
 

Załącznik 1A 

3/REG/2022 

Opis przedmiotu zamówienia dla pakietu nr 1  

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa gazów technicznych  

i analitycznych do komórek organizacyjnych (pracowni) Instytutu wraz z dzierżawą butli na 

gazy. 

2. Szczegółowy wykaz gazów zawiera Formularz cenowy – Załącznik nr 2A. 

3. Miejsca dostawy: komórki organizacyjne Zamawiającego w Skierniewicach (95%)  

i Puławach (5%). 

4. Przewiduje się realizację zamówienia partiami w formie zamówień cząstkowych składanych 

faksem lub pocztą elektroniczną raz w tygodniu do czwartku do godz. 12:00. 

5. Dostawy powinny być realizowane średnio raz w tygodniu w każdy piątek w godzinach od 

8:00 do 15:00 z możliwością dostawy w przypadkach awaryjnych w ciągu 24 godzin od 

złożenia zamówienia. 

6. Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu w dzierżawę ilość butli 

określoną w zapotrzebowaniu przez poszczególne komórki organizacyjne. 

7. Dzierżawione butle na gazy muszą być sprawne technicznie, posiadać wszelkie niezbędne 

badania techniczne dopuszczające je do użytkowania. 

8. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać gazy w butlach, które posiadają aktualną 

legalizację lub do zbiorników Zamawiającego. 

9. Zamawiający posiada zbiorniki (dewary) o pojemności 40-50 litrów na azot ciekły.  

10. Azot ciekły będzie dostarczany cysterną lub inną metodą. 

11. Wraz z każdą dostawą zamówionych gazów Wykonawca będzie doręczał Zamawiającemu 

dowody dostawy odrębne dla każdej komórki organizacyjnej, której zostały dostarczone w 

danej dostawie gazy. Na podstawie dowodów dostawy Wykonawca zobowiązany będzie 

do wystawienia faktury VAT dla każdej komórki organizacyjnej odrębnie.   

12. Raz w miesiącu Wykonawca zobowiązany będzie wystawiać odrębne faktury VAT dla 

każdej komórki organizacyjnej, do której zostały dostarczane gazy, obejmujące koszt 

dzierżawionych butli. 

13. Zwrot pustych butli, które nie będą już wykorzystywane, będzie odbywać się na podstawie 

protokołu zdawczo-odbiorczego. Wykonawca dokona ich odbioru na własny koszt w 

terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

14. W przypadku zakończenia obowiązywania umowy, butle z niewykorzystanym gazem 

pozostaną w dyspozycji Zamawiającego do czasu ich opróżnienia. Przez okres 12 miesięcy 

od daty zakończenia umowy nr 3/REG/2022 (załącznik nr 5A), Wykonawca będzie 

naliczał ceny dzierżawy zgodnie z postanowieniami umowy. Po tym okresie jednostkowe 

ceny dzierżawy (do czasu ich zwrotu) będą naliczane zgodnie ze standardowym cennikiem 

Wykonawcy. 

15. Zamawiający wraz z umową przekaże Wykonawcy wykaz wszystkich komórek 

organizacyjnych do których dostarczane będą gazy. Wykonawca nada każdej komórce 

indywidualny numer klienta. 

 


