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ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ
w Świętochłowicach

ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice
Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462
NIP 627-16-69-770, REGON  000311450
Dyrektor           tel.032/ 245-34-40
                         tel.032 /770-77-84
Kadry               tel. 032/245-25-54
Gł. księgowa    tel. 032/245-25-28 Świętochłowice, dnia 19 listopada 2010 r.

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

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

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

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i drobnego sprzętu
laboratoryjnego dla Laboratorium Analitycznego przy ul. Chorzowskiej 36,   41-
605 Świętochłowice oraz dla Pracowni Bakteriologicznej przy ul. Szpitalnej 2, 41-
600 Świętochłowice, znak sprawy: 25/26/ZA/10.

Pytanie nr 1:
Prosimy o wprowadzenie dodatkowego ustępu nr 2 do §8 umowy (zał. nr 2A) o następującej
treści:
„Strony umowy ustalają, że w przypadku zmian stawek VAT na którekolwiek ceny zawarte
w umowie, zmiana ceny w zakresie zmiany wartości podatku VAT, następuje automatycznie
z dniem zmiany stawki VAT, przy niezmienności ceny netto”

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Możliwość zmiany umowy w takim przypadku została przewidziana w §8 ust. 1 lit. b) wzoru
umowy. Strony przy jego zaistnieniu podpiszą stosowny aneks do umowy.

Pytanie nr 2:
Dotyczy §2 ust. 2- Prosimy o zmianę terminu dostawy na 5 dni (zamiast 3 dni) od daty
zamówienia przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3:
Dotyczy §2 ust. 2- Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu „3 dni” na „7 dni roboczych”?
Proponowany zapis ma na celu zagwarantowanie możliwości spełnienia świadczenia
w przypadku wystąpienia większej ilości dni wolnych od pracy, czy tez sytuacji złożenia przez
Zamawiającego zamówienia bezpośrednio przez dniami wolnymi.

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
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Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4:
Dotyczy §2 ust. 7- Z uwagi na ceny oferowane Zamawiającemu przez Wykonawców,
kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy
Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do
częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa
niż 20 % wartości umowy”.

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 5:
Dotyczy §3 ust. 1- Prosimy o zmianę zapisu z: „w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury” na
zapis brzmiący następująco:” w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury VAT
Zamawiającemu”.
Prośbę motywujemy faktem, iż zmiana tego zapisu umożliwi Wykonawcy precyzyjne
określenie faktycznego terminu dostawy.
Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody, prosimy o wskazania osoby odpowiedzialnej do odbioru
dostawy, która to osoba będzie potwierdzała odbiór towaru i faktury VAT.

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 6:
Dotyczy §4- Czy Zamawiający zmieni zapis po słowie: „w ciągu 48 godzin” na: „w ciągu 5 dni
roboczych”?
Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar
i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia
określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji
i wymiana towaru w ciągu 48 godzin jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu
wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi
znamiona świadczenia niemożliwego

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7:
Dotyczy §5 ust. b)- Czy Zamawiający dopuści zmianę wysokości kar umownych: z 1% na
„0,5% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy lub wartości brutto reklamowanego
towaru”?
Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, zwłaszcza, że
ustawodawca zlikwidował instytucję lichwy, jednak w takim przypadku Zamawiający ma
obowiązek opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać
od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może
ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar, w tym przypadku chodzi o kary
w wysokości odsetek ustawowych.
Wysokie kar narzucone przez Zamawiającego wywołują niczym nieuzasadnione korzyści dla
Zamawiającego, wykorzystując potknięcia Wykonawcy, na które Wykonawca może nie mieć
wpływu, co nie oznacza, że nie ponosi odpowiedzialności.
Można domniemywać, że Zamawiający wprowadzając wysokie kary zamierza zdopingować
Wykonawcę do terminowego wywiązywania się ze swoich obowiązków, jednak jest wiele
innych sposobów na zdyscyplinowane Wykonawcy. Nie trzeba od razu wprowadzać tak
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wysokich kar. Ich celem nie może być, bowiem wzbogacenie się z powodu nieterminowych
dostaw.
Naszym zdaniem, ewentualne zabezpieczenie interesów Zamawiającego poprzez wprowadzenie
wysokich kar umownych, jest błędnym poglądem, bo jeżeli dochodzi już z różnych przyczyn do
opóźnienia w dostawie towaru, to przecież bez względu na wysokość kary, Zamawiający nagle
nie otrzyma towaru. Kara sama w sobie nie stanowi panaceum na bezpieczeństwo
niedostarczenia towaru i wyrządzenia tym szkody Zamawiającemu.
W związku z powyższym sugerujemy modyfikację zapisu § 5 ust. b) tak, aby wysokość kar za
opóźnienie w spełnieniu zobowiązania była liczona nie od wartości całej umowy, ale od
wartości niedostarczonego w terminie towaru. Liczenie kar od całej wartości umowy jest,
bowiem niesprawiedliwe, gdyż wykonawca, który spóźnił się z dostawą o wartości np. 500 zł,
będzie obciążony kara liczoną od wartości np. 50 000 zł., a zatem niewspółmierną do
przewinienia. To tak, jakby wykonawca liczył Zamawiającemu odsetki za nieterminowe
płatności od wartości całej umowy, a nie od wartości nieuregulowanej w terminie faktury. Na
taka sytuację Zamawiajacy nie wyraziłby zgody, dlaczego więc Wykonawca ma być obciążany
karami liczonymi od całej wartości umowy tj. od wartości towarów dostarczonych w terminie +
od towarów, na które jeszcze Zamawiający nie złożył zamowienia?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w Załączniku nr 2A §5 ust. b): „w wysokości 1% wartości brutto ceny określonej w ofercie
stanowiącej integralną część umowy, za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru lub
wymianie towaru wadliwego na wolny od wad, czy też uzupełnieniu braków ilościowych
w dostarczonym towarze” nadając mu brzmienie: „w wysokości 1% wartości brutto
niezrealizowanej części dostawy lub wartości brutto reklamowanego towaru, za każdy dzień
opóźnienia w dostarczeniu towaru lub wymianie towaru wadliwego na wolny od wad, czy też
uzupełnieniu braków ilościowych w dostarczonym towarze”.
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w Załączniku nr 2B §5 ust. b): „w wysokości 1% wartości brutto ceny określonej w ofercie
stanowiącej integralną część umowy, za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru lub
wymianie towaru wadliwego na wolny od wad, czy też uzupełnieniu braków ilościowych
w dostarczonym towarze” nadając mu brzmienie: „w wysokości 1% wartości brutto
niezrealizowanej części dostawy lub wartości brutto reklamowanego towaru, za każdy dzień
opóźnienia w dostarczeniu towaru lub wymianie towaru wadliwego na wolny od wad, czy też
uzupełnieniu braków ilościowych w dostarczonym towarze”.

Pytanie nr 8:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z: „Sąd miejscowo własciwy dla siedziby
Zamawiającego” na: „Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Powoda”?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w Załączniku nr 2A §1: „Umowa została zawarta w oparciu o postępowanie prowadzone w trybie
“przetargu nieograniczonego” zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1665 – tekst jednolity z późn. zm.),
opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu ........................ na dostawę
odczynników  i drobnego  sprzętu laboratoryjnego dla  Laboratorium Analitycznego  przy ul.
Chorzowskiej 36, 41-605 Świętochłowice  oraz dla  Pracowni Bakteriologicznej przy ul. Szpitalnej 2,
41-600 Świętochłowice” nadając mu brzmienie: Umowa została zawarta w oparciu o postępowanie
prowadzone w trybie “przetargu nieograniczonego” zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.), opublikowanego
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w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu ........................ na dostawę odczynników
i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Laboratorium Analitycznego przy ul. Chorzowskiej 36, 41-
605 Świętochłowice  oraz dla  Pracowni Bakteriologicznej przy ul. Szpitalnej 2, 41-600
Świętochłowice.”

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w Załączniku nr 2B §1: „Umowa została zawarta w oparciu o postępowanie prowadzone w trybie
“przetargu nieograniczonego” zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1665 – tekst jednolity z późn. zm.),
opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu ........................ na dostawę
odczynników  i drobnego  sprzętu laboratoryjnego dla  Laboratorium Analitycznego  przy ul.
Chorzowskiej 36, 41-605 Świętochłowice  oraz dla  Pracowni Bakteriologicznej przy ul. Szpitalnej 2,
41-600 Świętochłowice” nadając mu brzmienie: Umowa została zawarta w oparciu o postępowanie
prowadzone w trybie “przetargu nieograniczonego” zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.), opublikowanego
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu ........................ na dostawę odczynników
i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Laboratorium Analitycznego przy ul. Chorzowskiej 36, 41-
605 Świętochłowice  oraz dla  Pracowni Bakteriologicznej przy ul. Szpitalnej 2, 41-600
Świętochłowice.”



5

Załącznik nr 2A
WZÓR UMOWY

zawarta dnia .................................. w Świętochłowicach

pomiędzy:

SP ZOZ Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach
z siedzibą w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38  NIP: 627 16 69 770  KRS: 0000042462

reprezentowanym przez:
Dyrektora mgr Grzegorza Nowaka

zwanym dalej Zamawiającym

a
reprezentowaną przez:

zwaną dalej Wykonawcą,

§ 1

Umowa została zawarta w oparciu o postępowanie prowadzone w trybie “przetargu
nieograniczonego” zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.),  opublikowanego w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej w dniu ........................ na dostawę odczynników   i    drobnego    sprzętu
laboratoryjnego dla Laboratorium Analitycznego przy ul. Chorzowskiej 36, 41-605 Świętochłowice
oraz dla  Pracowni Bakteriologicznej przy ul. Szpitalnej 2, 41-600 Świętochłowice.

ZGODNIE Z OFERT Ą Z DNIA ………..
PAKIET I-IV

STANOWIĄCĄ ZAŁĄCZNIK DO UMOWY

§ 2

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę jeżeli dane zawarte w ofercie zostaną uznane
 za nieprawdziwe.

2. Odczynniki i akcesoria powinny być dostarczone do Laboratorium Analitycznego, mieszczącego
się przy ulicy Chorzowskiej 36 w Świętochłowicach – dostawa następowała będzie sukcesywnie,
zgodnie z pisemnymi częściowymi zamówieniami w ciągu 24 miesięcy od daty zawarcia umowy,
w terminie 3 dni od daty zamówienia przez Zamawiającego za pomocą faxu na nr ………….

3. Czas trwania umowy – 24 miesiące od daty zawarcia, tj. od dnia ............ r.  do dnia  ............. r.
4. Koszty transportu przedmiotu umowy do Laboratorium Analitycznego, mieszczącego się przy ul.

Chorzowskiej 36 w Świętochłowicach, ponosi Wykonawca – dostawa transportem Wykonawcy.
5. Odczynniki i akcesoria będą zamawiane w zależności od potrzeb.
6. Ilości określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, to ilości maksymalne.
7. Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia odczynników i akcesoriów w ilościach

maksymalnych, określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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8. Strony ustalają, że ceny jednostkowe wyszczególnione w załączniku nr 1do niniejszej umowy,
który stanowi oferta przetargowa, obowiązują przez cały okres obowiązywania umowy,
z zastrzeżeniem zmian cen określonych w § 8 ust. 1.

§ 3

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostawy dostawę odczynników
i drobnego sprzętu laboratoryjnego  przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty
otrzymania faktury, która zostanie wystawiona po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, co
zostanie potwierdzone przez Zamawiającego na pisemnym – pod rygorem nieważności –
dowodzie dostawy. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.

2. Faktura zostanie wystawiona w języku polskim przez Wykonawcę.
3. W razie zwłoki w dokonaniu zapłaty Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki.

§ 4

W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie
powiadamia o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą braków ilościowych i wad
jakościowych w ciągu 48 godzin.
Wykonawca zobowiązuje się wymienić niezwłocznie towar wadliwy na towar wolny od wad
i uzupełnić braki ilościowe w dostarczonym towarze w ciągu 48 godzin od chwili rozpatrzenia
reklamacji lub od upływu terminu na jej rozpatrzenie.

§ 5

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić
Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 10% wartości brutto niewykonanego lub nienależycie wykonanego przedmiotu
umowy określonej w ofercie stanowiącej integralną część umowy, gdy Zamawiający odstąpi
od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

b) w wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy lub wartości brutto
reklamowanego towaru, za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru lub wymianie
towaru wadliwego na wolny od wad, czy też uzupełnieniu braków ilościowych
w dostarczonym towarze.

§ 6

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 7

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. Jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny
z umową Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania wyznaczając
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Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego
terminu od umowy odstąpić.

§ 8

1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę
zawartej umowy w trakcie jej trwania, w następujących przypadkach:

a) obniżenia ceny jednostkowej przez Wykonawcę;
b) zmiany stawki podatku VAT;
c) zmiany ceny urzędowej przedmiotu umowy;
d) zmiany konfekcjonowania przy założeniu, że cena proponowanego opakowania

w przeliczeniu na ilości z oferty nie będzie wyższa niż dotychczasowa;
e) konieczność przedłużenia terminu umowy w przypadku nie wykorzystania przez

Zamawiającego w trakcie trwania umowy pełnej ilości dostarczanego  przedmiotu umowy -
przy zachowaniu dotychczasowej ceny;

f) zmiany   producenta    przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany  w ofercie
przez Wykonawcę wycofał się z produkcji.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.) oraz przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 96, z późn. zm.).

§10

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy
dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy ani ustanawiać
na nich zastawów lub zawierać co do tych wierzytelności umów gwarancyjnych w trybie Kodeksu
cywilnego, w tym w szczególności umów poręczenia, bez uprzedniej zgody Zamawiającego
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 12

Integralną częścią umowy jest:
- Oferta
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 13

Umowę sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach,  po  jednym  dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                   ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 2B
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WZÓR UMOWY

zawarta dnia .................................. w Świętochłowicach

pomiędzy:

SP ZOZ Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach
z siedzibą w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38  NIP: 627 16 69 770  KRS: 0000042462

reprezentowanym przez:
Dyrektora mgr Grzegorza Nowaka

zwanym dalej Zamawiającym

a

reprezentowaną przez:

zwaną dalej Wykonawcą,

§ 1

Umowa została zawarta w oparciu o postępowanie prowadzone w trybie “przetargu
nieograniczonego” zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.) opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu ........................ na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego
dla Laboratorium Analitycznego przy ul. Chorzowskiej 36, 41-605 Świętochłowice oraz dla
Pracowni Bakteriologicznej przy ul. Szpitalnej 2, 41-600 Świętochłowice.

ZGODNIE Z OFERT Ą Z DNIA ………..
PAKIET V-XVI

STANOWIĄCĄ ZAŁĄCZNIK DO UMOWY

§ 2

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę jeżeli dane zawarte w ofercie zostaną uznane
za nieprawdziwe.
2. Odczynniki i akcesoria powinny być dostarczone do Pracowni Bakteriologicznej, mieszczącej się

przy ulicy Szkolnej 2 w Świętochłowicach – dostawa następowała będzie sukcesywnie, zgodnie
z pisemnymi częściowymi zamówieniami w ciągu 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, w
terminie 3 dni od daty zamówienia przez Zamawiającego za pomocą faxu na nr ………….

3. Czas trwania umowy – 24 miesiące od daty zawarcia, tj. od dnia ............ r.  do dnia  ............. r.
4. Koszty transportu przedmiotu umowy do Pracowni Bakteriologicznej, mieszczącego się przy ul.

Szkolnej 2  w Świętochłowicach, ponosi Wykonawca – dostawa transportem Wykonawcy.
5. Odczynniki i akcesoria będą zamawiane w zależności od potrzeb.
6. Ilości określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, to ilości maksymalne.
7. Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia odczynników i akcesoriów w ilościach

maksymalnych, określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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8. Strony ustalają, że ceny jednostkowe wyszczególnione w załączniku nr 1do niniejszej umowy,
który stanowi oferta przetargowa, obowiązują przez cały okres obowiązywania umowy,
z zastrzeżeniem zmian cen określonych w § 8 ust. 1.

§ 3

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostawy dostawę odczynników
i drobnego sprzętu laboratoryjnego  przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty
otrzymania faktury, która zostanie wystawiona po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, co
zostanie potwierdzone przez Zamawiającego na pisemnym – pod rygorem nieważności –
dowodzie dostawy. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.

2. Faktura zostanie wystawiona w języku polskim przez Wykonawcę.
3. W razie zwłoki w dokonaniu zapłaty Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki.

§ 4

W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie
powiadamia o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą braków ilościowych i wad
jakościowych w ciągu 48 godzin.
Wykonawca zobowiązuje się wymienić niezwłocznie towar wadliwy na towar wolny od wad
i uzupełnić braki ilościowe w dostarczonym towarze w ciągu 48 godzin od chwili rozpatrzenia
reklamacji.

§ 5

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić
Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 10% wartości brutto niewykonanego lub nienależycie wykonanego przedmiotu
umowy określonej w ofercie stanowiącej integralną część umowy, gdy Zamawiający odstąpi
od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

b) w wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy lub wartości brutto
reklamowanego towaru, za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru lub wymianie
towaru wadliwego na wolny od wad, czy też uzupełnieniu braków ilościowych
w dostarczonym towarze.

§ 6

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 7

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. Jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny
z umową Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania wyznaczając
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Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego
terminu od umowy odstąpić.

§ 8

1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę
zawartej umowy w trakcie jej trwania, w następujących przypadkach:

a) obniżenia ceny jednostkowej przez Wykonawcę;
b) zmiany stawki podatku VAT;
c) zmiany ceny urzędowej przedmiotu umowy;
d) zmiany konfekcjonowania przy założeniu, że cena proponowanego opakowania

w przeliczeniu na ilości z oferty nie będzie wyższa niż dotychczasowa;
e) konieczność przedłużenia terminu umowy w przypadku nie wykorzystania przez

Zamawiającego w trakcie trwania umowy pełnej ilości dostarczanego  przedmiotu umowy -
przy zachowaniu dotychczasowej ceny;

f) zmiany   producenta    przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany  w ofercie
przez Wykonawcę wycofał się z produkcji.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.) oraz przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 96, z późn. zm.).

§10

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy
dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy ani ustanawiać
na nich zastawów lub zawierać co do tych wierzytelności umów gwarancyjnych w trybie Kodeksu
cywilnego, w tym w szczególności umów poręczenia, bez uprzedniej zgody Zamawiającego
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 12

Integralną częścią umowy jest:
- Oferta
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 13

Umowę sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach,  po  jednym  dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                   ZAMAWIAJĄCY


