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Dostawa ciekłego azotu oraz dzierżawa zbiorników w okresie 3 lat

Załącznik nr 6

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Dzierżawa zbiorników:
1. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w cenie oferty koszty zw. z dostawą i zainstalowaniem
zbiorników w miejscu wskazanym przez Zamawiającego podanym w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca oświadcza iż zaoferowany zbiornik wraz z wyposażeniem spełnia wymagania zawarte w
opisie przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca ma obowiązek utrzymania zbiorników w należytym stanie, wykonywania wymaganych
przeglądów, usuwania usterek, wypełniania obowiązków w zakresie obowiązków dozoru technicznego.
4. Po upływie okresu obowiązywania umowy Wykonawca w terminie uzgodnionym z Zamawiającym ma
obowiązek odebrania zbiorników i usunięcia ich z terenu należącego do Zamawiającego, chyba, że po
upływie tego okresu zostanie zawarta umowa z tym samym Wykonawcą.
5. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć zbiorniki do siedziby Zamawiającego w terminie uzgodnionym
z Zamawiającym jednak nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy.
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy opłatę za dzierżawę zbiorników za każdy miesiąc z dołu, w ciągu 21
dni od otrzymania oryginału faktury.
Dostawa ciekłego azotu:
1. Okres realizacji zamówienia – 36 miesięcy. W przypadku wcześniejszego zużycia ilości wymienionej w
formularzu cenowym oferty umowa zostanie rozwiązana przed upływem okresu 36 miesięcy.
2. Cena jednostkowa będzie stała przez cały okres trwania umowy. W cenie ciekłego azotu zawarte są
koszty transportu, załadunku, rozładunku, ubezpieczenia dostawy.
3. Podana przez Zamawiającego ilość jest ilością maksymalną. Wykonawcy nie przysługują żadne
roszczenia w sytuacji gdy zużycie ciekłego azotu będzie mniejsze i Zamawiający nie wykorzysta ilości
podanej w formularzu cenowym.
4. W przypadku niedotrzymania terminu, którejkolwiek dostawy gazu płynnego, kara umowna wynosi 1
% wartości opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki.
5. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy ciekłego azotu w ilości określonej w zamówieniach
składanych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Dostawa nastąpi w terminie nie
dłuższym niż 5 od dnia złożenia zamówienia.
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówioną cenę za rzeczywiście dostarczoną azotu w ciągu 21 dni od
dnia odbioru przedmiotu umowy i otrzymania oryginału faktury.

