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1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 

1.1  ZAMAWIAJĄCY 

Zamawiający:  FUNDACJA „Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery 
Aglomeracji Gdańskiej” ARMAAG 

Adres:   ul. Brzozowa 15A, 80-243 Gdańsk 
Telefon/fax:  58 3014884 / 58 3059372 
Godziny urzędowania: od 800 do 1600 

Adres strony www: www.armaag.gda.pl 
 

1.2  NUMER POSTĘPOWANIA 

Niniejsze postępowanie oznaczone jest numerem ZP/08/ARMAAG/2012. 
Oferenci powinni w kontaktach z Zamawiającym powoływać się na ten znak. 
 

1.3  TRYB POSTĘPOWANIA 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej  
133 000 euro. Do czynności podejmowanych w trakcie niniejszego postępowania  
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – PRAWO 

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ. 1078 I NR 182, 

POZ. 1228, Z 2011 R. NR 5, POZ. 13, NR 28, POZ. 143, NR 234, POZ. 1386, NR 240. POZ. 1429 

ORAZ Z 2012 R. POZ. 769 I 1101)), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych 

przepisy ustawy-Kodeks Cywilny. 
 

 
1.4  SPOSÓB POSTĘPOWANIA 

Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r.- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ. U. Z 2010 

R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ. 1078 I NR 182, POZ. 1228, Z 2011 R. NR 5, POZ. 13, NR 28, 

POZ. 143, NR 234, POZ. 1386, NR 240. POZ. 1429 ORAZ Z 2012 R. POZ. 769 I 1101)) 
i przepisami wykonawczymi oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

1.5  ZASADY ZMIAN SIWZ 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści SIWZ 
Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert.  
W przypadku takiej zmiany, informacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim 
podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację i będzie dla nich wiążąca oraz 
zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 
 
1.6  INNE ZASTRZEŻENIA 

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 

 Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego zgodnie z art.67 ust.1 pkt. 
7 ustawy. 

 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu 
zakupów. 

 Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej. 
 
 
 

www.armaag.gda.pl
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2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów kalibracyjnych wg specyfikacji  

(CPV nr 24111000-5 Gazy przemysłowe i specjalne)  wraz z dzierżawą butli. 

 

SPECYFIKACJA DOSTAWY GAZÓW KALIBRACYJNYCH  do zamówienia publicznego 
ZP/08/2012 

    

LP. Gazy kalibracyjne Ilość butli Ilość butli w trzyletniej 
dostawie  

  w jednym 
pakiecie 

 

1. Mieszanina 50 ppm SO2 + 50 ppm NO + N2  
 butla o pojemności 10 litrów, 
 dokładność produkcji 2%, dokładność 
analizy 2% 

10 Określa  oferent zależnie od 
deklarowanego okresu 
stabilizacji. 

2. Azot  5,0  
Butla o pojemności 50 litrów, 200 bar 
  

1 Określa  oferent zależnie od 
deklarowanego okresu 
stabilizacji. 

3. Mieszanina 4% CO2 + 500 ppm CO + N2 

 butla o pojemności 10 litrów, 
dokładność produkcji 2%, dokładność 
analizy 2% 

2 Określa  oferent zależnie od 
deklarowanego okresu 
stabilizacji. 

4. Mieszanina 500 ppm CO + N2 

butla o pojemności 10 litrów, 
dokładność produkcji 2%, dokładność 
analizy 2% 

5 Określa  oferent zależnie od 
deklarowanego okresu 
stabilizacji. 

5. Mieszanina poszczególnych składników 
na poziomie 1 – 5 ppm benzen +toluen + 
xylen  
butla o pojemności 10 litrów, 
dokładność produkcji 10%, dokładność 
analizy 5% 

1 Określa  oferent zależnie od 
deklarowanego okresu 
stabilizacji. 
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3. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 

OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 
 
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 
przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekaz w/w dokumentów drogą 
elektroniczną, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie. Oświadczenia, 
wnioski, zawiadomienia oraz informacje winny być kierowane na adres info@armaag.gda.pl. 
Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich 
wątpliwości związanych z SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje 
zapytania na piśmie pod adres: 80-243 Gdańsk, ul. Brzozowa 15A. Zapytania mogą być 
składane faksem pod numer 583059372 lub pocztą elektroniczną 
tomasz.waszczyk@armaag.gda.pl pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia 
pisemnie. 
Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane  
z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie 
Zamawiającego nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert. 
Treść zapytania i wyjaśnienia zostaną przekazane do wiadomości jednocześnie wszystkim 
Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, poprzez stronę internetową Fundacji ARMAAG 
(www.armaag.gda.pl), bez wskazania źródła zapytania. Osobami uprawnionymi do kontaktu 
są: 

a. Tomasz Waszczyk tel.58 3014884 wewn. 27, 
tomasz.waszczyk@armaag.gda.pl 

b. Krystyna Szymańska tel.58 3014884 wewn.21, krystyna@armaag.gda.pl 
 
4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść złożonej oferty musi odpowiadać 
treści SIWZ. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) 
przedstawiciela (i) Wykonawcy. 
 
1. Oferta musi zawierać: 

a)    wypełniony druk oferty cenowej (zał.1), 
b) następujące dokumenty i oświadczenia: 

 oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 
zgodne z art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych zał.2 

 aktualny wypis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
potwierdzający dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym 
zamówieniem (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem 
składania ofert), 

 zaświadczenie o uregulowaniu zobowiązań w stosunku do ZUS i Urzędu 
Skarbowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem 
składania ofert), 

 cennik butli i napraw, 

 oświadczenie o dokładności analizy wykonania mieszanek gazowych, 

 oświadczenie, że dostarczone mieszanki są wykonane zgodnie z normą ISO 
17025:2005, 

 oświadczenie oferenta, że Zamawiający ma prawo do zamówienia mniejszej 
ilości niż wynika z oferty. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania udzielenia przez Oferentów 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

 
 
 

mailto:info@armaag.gda.pl
mailto:tomasz.waszczyk@armaag.gda.pl
http://www.armaag.gda.pl/
mailto:krystyna@armaag.gda.pl
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3. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do 

oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami. 
4. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz załącznikami była zestawiona w sposób 

uniemożliwiający jej dekompletację. 
5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osoby 

podpisujące ofertę. 
6. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego 

w Gdańsku przy ul. Brzozowej 15A do dnia 12 grudnia 2012 r. do godziny 1100. 
Kopertę zewnętrzną, nieoznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować: 
Fundacja ARMAAG 80-243 Gdańsk ul. Brzozowa 15A „Oferta w postępowaniu na 
specjalistyczny serwis urządzeń pomiarowych sieci monitoringu regionalnego 
ARMAAG w latach 2013-2014, nie otwierać przed dniem 12 grudnia 2012 r. 
godzina 1200”  
Koperta wewnętrzna oprócz opisu jak wyżej winna zawierać nazwę i adres  
Wykonawcy. 
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi oferent. 
Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim 
została oznakowana. 

7. Zamawiający informuje, że zgodnie z artykułem 96 ust.3 Prawo zamówień 
publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne  
i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji 
stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż  
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępniane. 

8. Oferta musi zawierać cenę brutto. Cena określona przez oferenta jest ważna w czasie 
trwania umowy i nie będzie podlegała zmianom. 

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

10. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak 
składana oferta, tj. w dwóch kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej), odpowiednio 
oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”. 

11. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 
12. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent,  

 z zastrzeżeniem art.93 ust.4 ustawy. 
 

5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIANIA 

TYCH WARUNKÓW” 
 

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy: 

 posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, 

 dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, 

 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
 zamówienia, 

 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust.1 
i 2 ustawy). 

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia –nie spełnia” 
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach Wykonawcy. 
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z postępowania. 
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6. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU. 
 

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

 oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodne z art. 
22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych (zał.2), 

 aktualny wypis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji potwierdzający 
dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem (wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert), 

 zaświadczenie o uregulowaniu zobowiązań w stosunku do ZUS i Urzędu Skarbowego 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert), 
 

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane w terminie trzech lat od daty 
podpisania umowy w transzach określanych przez Zamawiającego. 
 
8. WARUNKI UMOWY  
 
Umowa dostawy zostanie podpisana z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez 
Zamawiającego za najkorzystniejszą. 
 
9. OPIS SPOSOBU USTALANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 
 
Wartość zamówienia ustalono zgodnie z art.34.1 Ustawy.  
 
10. KRYTERIA OCENY OFERT 
 
Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wszystkie elementy oferty. 
Cena za wykonanie dostawy nie ulegnie zmianie w przypadku zmiany ustawowej stawki 
podatku VAT. 
 
10.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich 

znaczeniem: 
 

Lp. Kryterium Znaczenie 

1. Cena  dostawy trzyletniej 60 % 

2. Cena 1 pakietu wg specyfikacji 20% 

3. Dokładność wykonania  10 % 

4. Cena dzierżawy butli miesięczna 10%  

 
 
Oferty oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych 
przez Zamawiającego w zakresie każdego kryterium. 
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma 
maksymalną ilość punktów. 
Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie 
odpowiednio mniejsza ilość punktów. 
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10.2 Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg 
następujących zasad: 

 
Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą: 

 

Cena dostawy 

najniższa cena ofertowa brutto 
C = ----------------------------------------  x 100 

cena danej oferty brutto 
 

 
Cena jednego pakietu 

najniższa cena ofertowa brutto 
C = ----------------------------------------  x 100 

cena danej oferty brutto 
 

 
dokładność wykonania 

 
 

najniższa dokładność wykonania 
C = ----------------------------------------  x 100 

dokładność wykonania danej oferty  
 
 
 

cena dzierżawy butli miesięczna 
 
 

najniższa cena dzierżawy brutto 
C = ----------------------------------------  x 100 

cena dzierżawy danej oferty  
 

 
 

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska najwyższą ilość 
punktów. 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ 
i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 
Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, 
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 
Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. 
 
11. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT  
 
11.1 Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w Gdańsku przy  

ul. Brzozowej 15A do dnia 12 grudnia 2012 roku do godziny 1100. 
 
11.2 Otwarcie ofert nastąpi dnia 12 grudnia 2012 roku o godzinie 1200, w siedzibie 

Zamawiającego w Gdańsku przy ul. Brzozowej 15A. 
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11.3 Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofeń. W pzypadku
nieobecnościWykonawcy pzy otwieraniu ofeń; ZamawiĄący pześle mu informację z
otwarcia ofert na pisemny wniosek,

11.4 Wykonawca ma prawo pzed upływem terminu składania ofeń wycofaó się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych
zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętznej kopercie
,,vvYcoFANE".
Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pienuszej kolejności. Po
stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty,
ofeńy wycofane nie będą odczytane
Kopeńy oznakowane dopiskiem ,,ZAMIANA" zostaną otwańe otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu
dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

procedury

12, WADIUM

ZamawiĄący nie żąda złożenia wadium.

13. zABEzPlEczENlE NALEżYTEGoWYKoNANIA UMoWY

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia nalezytego umowy,

14. TennnlN zwĄaĄNn oFERTĄ

VVykonawcy będą związani ofeńą
z upływem terminu składania ofeń.

ofertą rozpoczyna się

ZamawiĄący zastrzega sobie prawo terminu związania ofeńą po uprzednim
porozumieniu z

15. POUCZENIE O llvyxotlłwcv
WToKU PUBL|CZNEGO

Wykonawcom ij prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub
może doznaó pzez Zamawiającego pzepisów ustawy
prawo zamówień środki ochrony prawnej szczegółowo opisane w
ań.179-ffi Ustawy. mają środki ochrony prawnej określone w dziale Vl
Ustawy.

pzygotował Podpis Zamawiającego

Zaruąd Fundacji ARMAAG //
V-ce Prezes mgr in:. jr,;i';;;:""M-"L"&
Czlonek mgr inż. Anita St.tpulkou,skuv
Członek mgr Mirosłav,u SchntiłJt

#,&/
1

|vvl-/
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Załącznik nr 1 

OFERTA 
(wzór formularza) 

 
  

Zamówienie publiczne ZP/08/ARMAAG/2012 
 

Fundacja ARMAAG  
Ul. Brzozowa 15A 
80-243 Gdańsk 

 

 
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Dostawę gazów 
kalibracyjnych w latach 2013-2015”, zgodnie z warunkami szczegółowymi zamówienia, 
przedkładamy naszą ofertę: 
 
1. Oferujemy realizację zamówienia: 
 
Cena jednego pakietu dostawy wynosi  .............................zł., słownie złotych 

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

plus podatek VAT .......% .....................zł, słownie zł.................................................................. 

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

 
Cena całości dostawy (trzyletnia) wynosi .............................zł., słownie złotych 

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

plus podatek VAT .......% .....................zł, słownie zł.................................................................. 

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

Miesięczna cena dzierżawy butli wynosi .............................zł., słownie złotych 

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

plus podatek VAT .......% .....................zł, słownie zł.................................................................. 

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

 
Ustalone w wyniku przetargu wynagrodzenie dostawcy jest ceną ostateczną i nie będzie 
podlegało korektom. 
 
2. Oferujemy zrealizowanie całości zamówienia w terminie trzech lat od daty 

podpisania umowy. 
 
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od 

upływu terminu składania ofert. 
 

 
 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze warunkami szczegółowymi zamówienia i nie 

wnosimy zastrzeżeń oraz, że otrzymaliśmy wszystkie informacje niezbędne do 
przygotowania oferty 
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5. Oświadczamy, że akceptujemy ogólne warunki umowne wyszczególnione w warunkach 
szczegółowych zamówienia oraz we wzorze Umowy. 

 
6. Załącznikami do niniejszej Oferty są: 
 

 aktualny wypis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji potwierdzający 
dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, 

 dokumenty o nie zaleganiu z należnościami w ZUS i Urzędzie Skarbowym, 

 oświadczenia zgodne art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych według 
załącznika nr 2, 

 cennik dzierżawy butli i napraw, 

 oświadczenie o możliwości zmniejszenia dostawy, 

 zaświadczenie (certyfikat) o dokładności analizy i dokładności wykonania mieszanek 
gazowych, 

 oświadczenie o wykonaniu mieszanek zgodnie z  normą ISO 17025:2005. 
 

 
 
 
 
                                                                    Podpisano: 
 
 
  (pieczątka firmowa oferenta) 
 
 
 (upełnomocniony przedstawiciel) 
 
                                                                       
 dnia........................... 
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Załącznik nr 2 
 

 
 
 

Oświadczenie 
 
Zgodnie z art. 22 Ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych (tekst jedn. 
w Dzienniku Ustaw Nr 72 poz. 664 z późn. zm. z dnia 13 kwietnia 2007), oświadczam, że: 
 

 jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami 
ustawowymi, 

 posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

 dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym  
i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

 znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonania zamówienia, 
 nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy 

o zamówieniach publicznych. 
 
 
Data.................................. 
 
 
 
 
 
 
......................................                                                               
Pieczątka oferenta       Podpis oferenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ZP/08/ARMAAG/2012 

Strona 12 z 14 

 

 
Załącznik nr 3 

U M O W A  ( p r o j e k t )  
 
zawarta w dniu:                  w Gdańsku, pomiędzy: 
 
Fundacją „Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej” 
80-243 Gdańsk, ul. Brzozowa 15A, wpisaną do KRS pod nr 0000108420, którą reprezentuje: 
1. Piotr Stepnowski  prezes Zarządu Fundacji 
2. Krystyna Szymańska   dyrektor Fundacji  
zwaną w dalszej treści „Odbiorcą”, 

a 
 
 

 
 
którą reprezentuje: 
 
1.   .................................................................................................................................. 
 
zwanym w dalszej treści “Dostawcą” 

 
została zawarta umowa o następującej treści: 

 
 

Przedmiot umowy 
§ 1 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w efekcie przetargu nieograniczonego, rozpisanego 
przez Zamawiającego dnia 5 grudnia 2012 r., który został rozstrzygnięty dnia………… 
2012 r., znak postępowania ZP/08/ARMAAG/2012. 

2. Dostawca zobowiązuje się sprzedać, a Odbiorca zobowiązuje się zakupić rodzaje i 
ilości gazów kalibracyjnych wg specyfikacji określonej w SIWZ pkt.2, która stanowi 
załącznik do niniejszej umowy. 

3. Każdorazowa ilość i rodzaj dostarczanego gazu oraz termin dostawy jest uzgadniana 
pomiędzy przedstawicielami Odbiorcy i Dostawcy. 

4. Dostawa gazu następuje na koszt i ryzyko Dostawcy do należącej do Odbiorcy stacji 
lokalnej ARMAAG wskazanej w zamówieniu. 

5. Zamówienia Odbiorcy są kierowane do dostawcy w formie elektronicznej , co najmniej 
na 6 tygodni dni przed wskazanym terminem dostawy. 

 
 

§ 2 
 
 

Za Dostawę określoną umową ze strony  Dostawcy odpowiedzialny jest: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Przedstawicielem  Odbiorcy w zakresie umowy jest: 
Krystyna Szymańska,  Dyrektor Fundacji – tel. (58) 301-48-84, fax (58) 305-93-72 
Przedstawicielem  Odbiorcy w zakresie spraw technicznych jest: 
Tomasz Waszczyk starszy operator sieci - tel. (58) 301-48-84, fax (58) 305-93-72 
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Fakturowanie i płatność usług objętych umową 
 

§ 3 
 

1. Zapłata za zakupiony towar oraz dzierżawione butle nastąpi w formie przelewu 
bankowego w ciągu 30 dni od daty  otrzymania faktury, wystawionej w oparciu o 
bezusterkowy protokół dostawy towaru. 

2. Strony oświadczają, że są uprawnione do wystawiania i otrzymywania faktur VAT. 
3. Numery identyfikacyjne podatników są następujące: 
4. Zamawiający: NIP: 583-25-13-652, REGON: 190302736 

Wykonawca:  
5. Odbiorca upoważnia Dostawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. 

 
Cena 

 
§ 4 

 
1. Cena za pełną dostawę gazów objęta niniejszą umową wynosi ……………………netto 
(słownie:                         
  …………. …………………………………………………………………………………………..) 
plus VAT ………….    (słownie…………………………………………………………………….). 
Cena brutto 
(słownie:………………………………………………………………………………………………) 
jest ceną ostateczną obowiązującą w czasie trwania umowy. 
 

 
2. Cena za dzierżawione butle (opłata miesięczna) objęta niniejszą umową wynosi 
……………………netto (słownie:  
……………………………………………………………………………………………..) plus VAT 
………….     (słownie……………………………………………………………….). 
Cena brutto 
(słownie:………………………………………………………………………………………………) 
jest ceną ostateczną obowiązującą w czasie trwania umowy. 
 

 
Czas obowiązywania umowy 

§ 5 
 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres trzech lat, począwszy od dnia …….stycznia 
2013 r. 

2. Umowa może być rozwiązana w trybie art. 145 ust. 1 ustawy prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 

 
 

Gwarancje  
§ 6 

 
1. Dostawca gwarantuje, że jakość dostarczonych gazów  odpowiada Polskim Normom 

certyfikatom ISO. 
2. Każdorazowa dostawa musi posiadać certyfikaty ISO wystawione przez laboratorium 

wzorcujące legitymujące się akredytacją PCA na zgodność z normą 17025:2005 lub 
równoważną. 
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3. Odbiorca może reklamować jakość dostarczonego gazu w i żądać jego wymiany na 
wolny od wad w terminie 2 tygodni od dnia dostawy. 

4.  Analiza reklamowanego gazu odbywać się będzie w laboratorium uzgodnionym przez 
obie strony. 

5. W przypadku uznania reklamacji całkowity koszt analizy obciąża Dostawcę.  
 

Kary umowne § 7 
 

1. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne za opóźnienia w terminie dostawy w wysokości 
0,5% wartości dostawy  za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu wskazanego w 
zamówieniu. 

2. Za każdy dzień niemożności korzystania z dostarczonego gazu Dostawca zapłaci kary 
umowne w wysokości 1% wartości reklamowanego gazu od daty uznania reklamacji do 
daty dostarczenia gazu prawidłowej jakości. 

3. Odbiorca  zapłaci Dostawcy  odsetki ustawowe za zwłokę w płatności otrzymanych faktur 
prawidłowo sporządzonych. 

4. Odbiorca  zapłaci Dostawcy za zniszczone lub uszkodzone butle opłatę w wys. ….. na 
podstawie faktury wystawionej po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i 
podpisaniu protokołu uszkodzenia przez Odbiorcę. 

 
Postanowienia końcowe 

§ 8 
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy mogą być wprowadzone w formie pisemnej po ich 
zatwierdzeniu przez obie strony, wyrażone na piśmie pod rygorem nieważności. 
 

§ 9 
1. Żadna ze stron nie zostaje uznana winną niewykonania postanowień niniejszej 

umowy, jeżeli z powodu siły wyższej wykonanie tych postanowień byłoby opóźnione, 
utrudnione lub zatrzymane. 

2. Jako wypadki siły wyższej uznane zostaną te decyzje, akty, sytuacje lub zjawiska, 
które nie podlegają w żaden sposób kontroli Stron i mają charakter nieprzewidywalny 
i niepowtarzalny. 

 
§ 10 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby 
Odbiorcy. 
 
 

§ 11 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się właściwe przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówieniach publicznych. 
 

§ 12 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 

§ 13 
Integralną część umowy stanowi formularz oferty (zał.1 do SIWZ) oraz specyfikacja 
zamówienia (zał. 2 SIWZ) do zamówienia publicznego ZP/08/ARMAAG/2012. 
 
 
            Wykonawca              Zamawiający 




