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                        Kędzierzyn-Koźle,  dn. 20.11.2017 

 
 

OGŁOSZENIE o zamówieniu w trybie do 30.000 euro  

art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) 

 

1.  Przedmiot zamówienia: „Dostawa sterylnych zestawów do podania iniekcji doszklistkowej dla SPZOZ Kędzierzyn 
Koźle”, oznaczenie postępowania: NL/2017/92 
 
2. Szczegółowe warunki zamówienia 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; tel. 77 4062 506; 
e-mail: kstrzelecka@e-szpital.eu w godzinach pracy Zamawiającego tj. 7:00 - 14:35. 
 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości: 
a)  składania ofert wariantowych i ofert częściowych, 
b) wydzielania asortymentu,  
c) negocjacji ofert.  

5. Termin i miejsce wykonania zamówienia:  
Dostawy sukcesywne wg. potrzeb Zamawiającego przez okres 5 miesięcy od daty zawarcia umowy. 
Miejsce realizacji (lokalizacja): Apteka Szpitalna ul. 24 Kwietnia 13, 47-200 Kędzierzyn – Koźle.  

6. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą 
elektroniczną e-mail. Przekazanie dokumentów może nastąpić drogą elektroniczną. 

Pytania należy kierować na adres podany w pkt 3. w nieprzekraczalnym terminie do 22.11.2017r. do godz. 10.00 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia                      
o zamówieniu. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń                  
w siedzibie Zamawiającego. 

Wszelkie modyfikacje, 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.  
7. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Zamawiający dokona w tym 
czasie badania i oceny ofert oraz rozstrzygnięcia bądź unieważnienia postępowania. 
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 wymogami Zamawiającego.. 
8. Przygotowanie oferty: 
    a) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i dokumentów w formie 
elektronicznej (skan). 
    b) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w języku polskim; 
    c) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę; 

http://www.e-szpital.eu/
mailto:kstrzelecka@e-szpital.eu
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    d) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorami 
(załączniki do ogłoszenia), winny zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. Wzory umów powinny zawierać 
adnotację: „akceptujemy bez zastrzeżeń” wraz z podpisem osoby upoważnionej. 

 

9. Ofertę należy przesłać na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, jak w pkt 3, do dn. 24.11.2017r. do 
godz. 9.00.  

 
10. Kryteria oceny ofert: cena – 100% 

     najniższa oferowana cena brutto: cena badanej oferty brutto x 100% x 100 pkt 

 

 

Załączniki: 

1. Szczegółowy formularz cenowy / szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/ – załącznik nr 1; 

2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2; 

3. Wzór umowy - załącznik nr 3. 

 

 

 

          

 

 

 

 

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

Szczegółowy formularz cenowy / szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
 

Sterylny zestaw do podania iniekcji doszklistkowej                 

L.p. Opis produktu Ilość 
Cena jedn. 

netto 
Wartość netto Stawka VAT  Wartość brutto 

Nazwa / Producent 
/ numer 

katalogowy o ile 
istnieje  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Sterylny zestaw do 
podania iniekcji 
doszklistkowej              

150 zestawów ……. zł / 
zestaw 

……. zł … % ……. zł  

Razem: ……. zł x ……. zł x 

Razem słownie wartość netto: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… zł 
Razem słownie wartość brutto: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….. zł 

 

Minimalne składy zestawów: 

L.p Nazwa  Opis J.m. Ilość 

1 Serwetka na stolik 75x75cm (zawinięcie) sztuka 1 

2 Miseczka plastikowa x Sztuka  1 

3 Kocher plastikowy x Sztuka  1 

4 Patyczki z wacikiem x Sztuka 2 

5 Kompresy z włókniny 7,5x7,5cm Sztuka 7 

6 Miarka 3,5mm / 4mm Sztuka 1 

7 Rozwórka x Sztuka 1 

8 Strzykawka  Insumed 29G Sztuka 1 

9 Szkło powiększające x Sztuka 1 

10 Serweta operacyjna 100x100cm z integrowaną folią chirurgiczną Sztuka 1 
 
 
..................................................... 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 2 

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 Dz. U. z 2017r. 
poz. 1579): 

NL.2017.92 

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

Pod nazwą: 
„Dostawa sterylnych zestawów do podania iniekcji 
doszklistkowej dla SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu” 

 

III. OFEROWANA WARTOŚĆ ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)* 

Lp. Rodzaj / nazwa Wartość netto 
Stawka  

podatku VAT 
Wartość brutto 

1 2 3 4 5 

1. 
„Dostawa sterylnych zestawów do podania iniekcji 
doszklistkowej dla SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu”  

……… zł ……… % ……… zł 

Razem: ……… zł x ……… zł 

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

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

*na podstawie szczegółowego formularza cenowego – zał. nr 1 

IV.TERMINY  

Oświadczam, że: 

1) Termin płatności od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury: 60 dni.  
2) Termin sukcesywnych dostaw przez okres 5 miesięcy od daty zawarcia umowy, na podstawie zamówień wg. bieżących 

potrzeb Zamawiającego: w ciągu … dni  (nie dłuższy niż 5 dni roboczych). 
 
 

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



 

NL.2017.92 Strona 5 z 9 

 

Oświadczenie dotyczące postanowień niniejszego ogłoszenia: 

1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w ogłoszeniu o zamówieniu. 
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 
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Załącznik nr 3 

WZÓR UMOWA  NR ………………………. 

zawarta dnia …………. 2017r. w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej 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: Dyrektora – Marka Staszewskiego  
 
a ……………………………………………………………………….. 
KRS ……….     NIP ………….       Regon   ……………..  
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
 

………..………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

W związku z zakończeniem postępowania nr: NL/2017/92 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 
Przedmiot umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży Zamawiającemu wraz z dowozem i rozładunkiem asortymentu (dalej jako „dostawa”) dla 
Apteki szpitalnej SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu w zakresie dostaw sterylnych zestawów do podania iniejkcji doszklistkowej wg 
załącznika nr 1 do umowy. 
2. Szczegółowy zakres, terminy i warunki dostaw oraz obowiązki Wykonawcy dotyczące realizacji przedmiotu niniejszej umowy określa 
załącznik nr 1.   
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. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dostaw niektórych ilości przedmiotu umowy w przypadku braku zastosowania                
w trakcie trwania umowy, w każdym przypadku zrealizuje jednak umowę na poziomie 80% wartości wskazanej w § 4 ust. 1.  
7. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość produktu, zgodnej z jego podstawowymi parametrami technicznymi.  
8. Wykonawca oświadcza, że: - przedmiot zamówienia objęty dostawą jest fabrycznie nowy, - przedmiot zamówienia 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. 
 
                                                                                                               § 2                                                                              

Warunki realizacji przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy w odpowiednich opakowaniach zapewniających prawidłowe  
warunki transportu i przechowania, posiadających informację w języku polskim, które posiada oznaczenie CE (o ile jest wymagane) oraz 
datę ważności i oznaczenia dotyczące sterylności bądź jałowości wymagane przepisami prawa (jeżeli wymagają tego przepisy prawa). 
Wymagania te muszą znajdować się na opakowaniu lub w formie ulotki (w zależności od produktu), zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa.  
2. Zamawiający będzie zawiadamiał Wykonawcę faksem, telefonicznie lub e-mailem o potrzebie dostarczenia partii asortymentu wg 
faktycznych potrzeb Zamawiającego i otrzyma go w ciągu 3-4 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia przez pracownika Apteki 
Szpitalnej (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 Apteki Szpitalnej - mgr Dorotę Bielińską, technika Apteki Szpitalnej – Małgorzatę Stachów do 
kontaktu z Wykonawcą, uzgadniania szczegółów dostawy i składania zamówień częściowych w ramach niniejszej umowy. 
Dane kontaktowe osób upoważnionych: mgr Dorota Bielińska  - tel. 77 40 62 461; e-mail: DBielinska@e-szpital.eu, Małgorzata Stachów - 
tel. 77 40 62 461.  

mailto:DBielinska@e-szpital.eu
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4. Wykonawca dostarczy asortyment objęty przedmiotem umowy na własny koszt i odpowiedzialność w wyznaczonym przez 
Zamawiającego miejscu tj. Aptece Szpitalnej Zamawiającego, ul. 24 Kwietnia 13, 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. 3, 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. 3 
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 (wstrzymania produkcji, wydania stosownej decyzji urzędowej 
itp.) 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 5 miesięcy począwszy od dnia 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. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy całkowite wynagrodzenie w kwocie:  
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 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 faktur, którymi objęte będą poszczególne dostawy. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden 
miesiąc. Faktury wystawione będą raz w miesiącu na ostatni dzień roboczy, nie później niż 7dni po jego zakończeniu, i zawierać będą 
wykaz zrealizowanych dostaw za miesiąc, w którym były one realizowane. 
6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty prawidłowo wystawionej faktury w terminie 60 dni od daty jej doręczenia, przelewem bankowym 
na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Podstawą do zapłaty za dostarczony towar będzie papierowa wersja faktury VAT wraz z jej 
kopią. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić faktury w wersji elektronicznej w formacie obsługiwanym przez oprogramowanie 
Infomedica Asseco S.A.  tj. w formacie Data-Farm lub Malicki. 
7. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT. 
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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. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu objętego umową z dochowaniem należytej staranności. 
2. O stwierdzonych wadach ilościowych i jakościowych związanych z realizacją przedmiotu umowy Zamawiający powiadomi telefonicznie 
lub faksem Wykonawcę niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty ich stwierdzenia. 
3. Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego oraz usunięcia zaistniałej wady lub nieprawidłowości                   
w terminie do 5 dni roboczych od daty jej otrzymania. 
4. Wykonawca udziela na asortyment objęty przedmiotem niniejszej umowy rękojmi i gwarancji nie krótszej niż gwarancja lub termin 
ważności określony przez producenta. Termin rękojmi i gwarancji liczony jest od dnia wszczepienia - w przypadku materiału 
wszczepiennego, dla pozostałych materiałów od dnia zrealizowania dostawy. 
5. Postanowienia powyższe nie naruszają uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady.  
6. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody rzeczowe i osobowe powstałe na tle realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 
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 10.000 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 0,8 % 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 0,8 % wartości 
brutto partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,  
c) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.  
d) za naruszenie ustalonego w niniejszej umowie i jej załącznikach obowiązku Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej 
umowy, z zastrzeżeniem ust. a i b, w tym obowiązku wynikającego z rękojmi i gwarancji w wysokości 5% 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. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnego wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.  
5. Kary za opóźnienie mogą być dochodzone również w przypadku odstąpienia od Zamawiającego od umowy. 

 
§ 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 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 30 dni od powzięcia wiadomości                      
o zaistnieniu przyczyny odstąpienia od umowy wraz z podaniem uzasadnienia. 
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§ 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 jedynie w przypadku: 
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 umowy, 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 (Zamawiający i Wykonawca) 
zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla 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 szczegółowym formularzu ofertowym, w przypadku niemożności realizowania dostaw zgodnie z umową stanowi zmianę umowy 
wymagającą zawarcia aneksu. Dla ww. czynności wymagana jest każdorazowo zgoda Zamawiającego.    
7. W przypadku wycofania bądź braku przedmiotu zamówienia na rynku (wstrzymania produkcji, wydania stosownej decyzji urzędowej 
itp.) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednika (asortyment o takim samym składzie, przeznaczeniu i postaci)w celu 
utrzymania ciągłości dostaw, w  cenie  zagwarantowanej w umowie. 
W przypadku niemożności dostarczenia odpowiednika, zgodnie z warunkami zdania poprzedzającego, umowa zostaje ograniczona o tę 
część, co skutkować będzie zmianą wynagrodzenia w tym zakresie i koniecznością zawarcia aneksu do umowy. 
8. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu po rygorem nieważności. 
 

§ 9 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych 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 
 
 
 

 
Załączniki: 
1. Oferta Wykonawcy. 

 
 


