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

http://www.zoz.net.pl/


b) cena  najkorzystniejszej  oferty  lub  oferta  z  najniższą  ceną  przewyższa  kwotę,  jaką
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć

d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie nie-
podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

Rozdział 19. Tryb udzielania wyjaśnień

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami w zakresie:
 procedury postępowania: Jacek Drażyk fax: 32 245 34 40, e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl
 przedmiotu zamówienia: Maria Walus fax. 32 245 34 40, e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl

Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  Istotnych
Warunków Zamówienia.  Zamawiający jest  obowiązany udzielić  wyjaśnień niezwłocznie,  jednak
nie  później  niż  na  3  dni  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  pod  warunkiem że  wniosek
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli  wniosek o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  wpłynął  po
upływie terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie  terminu  składania  ofert  nie  wpływa  na  bieg  terminu  składania  wniosków
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje  Wykonawcom, którym przekazał
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, oraz zamieszcza
na  stronie internetowej www.zoz.net.pl.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający
przekazuje  niezwłocznie  wszystkim  Wykonawcom,  którym  przekazano  Specyfikację  Istotnych
Warunków Zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej www.zoz.net.pl.

Świętochłowice, dnia 05.10.2017 r.

Sporządził:                                                                                                                          Zatwierdził:

http://www.zoz.net.pl/
http://www.zoz.net.pl/


Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
Dane wykonawcy

nazwa:

siedziba:

nr telefonu/faksu:
e-mail:
nr NIP:

nr REGON:
Dostawa gazów medycznych (i inne)  na 24 miesiące 

Lp Asortyment Nazwa handlowa j.m. Ilość max. Cena jedn.
netto

%
VAT

Cena jedn.
brutto

Wartość netto Wartość brutto Uwagi

1 Azot ciekły medyczny kg 1 200

2 Transport azotu ciekłego medycznego z rozładunkiem 
bezciśnieniowym do termosów o poj.10 dm3

dostawa 75

3 Podtlenek azotu – Nitrogenium oxydatum a 7 kg kg 700

4 Dwutlenek węgla do laparoskopii w butlach o poj.wodnej 10 
dm3

kg 450

5 Transport gazów sprężonych medycznych dostawa 100

6 Tlen sprężony medyczny w butlach o poj.wodnej 2-3 dm3 m3 120

7 Tlen sprężony medyczny w butlach o poj.wodnej 10 dm3 m3 224

8 Tlen medyczny w wiązkach (12 butli a 10,7m3 o poj. wodnej 
50litrów, ciśnienie 200 bar /x 2 wiązki)

m3 256,8

9 Dzierżawa butli medycznych  szt. 60 000

10 Dzierżawa wiązek   szt. 48

11 Transport wiązek dostawa 2



12 Tlen ciekły medyczny kg 110 000

13 Transport tlenu ciekłego medycznego (za kg) kg 110 000

14 Parownica plus zbiornik kriogeniczny.  W cenie dzierżawy koszt
rozruchu, odbiór Urzędu Dozoru Technicznego oraz przeglądy 
techniczne w zakresie obowiązywania umowy, serwis, a po 
zakończeniu umowy koszt jego demontażu.

Kwota
dzierżawy
/ miesiąc

24

15 Stacja rozprężania tlenu medycznego stanowiącej źródło 
rezrewowe i awaryjne zasilania szpitala w tlen medyczny wraz z 
podłączeniem przez automatyczną tablicę redykcyjno – 
pomiarową do istniejącego przyłącza zewnętrznego instalacji 
tlenu medycznego wraz z certyfikacją. 

Kwota
dzierżawy
/ miesiąc

24

16 Osadzenie zbiornika kriogenicznego z parownicą główną oraz 
wykonanie przyłączenia do istniejącej instalacji zewnętrznej 
tlenu medycznego oraz obsługa techniczna z monitorowaniem 
parametrów roboczych zbiornika kriogenicznego wraz z 
osprzętem oraz zapewnienie Zamawiającemu podglądu 
parametrów pracy / źródła tlenu na komputerze Szpitala.

komplet 1

Wartość netto Wartość brutto

Wymagania :                                                                                                                                                                                                                             
1.) Poz. 1, 3, 4, 6, 7 -  fakturowanie butli przy każdej dostawie. 

2.) Poz. 9 - fakturowanie za dzierżawę butli, co miesiąc.

3.) Dostawa tlenu medycznego do zbiornika możliwa transportem do 26 ton, z powodu utrudnionego dostępu. 
.

Treść oświadczenia Wykonawcy :
1) Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakcep-

towany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.

2) Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym dotyczące: po-
siadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posia-
dania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ogółem wartość zamówienia: ...................................... złotych netto, słownie: ……………………………………………….....................................

Ogółem wartość zamówienia: ……………………...... złotych brutto, słownie: ......................................................................................

Termin płatności faktur …. dni od daty otrzymania faktury.
………………………………..

(miejscowość i data)
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)



Załącznik nr 2

WZÓR UMOWY

zawarta dnia ............................... w Świętochłowicach pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
ul. Chorzowska 38 , 41-605 Świętochłowice
NIP: 627 16 69 770  REGON: 000311450

reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu: Dariusza Skłodowskiego 
Wiceprezesa Zarządu: Ilonę Tkocz – Furman

zwaną dalej Zamawiającym

a

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

NIP: ……………REGON: ……………

reprezentowaną przez

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

zwaną dalej Wykonawcą

§1

Umowa  została  zawarta  w  oparciu  o  postępowanie  prowadzone  w  trybie  “przetargu
nieograniczonego” zgodnie z regulacjami art.  4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 j.t.), opublikowanego w Biuletynie Zamówień
Publicznych  w  dniu  ...................  na  dostawę  gazów  medycznych  i  technicznych   z  dzierżawą
zbiornika  kriogenicznego  -  zgodnie  z  ofertą  przetargową  z  dnia  ……..…  2017  r.  stanowiącą
załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz SIWZ.

§2

1. Gazy medyczne i techniczne powinny być dostarczane do Apteki Szpitalnej mieszczącej się przy
ulicy Chorzowskiej  36 oraz do Przychodni  nr 2 mieszczącej  się przy ulicy Zubrzyckiego 36
w Świętochłowicach  -  dostawa następowała  będzie  sukcesywnie,  zgodnie  z  częściowymi  za-
mówieniami, składanymi w trybie przewidzianym niżej w ust. 4, 24 miesiące od daty zawarcia
umowy.

2. Zbiornik kriogeniczny zostanie  dostarczony, zainstalowany i uruchomiony wraz z osprzętem do
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. przy ul. Chorzowskiej 36, 41- 605
Świętochłowice w ciągu 24 godz. od otrzymania zlecenia Zamawiającego.

3. Czas trwania umowy – od daty zawarcia, tj. od dnia ………2017 r.  do dnia  …….2019 r.
4. Gazy  medyczne  i    techniczne    dostarczane    będą   w    ilościach      zamawianych    przez

Zamawiającego  telefonicznie,  faxem  na  nr  …………..  lub  drogą  mailową:
…..............................w  dniu następnym  po złożonym zamówieniu

5. Koszty transportu przedmiotu umowy do Apteki Szpitalnej, mieszczącej się przy ul. Chorzow-
skiej 36 w Świętochłowicach, ponosi Wykonawca – dostawa transportem Wykonawcy.

6. Przedmiot umowy będzie zamawiany w zależności od potrzeb.
7. Ilości określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, to ilości maksymalne.
8. Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia przedmiotu umowy w ilościach maksymal-

nych, określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.



9. Strony ustalają, że ceny jednostkowe wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszej umowy,
który stanowi oferta przetargowa, obowiązują przez cały okres obowiązywania umowy,  z za-
strzeżeniem zmian cen określonych w §9 ust. 1.

10. Szacunkowa  wartość  umowy  określona  została  na  kwotę:  ………  zł  brutto  (słownie:
…………………………..…)

§3

1. Strony ustalają, że czynsz dzierżawny  za dzierżawę zbiornika kriogenicznego płatny będzie po
zakończeniu  każdego  miesiąca  przelewem  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy  każdorazowo
wskazany na wystawionej przez niego fakturze w terminie …. dni od daty doręczenia faktury.

2. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie  dostawy tlenu medycznego ciekłego i sprężonego wraz
z dzierżawą zbiornika kriogenicznego z urządzeniami technicznymi należy:
a)Wykonawca  zapewni  przez  24  godziny  na  dobę  i  przez  7  dni  w  tygodniu  obsługę  dla
rozwiązania problemów bezpieczeństwa związanych ze zbiornikiem kriogenicznym,
b)Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  dokumenty  zawierające  instrukcje  obsługi
i bezpieczeństwa oraz przeszkoli wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie tychże
instrukcji,
c)Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonywać  pełną  konserwację  zbiornika  związaną
z  normalnym  jego  zużyciem  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  ustawy  o  dozorze
technicznym,
d)Wykonawca zobowiązany jest interweniować w wypadku awarii zbiornika w ciągu 12 godzin
od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia
usterki w ciągu 24 godz. od zawiadomienia,
e)Wykonawca  przekaże  dokumentację  techniczną  zbiornika,  w  tym  książki  rewizyjne
Zamawiającemu,
f)Po rozwiązaniu przedmiotowej umowy o zamówienie publiczne Wykonawca odbierze zbiornik
na swój koszt,
g)Wykonawca  ubezpieczy  zbiornik  z  zespołem  urządzeń  technicznych  od  następstw
nieszczęśliwych wypadków, zdarzeń losowych, pożaru, wyładowań atmosferycznych, kradzieży,
dewastacji, gradobicia, trzęsienia ziemi w okresie obowiązywania umowy.
h)Wykonawca w okresie 24 miesięcy liczonych od daty zawarcia umowy będzie dostarczał loco
centralna tlenownia na potrzeby szpitala tlen medyczny w postaci ciekłej i sprężonej oraz będzie
monitorował  w sposób ciągły parametry techniczne,  w tym poziom cieczy  i ciśnienie  tlenu
ciekłego  w  zbiorniku  kriogenicznym  w  sposób  zapewniający  ciągłość  dostawy  tlenu
medycznego dla potrzeb pacjentów szpitala,
i) Zbiornik kriogeniczny wraz z urządzeniami technicznymi zostanie wydany Zamawiającemu w
oparciu  o  protokół  zdawczo-odbiorczy  podpisany  przez  strony.  Protokół  zdawczo-odbiorczy
zostanie  sporządzony  w  dniu  przekazania,  uruchomienia  zbiornika  kriogenicznego  i  będzie
stanowił podstawę naliczania kosztów dzierżawy.

3.  Wykonawca w okresie  obowiązywania  umowy będzie  serwisował  układ zasilania  w pełnym
zakresie technicznym, w tym również będzie ponosił koszty procedur wynikających z przepisów
ustawy o dozorze technicznym oraz koszt przeglądów wynikających z przepisów ustawy Prawo
budowlane.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni przeprowadzenie bezpłatnych przeglądów w ilościach
określonych  i  zakresie  zgodnym  z  wymogami  określonymi  w  dokumentacji   technicznej,
potwierdzonych stosownymi wpisami w paszport techniczny.

5. W czasie trwania gwarancji naprawy serwisowe wynikające z normalnego użytkowania zbiornika
kriogenicznego  wraz  z  urządzeniami  technicznymi,  świadczone  będą  przez  Wykonawcę
bezpłatnie.

§4



1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostawę przedmiotu umowy prze-
lewem na konto podane na fakturach VAT w terminie do …... dni liczonym od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury, która zostanie doręczona po dostarczeniu przedmiotu zamó-
wienia. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

2. Faktura zostanie wystawiona w języku polskim przez Wykonawcę.
3. W razie zwłoki w dokonaniu zapłaty Wykonawcy przysługują wyłącznie odsetki ustawowe za

opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego.
4. Faktura  VAT wskazana w ust.  2  w opisie  musi  zawierać  numer  umowy,  do której  zostaje

wystawiona.

§5

1. W  przypadku  stwierdzenia  braków  ilościowych  lub  wad  jakościowych  Zamawiający
niezwłocznie powiadamia o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą braków
ilościowych i wad jakościowych w ciągu 48 godzin, od otrzymania powiadomienia.

2. Wykonawca zobowiązuje się wymienić niezwłocznie towar wadliwy na towar wolny od wad 
i uzupełnić braki ilościowe w dostarczonym towarze w ciągu 48 godzin od chwili rozpatrzenia
reklamacji, lub od upływu terminu na rozpatrzenie reklamacji.

§6

1.  W  razie  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy  Wykonawca  zobowiązuje  się
zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości  5 % szacunkowej wartości umowy w przypadku realizacji przez  Wykonawcę

przedmiotu umowy, w sposób nienależyty, sprzeczny z umową, rażącego zaniedbania oraz  
w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa (za każdy przypadek), 

b) w wysokości  5 % szacunkowej wartości  umowy gdy Zamawiający wypowie umowę bez
zachowania okresu wypowiedzenia,

c)  w wysokości 5 % szacunkowej wartości umowy gdy  Zamawiający albo Wykonawca odstąpi
od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

d)  w  wysokości  10% niezrealizowanej  części  zamówienia,  za  każdy  dzień  opóźnienia  w
dostarczeniu przedmiotu umowy lub opóźnienia w wymianie przedmiotu umowy  na wolny
od wad, czy też opóźnienia w uzupełnieniu braków ilościowych w dostarczonym przedmiocie
umowy.

2.  Realizacja  zapłaty  kar  umownych  naliczonych  przez  Zamawiającego  może  nastąpić  poprzez
potrącenie wysokości kary z kwoty należnej do zapłaty Wykonawcy wynikającej z wystawionej
przez  niego  faktury,  na  co  Wykonawca  wyraża  zgodę  lub  kwotę  z  tytułu  naliczonej  kary
umownej  Wykonawca  ureguluje  na  wskazany  rachunek  bankowy  w  terminie  do  14  dni
kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania .

3. Zapłacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy.
Nie dotyczy to sytuacji wskazanych w ust 1 lit. b, c. 

4. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych,
gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych, bądź wystąpiła z innego powodu.

§7

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w szczególności w przypadkach:
a)  nie  rozpoczęcia,  opóźnienia  w  realizacji  przedmiotu  umowy przez  Wykonawcę  dających

podstawę  do  uzasadnionego  przewidywania,  że  nie  będzie  on  realizowany  zgodnie  
z warunkami umowy a nie rozpoczęcie, opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy nastąpiło
z  przyczyn,  za  które  ponosi  odpowiedzialność  Wykonawca.  Zaistnienie  wskazanych
okoliczności,  zwalnia  Zamawiającego  od  obowiązku  zapłaty  Wykonawcy  jakiegokolwiek
wynagrodzenia,



b) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, wszczęcie likwidacji
Wykonawcy.

2. Z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający może skorzystać w terminie do 1 miesiąca od dnia
w którym powziął informację o zdarzeniu będącym przyczyną odstąpienia.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie  umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa  państwa  lub
bezpieczeństwu publicznemu,  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy w terminie  30 dni  od
powzięcia  wiadomości  o tych  okolicznościach.  W takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie  wynagrodzenia  należnego  z  tytułu  wykonania  części  przedmiotu  umowy.
Postanowienia o karach umownych nie mają w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie
może żądać odszkodowania.

4. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust.1 lit b odstąpienie od umowy dotyczy
jedynie  niewykonanej  części  umowy i  w stosunku do niej  nie  wywołuje  skutku wstecznego
(skutek ex nunc).

5.  Odstąpienie  od  umowy  będzie  dokonane  na  piśmie  z  podaniem  przyczyn  odstąpienia  
i wskazaniem terminu odstąpienia.

6. Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie do 30 dni od dnia odstąpienia. 
7. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia kar umownych z 

innych tytułów niż odstąpienie od umowy.

§8

1. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę Wykonawcy w trybie natychmiastowym w razie
wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
a) realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w sposób nienależyty, sprzeczny z umową,

rażącego zaniedbania oraz w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
b) jeżeli  Wykonawca  powierzy  realizację  przedmiotu  umowy  lub  jego  części  podmiotowi

trzeciemu bez zgody Zamawiającego, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
c) narażenia Zamawiającego na szkody, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
d) gdy  Zamawiający  po  pozyskaniu  informacji  o  niekorzystnej  sytuacji  ekonomiczno-

finansowej Wykonawcy, która może mieć wpływ na wykonanie umowy i wezwaniu go do
jej  wyjaśnienia  nie  uzyskał  gwarancji,  udokumentowanego  wiarygodnego  zapewnienia
prawidłowego wykonania umowy.

2. Wypowiedzenie umowy będzie dokonane na piśmie.
3. W przypadku wypowiedzenia umowy, Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie do 30 dni

od dnia jej wypowiedzenia. 

§9

1. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli ko-
nieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności:
a) obniżenia ceny jednostkowej przez  Wykonawcę;
b) zmiany stawki podatku VAT;
c) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie siły wyższej lub przedłużającej

się nadmiernie procedury udzielenia nowego zamówienia w procedurze otwartej;
d) zmiany producenta przedmiotu umowy,  w przypadku gdy producent wskazany w ofercie

przez Wykonawcę wycofał się z produkcji. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje
się dostarczyć zamiennik, po cenie określonej w formularzu ofertowym;

e) nastąpiło niemożliwe do przewidzenia na etapie składania oferty zwiększenie zapotrzebowania
określonej pozycji asortymentowej lub wystąpienie innych sytuacji nieprzewidzianych w trakcie jej
realizacji, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć;



f) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść złożonej oferty
w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do
zaistniałego stanu prawnego;

g) Zastąpienia  Wykonawcy,  któremu  Zamawiający  udzielił  zamówienia,  nowym  wykonawcą
w wyniku  połączenia,  podziału,  upadłości,  restrukturyzacji  lub  nabycia  dotychczasowego
Wykonawcy  lub  jego  przedsiębiorstwa,  o  ile  nowy  wykonawca  spełnia  warunki  udziału
w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia wskazane w SIWZ lub nie
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, lub przekształcenie Wykonawcy będącego
następstwem  sukcesji  uniwersalnej,  w  związku  z sukcesją  generalną,  dziedziczeniem  spółek
handlowych  zgodnie  z  KSH,  a  także  sukcesją  z mocy  prawa,  zgodnie  z obowiązującymi
przepisami  prawa.  Przekształcony  Wykonawca  musi  nadal  spełniać  warunki  udziału  w
postępowaniu oraz nie mogą zachodzić wobec niego podstawy wykluczenia wskazane w SIWZ;

h) Zmiana nazwy Wykonawcy wskutek zaistnienia okoliczności warunkujących dokonanie zmiany
nazwy Wykonawcy;

i) Zmianie  podlegają  także  inne  postanowienia  w  stosunku  do  treści  oferty  jeżeli  konieczność
wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności:

 Zmiana  osoby  odpowiedzialnej  za  wykonanie  Usługi  ze  strony  Zamawiającego,  w
przypadku braku możliwości wykonywania wskazanych czynności przez tę osobę - zmiana
ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia
aneksu do umowy.

 Zmiana  danych  związana  z  obsługą  administracyjno-organizacyjną  umowy,  zmiana
danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiającego - zmiana ta następuje poprzez
pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

2. Zmiany  postanowień  umowy następują  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  umowie  i  nie  mogą
prowadzić do zmiany charakteru umowy.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda ze Stron
może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany. We wniosku
należy opisać, uzasadnić zmianę oraz dołączyć stosowne dokumenty – dotyczy to przypadków kiedy dla
potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów.

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
w drodze aneksu do umowy skutecznego po podpisaniu przez obie Strony, z zastrzeżeniem przypadków
określonych w niniejszym paragrafie, w których wskazano, że nie jest wymagane zawarcie aneksu do
umowy.

§10

1.  Postanowienia  umowy  mają  charakter  rozłączny.  W  przypadku,  gdy  jedno  lub  więcej  
z  postanowień  umowy  okaże  się  nieskuteczne,  nieważne  lub  niewykonalne,  nie  narusza  to
skuteczności  pozostałych  postanowień.  W  miejsce  nieskutecznego  lub  niewykonalnego
postanowienia  obowiązuje  jako  uzgodnione  takie  postanowienie,  które  możliwie  blisko
odpowiada  gospodarczemu  celowi  postanowienia  nieskutecznego,  nieważnego  względnie
niewykonalnego. Podobne obowiązuje w przypadku luk w powyższych postanowieniach.

2.  Jeżeli  Strony  w  trakcie  obowiązywania  umowy  stwierdzą  błąd  pisarski,  oczywistą  omyłkę,
niezamierzone przeoczenia, usterkę w tekście wówczas Strony zobowiązują się podjąć działania w celu
poprawy, uzupełnienia umowy w tym zakresie. Poprawienie błędu pisarskiego, oczywistej omyłki,
przeoczenia lub usterki w tekście nie może prowadzić do wytworzenia treści niezgodnej z pozostałymi
postanowieniami umowy w tym zakresie.

§11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.



§12

Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod jurysdyk-
cję sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§13

Przyjmujący zamówienie pod rygorem uznania czynności za bezskuteczną nie może dokonać cesji
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy ani wykonać na nich zastawów lub zawrzeć co do
tych wierzytelności umów gwarancyjnych w trybie Kodeksu Cywilnego, w tym w szczególności
umów  poręczenia  bez  uprzedniej  zgody  Zamawiającego  wyrażonej  na  piśmie  pod  rygorem
nieważności.

§14

Integralną częścią umowy jest:
- Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy;
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

§15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

Załącznik nr 3

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



  ...................................................       (miejscowość i data)
  ...................................................
        (nazwa i adres Wykonawcy)

  ...................................................
  ...................................................
  ...................................................
  ...................................................
     (nazwa i adres Zamawiającego)

WYKAZ  WYKONANYCH - WYKONYWANYCH DOSTAW 

            Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: „dostawę gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą
zbiornika kriogenicznego” w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiam/my, wykaz
wykonanych/ wykonywanych dostaw.

Lp.
Nazwa i adres Zamawiającego/

Odbiorców
Wartość

(w zł brutto)
Opis przedmiotu zamówienia Data wykonania

1.

2.

3.

………………………………..
                                                
        (miejscowość i data)

                                                                      

Załącznik nr 4

...............................................
pieczęć firmowa Wykonawcy



OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

W  imieniu  reprezentowanej  przeze  mnie  firmy  …………………………...............................,

oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

oraz spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami Rozdziału 5 i Rozdziału 6

SIWZ.

 

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

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej)  (data i miejscowość)
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	Przedmiot zamówienia określony według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) kodami:
	24.10.00.00-5 - gazy,
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