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załącznik nr 1 
FORMULARZ OFERTOWY 

I. DANE WYKONAWCY 

Nazwa: .......................................................................................................................................................... 

Siedziba: ………….........................................................  

Województwo: ……………………………….........……… 

Adres poczty elektronicznej: .........................................  

Strona internetowa: ....................................................... 

Numer telefonu: .............................................................  

Numer faksu: ................................................................. 

 

II. PRZEDMIOT OFERTY 

Oferta dotyczy postępowania prowadzonego w trybie do 30.000 
euro (art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – tekst 
jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1232 z późn. zm.): 

NL/2016/22/2 

Ogłoszonego przez: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej             
ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn - Koźle 

Pod nazwą: Dostawa odzieży dla pracowników SP ZOZ                        
w Kędzierzynie - Koźlu 

 

III. OFEROWANA WARTOŚĆ ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia)* 

Lp. Rodzaj / nazwa Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość netto 
Stawka 
podatku 

VAT 
Wartość brutto 

1 2 3 4 5=3x4 6 7=5+VAT 

1. Sprzedaż, dostawa odzieży dla pracowników 
SPZOZ w Kędzierzynie - Koźlu 

1 
……………..zł ………..zł …………% ………..zł 

                                                                                                                RAZEM: ……….zł      X ……….zł 

RAZEM słownie wartość netto: ………………………………………………………………………………………………… 

RAZEM słownie wartość brutto: ……………………………………………………………………………………………. 

*na podstawie formularza cenowego– zał. nr 2 

IV.TERMINY 

Oświadczam, że: 

1) Termin płatności od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury częściowej: 60 dni.  

2) Realizowanie dostaw następować będzie częściami. Wielkości poszczególnych zamówień cząstkowych będą określane 
przez Zamawiającego poprzez składanie zamówień częściowych. 
Termin dostawy zamówienia częściowego ……dni (nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych) od daty złożenia zamówienia. 
 
V. OSOBY DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM  

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 
1. Imię / nazwisko: ................................. tel. kontaktowy ............................., faks: ................................  
zakres odpowiedzialności .………………………............... 
2. Imię / nazwisko: ................................. tel. kontaktowy ............................., faks: ................................ 
zakres odpowiedzialności .………………………............... 
Oświadczenie dotyczące postanowień niniejszego ogłoszenia: 

1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w ogłoszeniu                             
o zamówieniu. 
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2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
3. Oświadczamy, że załączone do niniejszego ogłoszenia wymagania stawiane wykonawcy oraz istotne dla stron 
postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zostały przeze przez nas zaakceptowane bez 
zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego.  
4. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: 

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

5. Oświadczamy, iż zamierzamy/nie zamierzamy* powierzyć podwykonawstwo w zakresie (opisać zakres, jeżeli dotyczy): 

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

Zastrzeżenie wykonawcy: 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 

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

 

Inne informacje wykonawcy:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

* niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
..................................... dnia …….........                                ……………………………………………………………………… 

podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, 
uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, 

reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu 



Strona 6 z 12 
 

załącznik nr  2 

FORMULARZ CENOWY wraz ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia  
  

Lp Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Parametry oferowane/ 

 Podać/ opisać  
Tak/Nie 

Nr katalogowy (o ile 
występuje) / Producent1 

1 Spódnica 

Kolor biały, na podszewce, krój prosty, z paskiem, dopasowana do figury dwoma zaszewkami z 
przodu i dwoma z tyłu, zapinana z tyłu na zamek błyskawiczny kryty, 
na linii tylnego zamka błyskawicznego rozporek na zakładkę,  
w pasku po bokach na długości 18cm±4cm wszyta gumka dopasowująca obwód pasa,  
długość dopasowana według wzrostu min. 10cm za kolana 

  

2 Spodnie damskie  

Długie, koloru białego, na pasku, krój prosty, guma dopasowująca obwód do pasa,  
szerokość nogawki u dołu min. 24cm- max. 28cm (obwód całkowity min. 48cm –max. 56cm), 
z przodu zamek i dwie kieszenie otwarte po bokach spodni,  
u dołu nogawki podwinięte do wewnątrz 

  

3 

Żakiet damski  

Klasyczny w  serek, kolor biały, zapinany na springi, dwie zaszewki z przodu,  
rękaw o dł. 1/3 (przed łokieć) zakończony podwinięciem na zewnątrz, jedna kieszeń u góry 
żakietu, dwie kieszenie nakładane otwarte u dołu, na górnej kieszonce wyhaftowane logo 
szpitala. 
Obłożenia przodów wewnątrz podklejone taśmą wzmacniającą (np. włóknina, flizelina), 
kieszenie, kołnierzyk i mankiet rękawa ozdobione kontrastową lamówką z takiego samego 
materiału jak żakiet – lamówka na krawędzi przodu,   

  

4 

Żakiet damski lekarski 

Klasyczny, kolor biały, zapinany na springi, u dołu przodów prosty,  
rękaw o dł. 1/3 długości przed łokieć,  
Kołnierz klasyczny marynarkowy, 
W celu osiągnięcia odpowiedniego dopasowania przód żakietu musi składać się każdy z dwóch 
części – cięcie przebiegające od ramienia w dół, tył składający się z trzech części: środek pleców 
jako jedna część oraz dwa cięcia od ramienia w dół po bokach (w miejscu cięcia przodu), z 
przodu żakietu trzy nakładane kieszenie: dwie dolne i jedna górna,  
na górnej kieszonce  wyhaftowane logo szpitala, rękawy zakończone podwinięciem do wewnątrz, 
obłożenia przodów podklejone taśmą wzmacniającą (np. włóknina, flizelina) 

  

5 

Spodnie męskie 

Długie, kolor biały, krój prosty, z tyłu karczek,  
zapinane na zamek błyskawiczny i guzik, 
 szerokość nogawki u dołu min. 24 cm max. 28 cm (obwód całkowity min. 48 cm  max. 56cm), 
 z przodu dwie cięte kieszenie, pasek ze szlufkami oraz regulatorami zapinanymi na springi 
dopasowującymi obwód pasa,  
pasek wewnątrz podklejony taśmą wzmacniającą (np. włóknina, flizelina)    

  

6 
Marynarka męska 

Klasyczna, rękaw o długości 1/3 przed łokieć,  
koloru białego, zapinana na springi, 
rękawy zakończone podwinięciem do wewnątrz, 

  

                                                           
1 W przypadku gdy nr katalogowy nie jest stosowany należy podać symbol, bądź skrót pozwalający na jednoznaczną identyfikację danego produktu, który mógłby być stosowany do zamówień z wybranym 

Wykonawcą. 
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trzy nakładane kieszenie: dwie dolne i jedna górna, na górnej kieszeni wyhaftowane logo szpitala, 
kołnierz-stójka, 
 obłożenia przodów podklejone taśmą wzmacniającą (np. włóknina, flizelina) 

ILOŚĆ KOMPLETÓW: 580 sztuk (w rozmiarach od 34 do 64) 

Komplet składa się z: 
1. żakiet + spodnie damskie lub żakiet + spódnica  
2. żakiet lekarski + spodnie damskie lub żakiet lekarski + spódnica  
3. marynarka męska + spodnie męskie.  

Ilość kompletów 
Cena kompletu 

netto 
Wartość netto 

Stawka 
VAT 

Wartość brutto 

580     

RAZEM:    

 
Razem wartość netto słownie: ………………………………………………………………………………… 

Razem wartość brutto słownie:……………………………………………………………………………….. 

 
 

1. Wymagania techniczne i jakościowe dla odzieży:  
Odzież, musi być wykonana z wysokogatunkowych tkanin przeznaczonych specjalnie na odzież dla służby zdrowia tzn. tkaniny winny być trwałe i odporne na reżimy przemysłowego 
prania, wytrzymałe na tarcie i uszkodzenia mechaniczne, nie gniotące się, o niskiej kurczliwości, łatwe do utrzymania w czystości i estetyczne.  

a) skład: 35 % bawełna, 65% poliester; 
b) gramatura min. 165 gr/m2  

c) możliwość prania w temperaturze 95˚C; 
d) kurczliwość/zmiana wymiarów po pierwszym praniu maks. 2 %; 
e) wyrób odporny na odbarwienia oraz działanie środków dezynfekujących; 
f) springi / guziki odporne na wysoką temperaturę – 95˚C; 
g) wymagana kolorystyka – biel, kolor lamówki zostanie podany Wykonawcy po podpisaniu umowy. 
h) tkanina musi spełniać parametry w zakresie siły zrywania: po osnowie min. 1000 N, po wątku min. 700 N 
Oznakowanie: napis-logo: „SP ZOZ Kędzierzyn-Koźle” umieszczony na kieszonce górnej części kompletu odzieży, w poziomie, w sposób trwały, odporny na pranie  
i ścieranie. Wzór logo zostanie przekazany wybranemu Wykonawcy z chwilą zawarcia umowy.  
 
2. Wybrany Wykonawca, dostarczy w terminie do 15 dni do Magazynu Centralnego SP ZOZ Kędzierzyn - Koźle – po 4 zestawy odzieży składających się z rozmiarów od 34 do 64, 
  celem wybrania przez personel SP ZOZ odpowiedniego rozmiaru i złożenia szczegółowego zamówienia. Dokładne rozmiary odzieży i kolor lamówki zostaną  podane wybranemu Wykonawcy 
po przymierzeniu i sporządzeniu zamówienia przez poszczególne oddziały. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewielkich zmian w ilościach spodni damskich i spódnic.  
Zamawiający zastrzega sobie możliwość złożenia zamówienia na nietypowe rozmiary odzieży oraz łączenia różnych rozmiarów w jednym komplecie. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości przedmiotu umowy a Wykonawca nie będzie rościł pretensji z tego tytułu z zastrzeżeniem, iż Zamawiający zrealizuje 
zamówienie co najmniej w 80%. 
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3. Wymagany sposób pakowania odzieży: każdy komplet w oddzielnym przeźroczystym opakowaniu. Każdy egzemplarz musi posiadać metkę/wszywkę, na której zawarte będą następujące 
informacje: wymogi dotyczące konserwacji, temperatury prania, skład surowcowy, rozmiar, rodzaj odzieży. Metka/wszywka powinna być czytelna, trwała, sporządzona w języku polskim. 
 
4. Wymagane dokumenty: 
4.1. dokumenty (np. świadectwa jakości) potwierdzające: gramaturę, siłę zrywającą, zmiany wymiarów po 1 praniu, 
4.2. dokumenty (np. certyfikaty) potwierdzające spełnianie norm: 
a) PN-P-84525-1998 „Odzież robocza i ubrania robocze” -  w zakresie siły zrywającej, wytrzymałości na rozdzieranie, odporności tkaniny na mięcie, wartości pH, odporności wybarwień na 
pranie, pot kwaśny i alkaiczny, tarcie suche i tarcie mokre, 
b) ENV 14237-2002 „Tekstylia w systemie ochrony zdrowia” -  w zakresie: siły zrywającej, odporności wybarwień na światło, pranie, suchą obróbkę termiczną, nadtlenek wodoru, tarcie suche i 
tarcie mokre, pot kwaśny i alkaiczny, 
c) PN-EN 340:2006 lub PN-EN ISO 13688:2013-12 „Odzież ochronna. Wymagania ogólne” w zakresie – zawartości amin rakotwórczych, wartości pH, odporności wybawień na pot kwaśny i 
alkaliczny. 

 

Niespełnienie któregokolwiek z wymogów / parametrów skutkuje odrzuceniem oferty. 
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam/-y własnoręcznym podpisem prawdziwość danych 

zamieszczonych powyżej. 
 

 

 

........................................................... dnia …….........                                   ……………………………………………………………………… 
podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, 

uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, 
reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu
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załącznik nr 3 

WZÓR UMOWY  nr ……………………………… 
 
 
zawarta dnia …………………... w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu 47-200, ul. 24 Kwietnia 5, 
zarejestrowanym NIP 749-179-03-04, Regon 000314661, wpisaną do rejestru zakładów opieki zdrowotnej 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Opolu, pod numerem 
KRS 0000004757, 
reprezentowanym przez Dyrektora  -  Pana Marka Staszewskiego  
zwanym dalej Zamawiającym   

a 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
reprezentowanym przez …………………..…………..  - …………………………………………………….. 
zwanym dalej Wykonawcą,  
 
 
W związku z zakończeniem postępowania nr: NL/2016/22/2 prowadzonego w trybie przewidzianym w „Regulaminie 
udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro” obowiązującym                 
u Zamawiającego mając na uwadze art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych i dokonany 
przez Zamawiającego wybór oferty w w/w postępowaniu, Strony zawierają umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
Warunki realizacji przedmiotu umowy 

1. Przedmiot umowy stanowi dostawa odzieży dla pracowników SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu na warunkach zgodnych               
z ofertą Wykonawcy z dnia …………….... 
2. Szczegółowy opis, ilości oraz warunki dostawy przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do umowy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu objętego umową z dochowaniem należytej staranności.  
4. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę i doświadczenie oraz potencjał osobowy i techniczny do należytego 
wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 
5. Wykonawca oświadcza, że: 
a/ asortyment objęty umową  jest  fabrycznie nowy; 
b/ przedmiot dostawy stanowi jego własność, jest wolny od wad fizycznych i prawnych, nie jest obciążony żadnymi pra-
wami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania egzekucyjnego i zabezpieczenia, 
6. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość produktu, zgodną z jego podstawowymi parametrami produktu. Na  
potwierdzenie spełnienia wymogów technicznych i jakościowych dostarczonego asortymentu, Wykonawca załączy do 
dokumentu dostawy stosowne dokumenty potwierdzające ten fakt. 
7. Towar dostarczony zostanie w odpowiednich opakowaniach zapewniających prawidłowe warunki transportu. 
8. Termin i warunki dostawy określone zostały szczegółowo w załączniku do umowy. 
9. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub sobotę, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po 
wyznaczonym terminie. 
10. Zamawiający upoważnia Katarzynę Strzelecką do kontaktu z Wykonawcą, i uzgadniania szczegółów dostaw. 
Dane kontaktowe osoby upoważnionej: tel. 77 40 62 506, kstrzelecka@e-szpital.eu  
11. Wykonawca dostarczy asortyment objęty przedmiotem umowy na własny koszt i odpowiedzialność  w wyznaczonym  
przez Zamawiającego miejscu tj. Magazyn Centralny SPZOZ ul. Roosevelta 2, 47-200 Kędzierzyn Koźle. 
12. Z chwilą dostarczenia przedmiotu umowy strony potwierdzają wykonanie w protokole zdawczo-odbiorczym. 
13. Bez względu na to, w jaki sposób realizowane są dostawy (transportem własnym czy za pośrednictwem firmy 
kurierskiej) Wykonawca odpowiada za dostawę towaru na własny koszt - wraz z wniesieniem. 
14. W przypadku realizacji dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 
transportu towaru oraz jego przeniesienia ze środka transportu w ramach podpisanej umowy z firmą kurierską.   
15. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie ustalonym w § 2 Zamawiający zastrzega 
sobie prawo dokonania zakupu od innego dostawcy, w ilości i asortymencie dostawy niezrealizowanej w terminie (zakup 
zastępczy). 

mailto:kstrzelecka@e-szpital.eu
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16. W przypadku zakupu zastępczego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu umowy oraz wartość umowy                   
o wielkość tego zakupu. 
17. W przypadku dokonania zakupu zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną 
szkodę, np. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru, jaką Zamawiający zapłaciłby 
Wykonawcy, gdyby ten dostarczyłby zamówiony towar w terminie, a ceną towarów, którą Zamawiający zobowiązany jest 
zapłacić w związku z nabyciem zastępczym. Obowiązek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę w terminie 14 dni 
kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy 
koszt zakupu towaru w trybie nabycia zastępczego. Zakup zastępczy nie zwalnia od zapłaty kary umownej, o której mowa 
w § 5 ust. 1 za okres liczony od dnia dostawy wymaganej zgodnie z § 2 do dnia zakupu zastępczego.   
18. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy Podwykonawcom, bez zgody Zamawiającego.                  
Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne działania.  
 

§ 2 
Termin realizacji przedmiotu umowy ustalony został na okres 3 miesięcy od dnia jej zawarcia. 
 

§ 3 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie: 
● netto w kwocie: ………………zł, słownie: ………………………………………………………., 
● brutto (wraz z VAT) w kwocie: ……………zł, słownie: ………………………………………… 
2. Oferowana cena wykonania przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,                                    
a w szczególności: 

a/ całkowity koszt dostawy odzieży, 
b/ podatki (za wyjątkiem podatku VAT), ubezpieczenia i inne opłaty niewymienione, a które mogą wystąpić przy 
realizacji przedmiotu zamówienia, dojazdy, usuwanie wad. 

3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty wynagrodzenia określonego w ust. 1 przelewem na konto Wykonawcy 
w ciągu 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury jest odbiór przedmiotu 
zamówienia przez Zamawiającego potwierdzony w protokole zdawczo-odbiorczym. 
4. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
5. Wykonawca zobowiązuje się załączyć do faktury obustronnie podpisany druk przyjęcia dostawy. 
 

§ 4 
Reklamacje, gwarancja i rękojmia 

1. O stwierdzonych wadach ilościowych i jakościowych w dostarczonym przedmiocie zamówienia Zamawiający 
powiadomi telefonicznie lub faksem Wykonawcę niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty ich 
stwierdzenia. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego i usunięcia wady w terminie do 5 dni 
roboczych od daty jej otrzymania.  
3. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku dostawy towaru wadliwego, dostawy towaru niezgodnego z umową lub 
zamówieniem  w szczególności dostawy produktu, który nie będzie spełniał podstawowych parametrów technicznych do 
wymiany tego towaru na zgodny z zamówieniem i umową, wolnym od wad na koszt własny w terminie określonym w ust. 
2. 
4. W przypadku niedostarczenia produktu wolnego od wad w wyżej określonym terminie lub ponownego dostarczenia 
wadliwego asortymentu Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy. Odstąpienie to traktowane będzie 
jako zawinione przez Wykonawcę. 
5. Wykonawca udziela na asortyment objęty przedmiotem niniejszej umowy rękojmi i gwarancji nie krótszej niż 
gwarancja producenta, jednak nie mniej niż 24 miesiące.  
6. Powyższe zapisy nie naruszają uprawnień Zamawiającego przysługujących mu z tytułu rękojmi za wady. 
7. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony protokołu odbioru przedmiotu, o którym mowa 
w § 1 ust. 12  bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.  
8. Wykonawca odpowiada za szkody osobowe i rzeczowe powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania 
przedmiotu umowy w tym również szkody powstałe w wyniku wad dostarczonego produktu. 
9. Wykonawca jest zobowiązany w toku realizacji umowy posiadać polisę lub inne dokumenty ubezpieczenia, 
potwierdzające zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
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wraz z rozszerzeniem o odpowiedzialność za wadliwy produkt zgodnie z przedmiotem niniejszej umowy, na kwotę 
50.000,00zł. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadanie powyższego 
ubezpieczenia na każde żądanie Zamawiającego.   
 

§ 5 
Kary umowne 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach: 
a) za opóźnienie w dostawie towaru w terminie określonym w umowie lub zamówieniu, powstałe z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, 
b) za opóźnienie w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za opóźnienie w wymianie towaru niezgodnego                
z umową, bądź za opóźnienie w wymianie towaru dostarczonego w niewłaściwym lub zniszczonym opakowaniu                          
w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,  
c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10%  
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy. 
d) za naruszenie jakiegokolwiek ustalonego w umowie obowiązku lub terminu Wykonawcy w zakresie realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. a i b, w tym obowiązku lub  terminu wynikającego z rękojmi i gwarancji 
w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy. 
2. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego w przypadku, gdy 
szkoda przewyższa wysokość kar umownych. 
3. Wszelkie prawa wynikające z niniejszej umowy, w tym również wierzytelności, nie mogą być przenoszone przez 
Wykonawcę na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
4. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.  

 
§ 6 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących  przypadkach:  

a/ nie przystąpienia przez Wykonawcę do wykonania lub nie należytego wykonywania  przedmiotu umowy 
b/ jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, albo też                    
w ogóle nie rozpocznie jej realizacji, a Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonania, albo do 
rozpoczęcia jej wykonywania, wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego terminu, Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy. 
c/ w przypadku, gdy istotne dane zawarte w ofercie  mające wpływ na wybór Wykonawcy okażą się nieprawdziwe. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego poprzedzone zostanie wezwaniem Wykonawcy do realizacji  przedmiotu 
niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami.  
4. Realizacja prawa odstąpienia od umowy wymaga oświadczenia w formie pisemnej, w terminie do 14 dni od powzięcia 
wiadomości o zaistnieniu przyczyny odstąpienia od umowy wraz z podaniem uzasadnienia.  
 

§ 7 
Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej                    
w postaci aneksu. 
2. Zmiany danych teleadresowych Stron oraz danych osób uprawnionych do ich reprezentacji lub upełnomocnionych               
w umowie do dokonywania czynności, nie stanowią zmiany umowy, o ile informacja o dokonania zmiany została 
skutecznie doręczona drugiej Stronie na piśmie wraz z odpisem aktualnego odpisu z właściwego rejestru.  
3. Zamawiający przewiduje zmiany zawartej Umowy, w szczególności w przypadku zaistnienia następujących 
okoliczności: 

a) gdy powstała możliwość dokonania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych    
i technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy nie prowadzące do zmiany przedmiotu zamówienia; 
b) zmiany dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, zmiany układu 
graficznego umowy, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty 
umowy;  
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4. Zmiana umowy w zakresie dotyczącym zmiany formy organizacyjno-prawnej Wykonawcy w trakcie trwania umowy 
wymaga zawarcia aneksu. Dla w/w czynności wymagana jest każdorazowo zgoda Zamawiającego. 

 
§ 8 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz właściwych 
przepisów szczególnych. 

§ 9 
Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy okażą się nieważne, to pozostałe zapisy pozostają w mocy, a strony 
zobowiązują się podjąć negocjacje w celu uzupełnienia umowy w tej części. 
 

§ 10 
Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd Powszechny. 
 

§ 11 
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących  egzemplarzach: 2 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy. 
       
     
 
                    WYKONAWCA                                                        ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki : 
1. Oferta Wykonawcy wraz z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.  

 

 

 


