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SPZOZ . NL . 2016 . 
Kędzierzyn-Koźle,  22.08.2016r. 

1206 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 EURO 

(art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - Dz. U. 2016 poz. 1020 z poźn. zm) 

 

1.  Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów sterylizacyjnych dla SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu, NL.2016.63. 
 
2. Szczegółowe warunki zamówienia (Formularz ofertowy, formularze cenowe  i wzór umowy) stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia. 
 
3. Siedziba Zamawiającego:  
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle 
Strona internetowa: www.e-szpital.eu  
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami, do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną jest: – Katarzyna Strzelecka; adres e-mail: kstrzelecka@e-szpital.eu; tel. 
77 40 62 506, w godzinach 07:30 - 14:00. 
 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
5. Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na pakiety 1, 2 lub 3.  
6. Sukcesywne dostawy w ciągu 12 miesięcy na podstawie zamówień wg. bieżących potrzeb Zamawiającego: max.5 dni roboczych.  
 

7. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną 
przez e-mail. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się faksem. Pytania należy kierować na adres podany w pkt 3.  
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia o zamówieniu. Dokonaną 
zmianę Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej. 
Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz  
z wyjaśnieniami, stają się integralną częścią ogłoszenia o zamówieniu i będą wiążące przy składaniu ofert. Informacja o przedłużeniu terminu 
składania ofert (jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji) zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej Zamawiającego.  
 

8. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 
Uwaga: W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek 
zmiany w jej treści z wyjątkiem zmian wynikających z poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych polegających 
na niezgodności oferty z niniejszym ogłoszeniem. 
 

9. Przygotowanie oferty: 
a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej (przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów), 
w języku polskim, pismem czytelnym; Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i dokumentów  
w formie elektronicznej w postaci skanu oferty. 
b) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę; 
c) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do 
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa; 
d) Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub 
umocowania prawnego; 
e) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), winny 
zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach; 
f) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę; 
g) Zaleca się, by oferta była zszyta lub spięta. 
 
10. Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres zamawiającego: 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, Kancelaria – parter  

http://www.e-szpital.eu/
mailto:kstrzelecka@e-szpital.eu
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do dnia 30.08.2016r. do godz. 09:00  
Zaleca się, by oznakowanie oferty było następujące: 

Dostawa materiałów sterylizacyjnych dla SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu - NL.2016.63 
Nie otwierać przed 30.08.2016r.  godz. 09:30 

Opatrzyć nazwą i adresem Wykonawcy. 
 
Termin i miejsce otwarcia ofert - w siedzibie zamawiającego:  

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle 
Dział Logistyki pokój nr 18 
dnia 30.08.2016r. godz. 09:30 

 
11. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. Podczas otwarcia zostaną podane następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, i cena. 
 
12. Kryteria oceny ofert: cena – 100% obliczana wg wzoru: najniższa oferowana cena brutto: cena badanej oferty brutto x 100% x 100 pkt 
 
13. Wymagane dokumenty, jakie należy dołączyć składając ofertę:  
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); 
b) Wypełniony odpowiedni formularz cenowy (załączniki nr 2-4 do niniejszego ogłoszenia); 
c) Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia); 
c) Wzór umowy powinien zawierać adnotację: „akceptujemy bez zastrzeżeń” wraz z podpisem osoby upoważnionej (załącznik nr 5 do niniejszego 
ogłoszenia); 
d) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt ten nie wynika                                     
z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Udowodnienie posiadania uprawnień do podpisania oferty ciąży na Wykonawcy. 
 
14. Załączniki: 
a) Formularz ofertowy – załącznik nr 1; 
b) Formularze cenowe – załączniki nr 2-4; 
c)  Wzór umowy - załącznik nr 5. 

Data wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz publikacji na stronie internetowej Zamawiającego:  …………………..   

 

 

 

 

………………………………………….  ………………………………………….. 
          podpis osoby prowadzącej postępowanie                    podpis Kierownika Zamawiającego 
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załącznik nr 1  

FORMULARZ OFERTOWY 

1. DANE WYKONAWCY 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej*: 

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

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

Adres poczty elektronicznej: .............................. Strona internetowa: ..................................................... 

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

 
2. PRZEDMIOT OFERTY  

Oferta dotyczy przetargu 
nieograniczonego - sygnatura akt: 

NL.2016.63 

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

Pod nazwą 
Dostawa materiałów sterylizacyjnych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-
Koźlu   

 

3. OFEROWANA WARTOŚĆ ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA  
 

Części zamówienia** Wartość netto VAT  Wartość brutto 

pakiet nr 1 (wg załącznika nr 2)  ......... zł ......... zł ......... zł 

pakiet nr 2 (wg załącznika nr 3)  ......... zł ......... zł ......... zł 

pakiet nr 3 (wg załącznika nr 4)  ......... zł ......... zł ......... zł 

Zamawiający, w odniesieniu do wszystkich pakietów, wyraża zgodę na podanie cen jednostkowych za 1 szt. wyrobu z dokładnością  
do trzech/czterech miejsc po przecinku wyłącznie w celach kalkulacyjnych. Cenę ostateczną oferty (cenę brutto) należy podać z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 
4. TERMINY 

1. Termin płatności od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury częściowej: 60 dni. 
Podstawą do zapłaty za dostarczony towar będzie papierowa wersja faktury VAT wraz z jej kopią.  
2. Terminy dostaw: 
Termin dostawy od daty złożenia zamówienia (maks. do 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku) … dni roboczych.  
Jeżeli termin wypada w dniu wolnym od pracy lub sobotę, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 

3. Gwarancja / okres przydatności przedmiotu zamówienia nie krótsza/y niż gwarancja / okres ważności producenta nie krócej niż 
24 miesiące.  
4. Wykonawca rozpatrzy reklamacje Zamawiającego oraz usunie zaistniałe wady (wymiana wadliwego asortymentu) w terminie 
do 3 dni roboczych od daty jej otrzymania.  
Sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: ....................................................... 
 
5. OSOBY DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM  
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 .………………………............... 

6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej: 
Nazwisko, imię .............................................................. Stanowisko ........................................................,  
Telefon ............................... Fax .................................... 
Zakres*: do reprezentowania w postępowaniu / do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy / do zawarcia umowy. 
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7. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z treścią ogłoszenia. 
2. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie publiczne w terminie określonym w ogłoszeniu. 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w ogłoszeniu, wraz z wyjaśnieniami 
i zmianami, uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń. 
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
5. Oświadczamy, że załączone do ogłoszenia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas 
zaakceptowane bez zastrzeżeń  i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  
6. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest 
następujący:………………………….……………………………………………………………………………………….. 

8. Zastrzeżenie wykonawcy: 
Niżej wymienione dokumenty / informacje składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 

 
 
 

 
 
 

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

podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych do 
występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  
oświadczeń woli w jego imieniu 

 

 

 

 

 



Dział Logistyki,   ul. 24 Kwietnia 5,   47-200 Kędzierzyn-Koźle 
tel. +48 774 062 530,   faks +48 774 062 567,   e-mail: logistyka@e-szpital.eu 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu 
ul. 24 Kwietnia 5,  47-200 Kędzierzyn – Koźle 
NIP: 749-17-90-304,    REGON: 000314661 

tel. +48 774 062 400,    faks +48 774 062 544,    spzoz@e-szpital.eu,   www.e-szpital.eu 
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Załącznik nr 2 

 
Formularz cenowy - Pakiet nr 1 – Dostawa wskaźników biologicznych, chemicznych do kontroli procesów sterylizacji parowej i formaldehydowej 
 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Nazwa producenta / 
nr katalogowy 

Cena jednostkowa netto Wartość netto 
Stawka 

podatku VAT 
Wartość 
brutto 

1 2 3 4 5 6 7=4x6 8 9=7+VAT 

1 

test symulacyjny typu Bowie – Dick do kontroli pracy 
sterylizatora w postaci pokrytych polimerem pasków, 
samoprzylepnych na całej długości, z symetrycznie  
rozłożoną substancją wskaźnikową, kompatybilne z 
przyrządem testowym procesu z rurką i kapsułą ze stali 
kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego o  
przekroju okrągłym. Zgodny z normą PN EN 867 i EN 
ISO 11140. Opakowanie 250 szt. Wykonawca 
zobowiązuje się użyczyć Zamawiającemu na czas 
trwania umowy ww. przyrząd testowy (2 szt.) zbudowany 
z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z 
tworzywa sztucznego o przekroju okrągłym  

szt. 500      

2 
test kontroli pracy zgrzewarek rotacyjnych w postaci 
arkusza z czarnym polem testowym 

szt. 250      

3 
Taśma do zamykania pakietów ze wskaźnikiem 
sterylizacji parą wodną, szer. 19 mm  

szt. 150      

4 Taśma do zamykania pakietów, bez wskaźnika, 25 mm  szt. 150      

5 

etykiety dwukrotnie przylepne, ze wskaźnikiem 
sterylizacji parą wodną, zmieniającym  
zabarwienie z niebieskiego na czarny, nawinięte na 
plastikową gilzę, 750 szt. etykiet na rolce  - użyczenie na 
czas trwania umowy 1 metkownicy 

szt. 150      

7 

Etykiety dwukrotnie przylepne, ze wskaźnikiem 
sterylizacji formaldehydem, nawinięte na plastikową 
gilzę, 750 szt. etykiet na rolce  - użyczenie 1 metkownicy 
na czas trwania umowy 

 
szt. 

 
 

20      

8 Pisaki odporne na warunki sterylizacji parowej  szt. 30      
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9 

Koperty systemu dokumentacji Centralnej Sterylizatorni. 
Jedna koperta do archiwizacji jednego dnia pracy dwóch 
sterylizatorów, z gotowymi miejscami na wklejenie testów 
kontroli wsadu, etykiet referencyjnych oraz testów Bowie-
Dicka 

szt. 300      

10 

Fiolkowy wskaźnik do kontroli procesów sterylizacji parą 
wodną, kompatybilne z przyrządem testowym procesu z 
rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z 
tworzywa sztucznego o przekroju okrągłym, o czasie 
inkubacji 24 h, zgodny z normą EN ISO 11138, z 
umieszczonym wewnątrz fiolki zintegrowanym 
wskaźnikiem zgodnym z normą EN ISO 11140. 
Opakowanie 100 szt. Wykonawca zobowiązuje się 
użyczyć Zamawiającemu na czas trwania umowy ww. 
przyrząd testowy (1 szt.) zbudowany z rurki i kapsuły ze 
stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego 
o przekroju okrągłym 

szt. 800      

11 
Fiolkowy wskaźnik do kontroli procesów sterylizacji 
formaldehydem o czasie inkubacji nie dłuższym niż 48 h. 
Zgodny z normą EN ISO 11138. Opakowanie 10 szt. 

szt. 
200 

 
     

12 Plastikowe plomby do zamykania zamków w kontenerach 
Zamawiającego  Aesculap, op. 1000  

szt. 14000      

13 
Jednorazowe filtry do kontenerów okrągłe, 190mm,  
op.1000 

szt. 5000      

14 
etykiety do kontenerów Zamawiającego Aesculap, 
wskaźnik sterylizacji  para wodna wymiary 80x35,op. 
1000szt 

szt. 4000      

15 

Zintegrowany wskaźnik do kontroli wsadu w procesie 
sterylizacji parą wodną w postaci pokrytych polimerem 
pasków, samoprzylepnych na całej długości, z  
symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową, 
kompatybilne z przyrządem testowym procesu z rurką i 
kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa  
sztucznego o przekroju okrągłym. Zgodny z normą PN 
EN 867 i EN ISO 11140.  
Opakowanie 500 szt. Wykonawca zobowiązuje się 
użyczyć Zamawiającemu na czas  trwania umowy ww. 
przyrząd testowy (2 szt.) zbudowany z rurki 

szt. 2500      
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i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa 
sztucznego o przekroju okrągłym 

16 

Test do kontroli wsadu z przyrządem Helix PCD z 
tworzywa sztucznego. Do rutynowej kontroli procesu 
sterylizacji formaldehydem. 200 szt. samoprzylepnych,  
pokrytych polimererm zintegrowanych testów paskowych 
do kontroli procesu sterylizacji formaldehydem i przyrząd 
testowy procesu Helix PCD składający się z  
teflonowej rurki i kapsuły z tworzywa sztucznego na 
zintegrowany test paskowy. Przyrząd testowy procesu 
Helix PCD zgodny z normą PN EN 867-5. 1 kpl. = 1  
przyrząd Helix PCD + 200 szt. zintegrowanych testów 

 szt. 200      

Razem poz. 1-16: ……zł x …….zł 

Razem słownie wartość netto:  

Razem słownie wartość brutto: 

 
 
 
 
                                            ........................... dnia ...........                                     ............................................................................................................. 

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych  do występowania w obrocie prawnym,    
reprezentowania Wykonawcy  i składania oświadczeń woli w jego imieniu) 

                                                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 Strona 8 

 

Załącznik nr 3 
 
 

FORMULARZ CENOWY – Pakiet nr  2 - Dostawa testów, wskaźników do kontroli procesów mycia i dezynfekcji maszynowej 
 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Nazwa producenta/nr 
katalogowy 

Cena jednostkowa netto Wartość netto 
Stawka 

podatku VAT 
Wartość 
brutto 

1 2 3 4 5 6 7=4x6 8 9=7+VAT 

1 

Test skuteczności mycia mechanicznego w myjniach 
dezynfektorniach i myjniach ultradźwiękowych w formie 
plastikowego paska o substancji testowej zgodnej z normą PN-
EN 15883   

szt. 2800      

2 

Test kontroli  dezynfekcji  termicznej 90\5min.  
Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych 
wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-
dezynfektorze w zakresie parametrów: 90°C – 5 min, integracja 
krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura) powoduje 
jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej 
w polu testowym, jednoznaczna, interpretacja wyniku. 
Poświadczony dokumentem producenta brak zawartości 
niebezpiecznych substancji toksycznych - dokument aktualny, 
wydany nie wcześniej niż w 2010r.  

szt. 1500      

3 

Test kontroli dezynfekcji termicznej 93\10min 
Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych 
wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-
dezynfektorze w zakresie parametrów: 90°C – 5 min, integracja 
krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura) powoduje 
jednoznaczną zmianę opak.przebarwienia substancji 
wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, interpretacja 
wyniku. Poświadczony dokumentem  producenta brak 
zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych - dokument 
aktualny, wydany nie wcześniej niż w 2010r.   

szt. 1500      

4 
Koperty dokumentacyjne przystosowane do etykiet  
 i wskaźników używanych w kontroli procesu mycia i  
dezynfekcji termicznej  wymienionych powyżej – op. 100 szt. 

szt. 300      

5 
Test skuteczności mycia, substancja testowa w formie proszku 
rozpuszczalnego w wodzie  

opak. 5      

6 
Gotowy zestaw testów do wykrywania pozostałości 
zanieczyszczeń białkowych. W zestawie komplet jałowych 
wymazówek, fiolki do wykrywania pozostałości białkowych oraz 

szt. 25      
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fiolki proteinowe. Zestaw pozwala przeprowadzić kontrole 
negatywną oraz pozytywną dla potwierdzenia wyniku. W 
przypadku obecności białek (aminokwasy, peptydy) roztwór 
zmieniki kolor w czasie 1-10 sekund. Test nie wymaga 
inkubacji, wykrywa pozostałości białkowe na poziomie 1µg. W 
zestawie naklejki oraz karty dokumentacyjne 

7 

Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, 
laminowany, wieloparametrowy wskaźnik paskowy z liniowym 
ułożeniem substancji wskaźnikowej do kontroli sterylizacji 
parowej, do stosowania we wszystkich rodzajach autoklawów. 
Odpowiadający klasie 4 wg ISO 11140-1 - wymagane 
dołączenie deklaracji producenta. W opakowaniach po 240/480 
szt. Poświadczony dokumentem  producenta brak zawartości 
niebezpiecznych substancji toksycznych - dokument aktualny, 
wydany nie wcześniej niż w 2010r. 

szt. 3600      

8 

Test chemiczny - rurka Browne’a odpowiadający klasie 6 wg 
ISO 11140-1 do kontroli sterylizacji suchym, gorącym 
powietrzem   160°C/120 min.; 170°C/65 min.; 180°C/35 min.  w 
opakowaniach po 100 szt. 

 
szt. 

 
100      

9 

Zestaw pięciu różnych szczotek wielokrotnego użytku do 
czyszczenia endoskopów elastycznych. W zestawie dwie 
długie elastyczne szczotki o różnych końcówkach 
przeznaczonych do czyszczenia kanałów. Jedna o długości 
240 cm z dwóch stron zakończona spiralnie osadzonymi 
szczotkami o średnicy 6 mm i 3 mm. Końcówki szczotek 
zabezpieczone plastikową kulką zapobiegają ewentualnym 
zarysowaniom powłoki ściany kanału. Druga szczotka o 
długości 240 cm typu "Clean & Dry"; na jednym końcu spiralna 
szczoteczka 2,8 mm, drugi koniec zakończony miękkim 
futrzanym wyciorem o średnicy 3,7 mm. Zestaw zawiera także 
trzy szczotki do czyszczenia zaworów z różnymi średnicami 
włosia oraz o różnych długościach  

szt. 5      

10 
Sztywna szczotka do kanałów roboczych długość 40 cm ,śr.10 
mm włosie nylon 

szt. 5      

11 
Sztywna szczotka do kanałów roboczych długość 40 cm ,śr. 7 
mm włosie nylon 

szt. 5      

12 
Sztywna szczotka do kanałów roboczych długość 40 cm ,śr.5 
mm włosie nylon 

szt. 5      

13 Sztywna szczotka do kanałów roboczych długość 40 cm ,śr.2,5 szt. 5      
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mm włosie nylon 

14 
Szczotka do mycia narzędzi długość rączki 18cm szerokość 12 
mm-włosie nylon 

szt. 5       

15 

Szczotka o dł. 18 cm do mycia narzędzi, z uchwytem 
wykonanym z tworzywa sztucznego i z nylonowym włosiem 
osadzonym na dwóch końcach rączki, przy czym z jednej 
strony znajduje się tylko jeden rząd włosia 

szt. 5      

16 
Szczotka o dł. 25 cm do mycia narzędzi, z krótki nylonowym 
włosiem o powierzchni 2 x 7 cm 

szt. 10      

17 

Niebieski szczelnie zamykany pojemnik transportowy 
wykonany ze 100% polipropylenu, zapewniający bezpieczny 
transport czystych narzędzi. Waga nie większa niż 900 g, 
pojemność 7 litrów, wymiary: zewnętrzne 300 x 200 x 170 mm; 
wewnętrzne 287 x 162 x 153 mm. Pojemnik posiada 
przeźroczystą kieszeń na etykietę do zapisania informacji. 
Wytrzymała pokrywa wykonana z tego samego materiału co 
cały pojemnik, umożliwiająca piętrowe układanie pojemników. 
Pojemniki wytrzymują proces dezynfekcji termicznej w myjni-
dezynfektorze w temp. do 95oC. Opcjonalnie możliwość 
stosowania dodatkowego rozkładanego kosza wewnętrzenego 
ułatwiającego wkładanie oraz wyciąganie transportowanych 
narzędzi  

szt. 3      

18 
Jednorazowe osłonki zabezpieczające ostrza narzędzi, 
przeźroczyste, szer. 15 mm  

szt. 800      

19 
Jednorazowe osłonki zabezpieczające ostrza narzędzi, 
przeźroczyste, szer. 30 mm  

sz. 800      

Razem poz. 1-19: …….. zł x ……zł 

Razem słownie wartość netto:  

Razem słownie wartość brutto: 

 
 
 
 
 

                                            ........................... dnia ...........                                     ............................................................................................................. 
(podpisy 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 4 
 

FORMULARZ CENOWY – Pakiet nr  3 - Dostawa jednorazowych opakowań sterylizacyjnych 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Nazwa producenta/nr 
katalogowy 

Cena jednostkowa netto Wartość netto 
Stawka 

podatku VAT 
Wartość 
brutto 

1 2 3 4 5 6 7=4x6 8 9=7+VAT 

1 Papier krepowany niebieski 75\75 – op.250 sztuk op. 20      

2 Papier krepowany niebieski 100\100 - op.250 sztuk op. 20      

3 Papier krepowany niebieski 120\120 – op. 100 sztuk 
 

op. 15      

4 Papier krepowany zielony 75\75 – op. 250 sztuk op. 20      

5 Papier krepowany zielony 100\100 – op. 250 sztuk op. 20      

6 Papier krepowany zielony 120\120 – op.100 sztuk op. 15      

7 Włóknina wzmocniona zielona 100\100 – op.250 sztuk 
 

op. 3      

8 Włóknina wzmocniona zielona 120\120 – op.100 sztuk op 3      

9 
Rękawy papierowo foliowe wskaźnik para wodna, 
formaldehyd 50\200 

szt 4      

10 
Rękawy papierowo foliowe wskaźnik para wodna, 
formaldehyd 75\200 

szt. 10      

11 
Rękawy papierowo foliowe wskaźnik para wodna, 
formaldehyd 10\200 

szt. 35      

12 
Rękawy papierowo foliowe wskaźnik para wodna, 
formaldehyd  12,5\200 

szt. 36      

13 
Rękawy papierowo foliowe wskaźnik para wodna, 
formaldehyd  15\200 

szt. 30      

14 
Rękawy papierowo foliowe wskaźnik para wodna, 
formaldehyd  20\200 

szt. 25      

15 
Rękawy papierowo foliowe wskaźnik para wodna, 
formaldehyd 25\ 200 

szt. 20      

16 
Rękawy papierowo foliowe wskaźnik para wodna, 
formaldehyd  30\200 

szt. 5      

17 
Rękawy papierowo foliowe wskaźnik para wodna, 
formaldehyd  38\200 

szt. 5      

18 
Rękawy papierowo foliowe wskaźnik para wodna, 
formaldehyd 420\200 

szt. 5      

Razem poz. 1-18: …….. zł x ……zł 

Razem słownie wartość netto:  

Razem słownie wartość brutto: 
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Wymagania minimalne: 
 
A. Naprzemiennie przekładane arkusze opakowaniowe - Transportowy materiał opakowaniowy w arkuszach do sterylizacji: 
a. wolny od lateksu, 100% polipropylen,  
b. gramatura min 60g/m2,  
c. możliwość stosowania w sterylizacji parowej, nadtlenkiem wodoru oraz tlenkiem etylenu,  
d. wytrzymałość na rozciąganie nie mniejsza niż 3,6 kN/m w kierunku walcowania i 2,4 kN/m w kierunku poprzecznym, = 
e. trwała syntentycza włóknina typu SMMS w kolorze niebieskim: 4 wartstwowa, nie zawierająca lateksu, o gramaturze 55 g/m2 - Potwierdzona zgodność z normą EN868-2 
 
B. Papier krepowany – włókno celulozowe, kolor zielony 
a. Zawartość chlorków nie większej niż 0,02% 
b. Zawartość siarczanów nie większej niż 0,02% 
c. Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mnie niż 1,6 kN/m 
d. Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,9 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kN/m 
e. Gramatura nominalna - 60 g/m2 (wg PN EN 868-2) 
f. Wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2. 
 
C. Papier niebieski II Generacja: celuloza syntetyczna wiązana powierzchniowo i mikrokrepowana – włókno celulozy uszczelnione lateksem. 
a. Zawartość chlorków nie więcej niż 0,02% 
b. Zawartość siarczanów nie więcej niż 0,02% 
c. Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 2,5 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,7 kN/m 
d. Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,2 kN/m w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,8 kN/m  
e. Wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 180 kPa na sucho i 105 kPa na mokro. 
f. Gramatura nominalna 60g/m2 (wg PN EN 868-2) 
g. Wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2. 
 
D.. Rękawy i torebki papierowo – foliowe – zgodność z PN EN 868-jako minimum; naniesione na rękawach wskaźniki procesów sterylizacji para wodną i formaldehydem, na torebkach 
wskaźnik sterylizacji parowej i formaldehydowej , wszystkie napisy muszą być umieszczone poza przestrzenią roboczą. 
a. folia minimum 8 warstwowa (nie licząc warstwy kleju) 
a. przezroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów  
b· wytrzymałość  na rozdarcie w obu kierunkach nie mniejsza niż 300mN 
c· elastyczna – wydłużenie nie mniej niż 70%. 
d· wszystkie napisy i testy poza strefą pakowania 
e . wskaźnik procesu sterylizacji parowej, EO, powierzchnia wskażnika procesu sterylizacji ≥ 100 mm² [ PN EN 868 – 5] 
f.  jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika procesu po sterylizacji parowej, EO, łatwa do interpretacji 
g.  jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia 
h. zgrzew fabrycznie wielokrotny 
i.  ze względów techniczno – higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz 
j.  ze wzglądu na wymagania procedury zgrzewania wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta 
k.  zgrzewalne w temperaturze 165 - 190ºC 
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                                           ........................... dnia ...........                                     ............................................................................................................. 
(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych  do występowania w obrocie prawnym,    
reprezentowania Wykonawcy  i składania oświadczeń woli w jego imieniu) 

                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dział Logistyki,   ul. 24 Kwietnia 5,   47-200 Kędzierzyn-Koźle 
tel. +48 774 062 530,   faks +48 774 062 567,   e-mail: logistyka@e-szpital.eu 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu 
ul. 24 Kwietnia 5,  47-200 Kędzierzyn – Koźle 
NIP: 749-17-90-304,    REGON: 000314661 

tel. +48 774 062 400,    faks +48 774 062 544,    spzoz@e-szpital.eu,   www.e-szpital.eu 
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Załącznik nr 5 
 

UMOWA NR ...  / … /  NP / 2016 / 63 
 
zawarta  dnia ….. ….. 2016r. w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu 47-200, 
ul. 24 Kwietnia 5, zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Opolu, pod 
numerem KRS 0000004757, posiadającym  NIP 749-179-03-04, Regon 000314661 
zwanym dalej Zamawiającym 
reprezentowanym przez: Marka Staszewskiego – Dyrektora  

a  ……………………………………………………… KRS ……………..  NIP ……….……    Regon …………………. 
zwanym dalej Wykonawcą, 
reprezentowanym przez: ………..……………..………..……………………………….. 

W wyniku zakończonego postępowania prowadzonego w trybie do 30.000 euro przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem 
udzielania zamówień publicznych i dokonanego przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ww. postępowaniu, 
Strony zawierają umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży Zamawiającemu wraz z dowozem i rozładunkiem asortymentu (dalej jako „dostawa”) 
dla magazynu centralnego SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu w poniższym zakresie: 
pakiet nr 1 – Dostawa wskaźników biologicznych, chemicznych do kontroli procesów sterylizacji parowej i 
formaldehydowej - wg załącznika nr 1,  
pakiet nr 2 – Dostawa testów, wskaźników do kontroli procesów mycia i dezynfekcji maszynowej – wg załącznika nr 2,  
pakiet nr 3 – Dostawa jednorazowych opakowań sterylizacyjnych – wg załącznika nr 3.  
2. Szczegółowy zakres oraz obowiązki Wykonawcy dotyczące realizacji przedmiotu niniejszej umowy określają załączniki nr 1 
do 3.   
3. W sytuacji zaprzestania produkcji asortymentu lub jego części, stronom przysługuje prawo ograniczenia asortymentu o tą 
część, pod warunkiem udowodnienia takiego faktu dokumentem pochodzącym od producenta. 
4.Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia, doświadczenie, wiedzę oraz potencjał techniczny i osobowy do należytego 
wykonania przedmiotu niniejszej umowy.  
5.Wykonawca nie może powierzyć wykonania żadnej części przedmiotu umowy Podwykonawcom bez zgody Zamawiającego. Za 
działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne działania.  
6. Wykonawca oświadcza, że asortyment stanowiący przedmiot dostawy  stanowi jego własność, jest wolny od wad fizycznych  
i prawnych, nie jest obciążony żadnymi prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania egzekucyjnego  
i zabezpieczenia. 
7. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość produktu, zgodną z jego podstawowymi parametrami technicznymi.  
8. Przedmiot umowy posiada Deklarację Zgodności CE oraz jest dopuszczony do obrotu na polskim rynku. 
9. Realizacja umowy odbywać się będzie sukcesywnie stosownie do potrzeb Zamawiającego w danym czasie.  
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dostaw niektórych ilości przedmiotu umowy w przypadku braku 
zastosowania w trakcie trwania umowy. 
 

§ 2 
Warunki realizacji przedmiotu umowy 

1. Towar dostarczony zostanie w odpowiednich opakowaniach zapewniających prawidłowe warunki transportu i przechowania, 
które posiada oznaczenie CE oraz datę ważności i oznaczenia dotyczące sterylności bądź jałowości, jeżeli wymagają tego 
przepisy prawa, w zależności od asortymentu stanowiącego przedmiot umowy. 
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2. Zamawiający będzie zawiadamiał Wykonawcę faksem, telefonicznie lub e-mailem o potrzebie dostarczenia partii asortymentu 
wg faktycznych potrzeb Zamawiającego i otrzyma go w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia zawiadomienia przez pracownika 
magazynu centralnego (faksem/e–mailem za zwrotnym potwierdzeniem otrzymania faksu/e–maila). 
Jeżeli dostawa będzie wypadała w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy apteki, jej realizacja nastąpi w pierwszym dniu 
roboczym po wyznaczonym terminie. 
3. Zamawiający upoważnia kierownika Centralnej Sterylizacji – P. Jolantę Wójcik do kontaktu z Wykonawcą, uzgadniania 
szczegółów dostawy i składania zamówień częściowych w ramach niniejszej umowy. 
Dane kontaktowe: tel. 77 40 62 659; e-mail: JWojcik@e-szpital.eu .  
4.Wykonawca dostarczy asortyment objęty przedmiotem umowy na własny koszt i odpowiedzialność do magazynu centralnego 
przy ul. Roosevelta 4, 47-200 Kędzierzyn-Koźle. 
5. Zamówienia należy realizować zgodnie z dokumentem zamówienia, w którym Zamawiający określi m. in. rodzaj, ilość towaru, 
rodzaj opakowania. 
6. Bieżące zamówienie winno być zrealizowane za jednorazową dostawą. 
7. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy realizacja ust. 6 jest niemożliwa to informacja ta musi zostać przekazana 
Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy części towaru, wraz z podaniem terminu dostawy pozostałej części zamówienia. 
8. Bez względu na to, w jaki sposób realizowane są dostawy towaru (transportem własnym czy za pośrednictwem firmy 
kurierskiej) Wykonawca odpowiada za dostawę towaru na własny koszt - wraz z wniesieniem. 
9. W przypadku realizacji dostaw za pośrednictwem firmy kurierskiej Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transportu 
towaru oraz jego przeniesienia ze środka transportu w ramach podpisanej umowy z firmą kurierską.   
10. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie ustalonym w ust. 2, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo dokonania zakupu od innego dostawcy, w ilości i asortymencie dostawy niezrealizowanej w terminie (zakup zastępczy). 
11. W przypadku zakupu zastępczego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu umowy oraz wartość umowy o wielkość 
tego zakupu. 
12. 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 § 6 ust. 1 za okres liczony od dnia dostawy wymaganej zgodnie z 
ust. 2 do dnia zakupu zastępczego.   
13.Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z okresowych promocji i upustów wprowadzonych  przez  producenta  (ceny 
niższe, niż  zawarte  w  umowie). 
14. W przypadku wycofania bądź braku przedmiotu zamówienia na rynku, Wykonawca zobowiązany jest do  zapewnienia 
odpowiednika (asortyment o  takim samym składzie, przeznaczeniu i postaci)  w  celu  utrzymania  ciągłości dostaw, w  cenie  
zagwarantowanej  w  umowie.  

§ 3 
Termin obowiązywania umowy 

1. Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy od daty jej zawarcia.  
2. W przypadku, gdy wartość przedmiotu umowy zostanie wyczerpana przed upływem terminu na jaki umowa została zawarta, 
Wykonawca nie będzie miał roszczenia względem Zamawiającego o wykonanie umowy przekraczającej jej wartość. 
 

§ 4 
Wynagrodzenie i wzajemne rozliczenia stron 

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy strony ustalają wynagrodzenie  w wysokości :  
 pakiet nr 1: wartość netto:  ………..…….. zł, wartość brutto (wraz z VAT): ……………..zł,  
 pakiet nr 2: wartość netto:  ………..…….. zł, wartość brutto (wraz z VAT): ……………..zł, 
 pakiet nr 3: wartość netto:  ………..…….. zł, wartość brutto (wraz z VAT): ……………..zł,  

RAZEM: wartość netto:…………….…. zł, słownie:.......................................................….zł,  
wartość brutto (wraz z VAT):…………..zł, słownie:…………………..…………………..…zł. 
2.Całkowita wartość umowy wynika z oferty Wykonawcy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym: 
koszty dostawy i ubezpieczenia na czas transportu, narzuty, ewentualne upusty oraz pozostałe czynniki cenotwórcze, usuwanie wad 
oraz podatek VAT. 
3. Wykonawca gwarantuje, iż przez cały okres obowiązywania umowy ceny pozostaną niezmienne. 
4. Ewentualna zmiana cen może nastąpić jedynie w przypadku: 
a) dokonanej przez właściwy organ państwowy zmiany stawki podatku VAT; 
b) obniżenia ceny (czasowego bądź stałego) przez Wykonawcę. 
Ewentualne wprowadzenie nowych cen, w wysokości proporcjonalnej do wprowadzonych zmian wynikających z okoliczności 
wskazanych w niniejszym ustępie uwzględniających faktyczne zmiany ww. czynników cenotwórczych wymaga zawarcia aneksu 

mailto:JWojcik@e-szpital.eu
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do umowy.   
5. Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 z tytułu 
realizowanych dostaw będzie następowało na podstawie prawidłowo wystawionych  faktur częściowych, którymi objęte będą  
poszczególne dostawy, a które winny być załączone do dokumentu dostawy.  
6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty prawidłowo wystawionych faktur częściowych w terminie 60 dni od daty ich  
doręczenia, przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Podstawą do zapłaty za dostarczony towar 
będzie papierowa wersja faktury VAT wraz z jej kopią.  
7. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT. 
8. Wykonawca wystawi fakturę VAT na: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu ul. 24 Kwietnia 5,  
47-200 Kędzierzyn-Koźle. 
9. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 5 
Reklamacje, gwarancja i rękojmia 

1. O stwierdzonych wadach ilościowych i jakościowych w dostarczonym towarze 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 oraz usunięcia zaistniałej wady (wymiany wadliwego 
asortymentu) w terminie do 3 dni roboczych od daty jej otrzymania.  
3. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku dostawy towaru wadliwego, dostawy towaru niezgodnego z umową lub zamówieniem 
oraz dostawy towaru w niewłaściwych lub uszkodzonych opakowaniach, do wymiany tego towaru na zgodny z zamówieniem i 
umową, wolnym od wad na koszt własny w terminie określonym w ust. 2. 
4. Wykonawca udziela na asortyment objęty przedmiotem niniejszej umowy rękojmi i gwarancji nie krótszej niż gwarancja lub termin 
ważności określony przez producenta, nie mniej niż 24 miesiące.   
5. Powyższe zapisy nie naruszają uprawnień Zamawiającego przysługujących mu z tytułu rękojmi za wady. 
6. 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. 
7. Wykonawca jest zobowiązany w toku realizacji umowy posiadać polisę lub inne dokumenty ubezpieczenia, potwierdzające 
zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z rozszerzeniem o 
odpowiedzialność za wadliwy produkt zgodnie z przedmiotem niniejszej umowy, na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł. 
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadanie powyższego ubezpieczenia na każde 
żądanie Zamawiającego.  
 

§ 6 
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 % wartości brutto partii towaru nie dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 
b) za opóźnienie w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za opóźnienie w wymianie towaru niezgodnego z 
zamówieniem lub umową, bądź za opóźnienie w wymianie towaru dostarczonego w niewłaściwym lub zniszczonym opakowaniu   w 
wysokości 1 % wartości brutto partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,  
c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy. 
d) za naruszenie jakiegokolwiek ustalonego w niniejszej umowie i jej załącznikach 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 § 4 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. Kary umowne będą płatne na podstawie przesłanej przez Zamawiającego noty obciążeniowej w ciągu 14 dni od dnia jej 
doręczenia.   
5. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.  

§ 7 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 
a) jeśli Wykonawca nie przystąpi do wykonania przedmiotu umowy w terminie przewidzianym na jej realizację, 
b) jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, a Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonania,  wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, po którego  
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bezskutecznym upływie, uprawniony będzie do odstąpienia od umowy, 
c) w przypadku, gdy istotne dane zawarte w ofercie mające wpływ na wybór Wykonawcy okażą się nieprawdziwe, 
d) gdy Wykonawca utraci uprawnienia wymagane do należytego wykonania umowy.  
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. 

§ 8 
Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy. 
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 dokonaniu zmiany została skutecznie doręczona drugiej 
Stronie na piśmie. 
3.  Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić: 
a) w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść umowy (od daty wejścia w życie przepisów określających 
zmianę) w zakresie czynników określonych w § 4 ust. 4, jeżeli zmiany te  będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 
przez Wykonawcę. 
b) w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek 
redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy, 
c) 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. 
d) w przypadku działania organów administracji publicznej, organów władzy lub wymiaru sprawiedliwości, które uniemożliwiają 
zgodne z prawem wykonywanie zobowiązań umownych.  
4. Zmiany wskazane w ust. 3 mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, gdy obie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły 
wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.  
5. Zmiana umowy w zakresie dotyczącym zmiany formy organizacyjno-prawnej Wykonawcy w trakcie trwania umowy wymaga 
zawarcia aneksu. Dla ww. czynności wymagana jest każdorazowo zgoda Zamawiającego. 
6. Zmiana umowy w zakresie dotyczącym czasowych dostaw asortymentu zamiennego o parametrach nie gorszych niż 
wskazane w SIWZ, w przypadku niemożności realizowania dostaw zgodnie z umową stanowi zmianę umowy wymagającą 
zawarcia aneksu. Dla ww. czynności wymagana jest każdorazowo zgoda Zamawiającego.    
7. W szczególnych przypadkach (np. wycofania, wstrzymania produkcji, wydania stosownej decyzji urzędowej itp.) Wykonawca 
musi, po uzyskaniu zgody Zamawiającego, dostarczyć zamawiany asortyment występujący pod inną nazwą handlową (jako 
odpowiednik) w cenie jednostkowej nie wyższej od ceny zawartej w załączniku nr  1 / 2 / 3 i spełniający wszystkie wymagania 
„zamienianego” produktu. Zmiana ta wymaga zawarcia aneksu.  
8. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu po rygorem nieważności. 
 

§ 9 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz obowiązujących 
przepisów szczególnych.  
2. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd powszechny. 
3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących  egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
WYKONAWCA                                                                         ZAMAWIAJĄCY 

 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik: 
Oferta Wykonawcy.   


