ZAPROSZENIE
do składania ofert na zakup i demontaż zbiorników gazu w celu zezłomowania
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Sieradzu informuje, iż posiada do
zbycia poprzez złomowanie zbiornik stały ciśnieniowy gazu typu MAP-197 M na gaz propan techniczny o
n/w parametrach:
- pojemność 197 m3
- długość 24,20 m
- średnica 3,20 m
- masa około 41 ton
- rok prod. 1998
oraz zbiornik stały ciśnieniowy typ PDP 118L – parownik gazu płynnego o pojemności 0,118 m3 .
Zbiorniki znajdują się na terenie Centrum Psychiatrycznego, ul. Sieradzka 3, 98-290 Warta.
W/w zbiornik należy zdemontować z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, postępując zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP i P-poż. Demontaż – cięcie na części oraz wywóz należy
do oferenta.
Składana oferta powinna zawierać:
- pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w danym zakresie
- określenie czasu wykonania zadania
- cenę za jeden kilogram pozyskanego złomu
Oferent przystępujący do realizacji zadania oświadcza że:
- posiada sprzęt do załadunku oraz transportu pozyskanego materiału
- dysponuje przeszkolonymi pracownikami w zakresie prac spawalniczych - cystern
- bierze całkowitą odpowiedzialność za:
a) przygotowanie zbiorników do bezpiecznego demontażu
b) bezpieczeństwo zatrudnionych pracowników
c) infrastrukturę podczas demontażu i transportu na terenie CP w Warcie
d) ochronę środowiska w trakcie prowadzenia prac demontażowych
Oferty należy składać do dnia 19.07.2019 r., do godz. 1200 w biurze podawczym Szpitala Wojewódzkiego w
Sieradzu ul. Armii Krajowej 7, pok. 235. w kopercie zamkniętej opisanej Zakup - Demontaż zbiorników gazu.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.07.2019 r. o godzinie 1230.
W/w zbiorniki można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem Sekcji Techniczno
Eksploatacyjnej CP w Warcie panem Stanisławem Kazimierczakiem nr tel. 501 248 261 w dniach od
poniedziałku do piątku w godzinach 900 - 1400
Ofertę należy złożyć na Formularzu Ofertowym zawartym w zał. nr 1.
Wzór umowy zawiera załącznik nr 2

Załącznik nr 1 do zaproszenia

…..........................................................
Pieczątka firmowa Wykonawcy / Oferenta

...................................................
miejscowość, data

Kupujący/Oferent: .................................................................................................................
NIP……………….……………REGON …………………………………………........................
Adres: ....................................................................................................................................
Województwo: ………………………………………………………………….....................…….
Tel. .........................................................

Fax:..................................................................
Oferta Cenowa

Za 1 kilogram pozyskanego złomu ze zbiorników opisanych w przedmiocie zamówienia oferujemy cenę:
………………….zł. / kg. netto (słownie zł. ……….……………………………………………)

Jako Kupujący / OFERENT oświadczam, że:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Wyrażam(-y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz treści zawartej w ofercie w zakresie
niezbędnym do ogłoszenia wyników postępowania w tym również zamieszczenia tych informacji na
stronie internetowej szpitala.

…………………..………………………………………
Uprawniony przedstawiciel składającego ofertę Pieczęć I podpis lub nazwisko I imię.

Projekt umowy

Załącznik nr 2
UMOWA NR
zawarta w dniu .......... w Sieradzu, pomiędzy:

Szpitalem Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu ul. Armii Krajowej 7,
REGON 001129641, NIP 827-18-31-912
reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………..........………..…....….………….
…………………………………………………………………………………........……….…………….
zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym,
a:
firmą: ……................................................................................................................................…..
z siedzibą..............…………………………………………………………………………….................
reprezentowaną przez ............………............, zwaną w dalszej części umowy Kupującym
o następującej treści:

W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia prowadzonego w trybie zaproszenia do składania ofert w
postępowaniu dotyczącym wyłonienia wykonawcy na demontaż butli gazowej (Cysterny) stacjonarnej
poprzez zbycie w celu zezłomowania Strony zawierają Umowę o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem Umowy jest zbycie przez Sprzedającego na rzecz Kupującego, w celu zezłomowania ,
następujących zbiorników:
a. zbiornika stałego ciśnieniowego gazu typu
MAP – 197 M na gaz propan techniczny o parametrach:
- pojemność 197m3
- długość
20,20 mb.
- średnica
3,20 m
- masa około 41 ton
- rok prod. 1998
w celu zezłomowania, po ich uprzednim demontażu przez Kupującego, na jego koszt
i ryzyko.
b. Zbiornik stały ciśnieniowy typ PDP 118L – parownik gazu płynnego o pojemności 118 m3
§2
1. Miejscem wykonania zadania – demontażu jest Centrum Psychiatryczne w Warcie ul. Sieradzka 3,
98-290 Warta.
2. Dane właściciela posesji: Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Sieradzu, ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz
3. Kupujący ma obowiązek poinformować co najmniej na 3 dni przed wejściem na teren posesji jej
właściciela i Sprzedającego o terminie wykonania demontażu,
4. Kupujący staje się wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych w wyniku
przeprowadzenia prac, co potwierdza w karcie przekazania odpadu.
5. Koszty ważenia wyrobów metalowych ponosi Kupujący. Ważenie zdemontowanych i odbieranych
odpadów odbywa się każdorazowo po załadowaniu środka transportu w obecności
przedstawiciela Sprzedającego. Ilość pobranych odpadów strony ustalają w pisemnym pod
rygorem nieważności protokole podpisanym przez obie Strony.
6. Każdy wyjazd ze zdemontowanym towarem musi być odnotowany na portierni CP w Warcie

Kupujący przekazuje Sprzedającemu karty przekazania odpadów jako dokumenty potwierdzające
przyjęcie odpadów na składowisko oraz ich ilość w terminie 3 dni od dnia ich przekazania na
składowisko .
8. Kupujący oświadcza, że stan zbiorników określonych w § 1 jest mu znany i nie wnosi do niego
zastrzeżeń, jak również że posiada wiedzę, doświadczenie oraz wszelkie wymagane zezwolenia
niezbędne do wykonania umowy oraz zobowiązuje się do jego zezłomowania zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
§3
1. Przedmiot umowy Kupujący zobowiązuje się wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
7.

§4
1.
Termin rozpoczęcia prac, tj. demontażu i odbioru zbiornika – do 7 dni od daty wpłaty zaliczki przez
Kupującego.
2.
Termin zakończenia prac, przez co strony rozumieją przekazanie Sprzedającemu karty, o której
mowa w § 2 ust. 7 powyżej – nie później niż w ciągu …………………………….. od dnia podpisania umowy.
§5
1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu za zbiorniki określone w § 1 kwotę … / kg złomu.
2. W ciągu 3 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, Kupujący zapłaci Sprzedającemu
zaliczkę w kwocie … zł, na podstawie faktury zaliczkowej wystawionej przez
Sprzedającego w ciągu 1 dnia od dnia zawarcia niniejszej Umowy.
3. Całkowita wartość wynagrodzenia zostanie ustalona po odbiorze przez Kupującego
zbiorników, na podstawie protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 5.
4. Sprzedający wystawi fakturę z uwzględnieniem kwoty wpłaconej zaliczki w terminie 7 dni
od dnia ustalonego jako termin zakończenia prac, zgodnie z § 4 ust. 2 powyżej.
5. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty wystawionej przez Sprzedającego faktury VAT
w terminie do 14 dni od daty wystawienia, przelewem na konto wskazane w wystawionej
fakturze.
§6
Osobami odpowiedzialnymi za realizacje przedmiotu umowy będą:
1. Nadzorującym wykonanie usługi w imieniu Sprzedającego będzie kierownik Sekcji Gospodarczej Pan
Dariusz Paszkowski nr tel. 515 034 456,
2. Odpowiedzialnym za wykonanie usługi w imieniu Kupującego będzie ...........................
§7
3.
Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 1000,00 zł w przypadku odstąpienia
Kupującego
od
wykonania
postanowień
niniejszej
umowy
z przyczyn leżących po jego stronie.
4.
Kupujący zapłaci kary umowne Sprzedającemu za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w
odniesieniu do terminów określonych w § 4 w wysokości 50 zł. za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
5.
Sprzedający jest uprawniony do żądania od Kupującego odszkodowania przewyższającego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
6.
Limit kar umownych, jakimi Sprzedający może obciążyć Kupującego z wszelkich tytułów
wskazanych w umowie, wynosi …..… zł.
§8
1.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
niniejszej umowy, Sprzedający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2.
Sprzedający może w każdym czasie odstąpić od umowy w poniższych przypadkach, w

terminie 30 dni od dnia wystąpienia co najmniej jednej z niżej wskazanych okoliczności:
a) Kupujący nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn albo nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Sprzedającego złożonego na piśmie,
b) Kupujący rażąco narusza warunki umowy, a w szczególności wykonuje usługę
z naruszeniem przepisów o bezpieczeństwie przy wykonywaniu tego typu prac.
§9
1.
Kupujący zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji
niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia
wymagane przepisami prawa.
2.
Kupujący odpowiada za dbałość i zabezpieczenie terenu przed zniszczeniem podczas
wykonania usługi.
3.
Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane
swoim działaniem lub zaniechaniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.
4.
Na Kupującym spoczywa odpowiedzialność cywilna za następstwa nieszczęśliwych
wypadków, dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku
z prowadzonymi usługami, w tym także ruchem pojazdów.
5.
Kupujący zobowiązuje się własnym kosztem i staraniem zorganizować zaplecze dla
wykonywanych usług oraz zabezpieczyć teren, na którym trwa demontaże zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
6.
Po zakończeniu usługi Kupujący zobowiązany jest uporządkować teren prowadzonych
prac wraz z zapleczem.
7.
Kupujący, w trakcie realizacji zamówienia, zobowiązany jest do posiadania
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej.
§ 10
1.
Sprzedający dopuszcza zlecenie podwykonawcom części usług wymienionych w ofercie
Kupującego, przy czym Sprzedający dopuszcza udział podwykonawców wyłącznie takich,
którzy posiadają wymagane zezwolenia, certyfikaty niezbędne do należytego wykonania
umowy.
2.
Zatrudnienie podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Kupującego wobec Sprzedającego do
wykonania tej części usługi. Kupujący jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub
zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były
działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
§ 11
1.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego
2.
oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.
3.
Spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu
powszechnego właściwego dla Sprzedającego.
§ 12
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Sprzedający :

Kupujący:

