
 

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 22 grudnia 2010 r.

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

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

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

Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na  wykonywanie  w  sposób  ciągły  usług 
pralniczych, znak sprawy: 45/ZA/10.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., 
nr  113,  poz.  759  j.t.)  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  pn.  „Zespół  Opieki 
Zdrowotnej  w  Świętochłowicach”  udziela  odpowiedzi  na  następujące  pytania  oraz  dokonuje 
modyfikacji SIWZ:

Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę miejsca realizacji usługi prania bielizny, jeżeli pralnia 
wykonawcy  będzie  np.  modernizowana  lub  nastąpi  nieprzewidziana  awaria?  Wykonawca 
zapewnia,  że  ewentualna  zmiana  miejsca  realizacji  usługi  nie  zaburzy  zachowania  określonej 
w umowie terminowości, standardu wykonywania umowy oraz ceny.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający  wyraża  zgodę na zmianę miejsca  realizacji  usługi  prania  bielizny,  jeżeli  pralnia 
wykonawcy  będzie  np.  modernizowana  lub  nastąpi  nieprzewidziana  awaria.  W  przypadku 
zaistnienia takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie usługi tak, aby jej 
realizacja nie zaburzyła zachowania określonej w umowie terminowości, standardu wykonywania 
umowy oraz ceny.
Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
w Rozdziale  2.  Przedmiocie  zamówienia-  Opisie  przedmiotu  zamówienia  dodając  pkt.  k) 
o następującej  treści:  „W  przypadku  zaistnienia  zdarzenia  uniemożliwiającego  wykonywanie 
usług  w  pralni  Wykonawcy,  zobowiązany  jest  on  zapewnić  wykonanie  usługi  tak,  aby  jej 
realizacja nie zaburzyła zachowania określonej w umowie terminowości, standardu wykonywania 
umowy  oraz  ceny.  O  fakcie  zaistnienia  w/w  sytuacji  oraz  czasie  jej  trwania  Wykonawca 
niezwłocznie powiadomi Zamawiającego.”
Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
w Załączniku nr 2- Wzorze Umowy w §4 dodając pkt. 11. o następującej treści: „W przypadku 
zaistnienia  zdarzenia  uniemożliwiającego  wykonywanie  usług  w  pralni  Wykonawcy, 
zobowiązany jest on zapewnić wykonanie usługi tak, aby jej realizacja nie zaburzyła zachowania 
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określonej  w umowie  terminowości,  standardu  wykonywania  umowy  oraz  ceny.  O  fakcie 
zaistnienia  w/w  sytuacji  oraz  czasie  jej  trwania  Wykonawca  niezwłocznie  powiadomi 
Zamawiającego.”

Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający  w związku  z  ustawową  zmiana  stawki  podatku  VAT od  towarów i  usług 
wchodząca w życie z dniem 1.01.2011 r., dopuszcza zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy 
o kwotę  wynikającą  ze  zmienionej  stawki  tego  podatku  obowiązującej  w  dacie  powstania 
obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podpisanej umowy w przypadku zmiany urzędowej 
stawki podatku VAT w §9 Wzoru Umowy.

Pytanie nr 3:
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie szacunkowego miesięcznego tonażu bielizny 
skażonej, która będzie pakowana w worki rozpuszczalne w celu sporządzenia kalkulacji. 
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający nie może podać szacunkowego miesięcznego tonażu bielizny skażonej, ponieważ 
nie prowadzi monitoringu tonażu bielizny skażonej.

Pytanie nr 4:
Zwracamy  się  z  prośbą  do  Zamawiającego  o  przedstawienie  nam asortymentu  poddawanego 
praniu i czyszczeniu na sucho.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający poddaje praniu następujący asortyment:

- ubrania lekarskie;
- chusty trójkątne bawełniane;
- czapki płócienne;
- fartuchy lekarskie;
- śpiochy;
- kaftaniki;
- koszule szpitalne;
- koce;
- kocyki niemowlęce;
- koszulki- trykot;
- narzuty;
- obrusy;
- parawany;
- piżamy;
- podkłady;
- poszwy;
- poszewki;
- prześcieradła;
- pieluchy;
- ręczniki frote;
- serwetki;
- śliniaki; 
- kalesony;
- ścierki;
- poduszki z pierza;
- mopy;
- rogale- rożki dziecięce;
- kołderki;
- podgłówki do łóżek;
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- materace.

Pytanie nr 5:
W  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  Zamawiający  określił,  że  odbiór  brudnej 
bielizny  i  dostawa  czystej  odbywać  się  będzie  codziennie.  Prosimy  o  doprecyzowanie  czy 
Wykonawca zobowiązany jest odebrać brudna bieliznę i dostarczać czystą  od poniedziałku do 
piątku czy od poniedziałku  do niedzieli?  
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
w Rozdziale  2.  Przedmiocie  zamówienia-  Opisie  przedmiotu zamówienia  pkt.  e)  „Wykonawca 
zobowiązany  jest  codziennie  dostarczać  czyste  pranie  i  odbierać  brudne  pranie  ze  Szpitala 
Powiatowego  przy  ul.  Chorzowskiej  36,  41-605  Świętochłowice  oraz  odbierać  brudne  pranie 
z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul.  Szpitalnej  2, 41-600 Świętochłowice” nadając mu 
brzmienie:  „Wykonawca  zobowiązany  jest  codziennie  (od poniedziałku  do soboty)  dostarczać 
czyste pranie i odbierać brudne pranie ze Szpitala Powiatowego przy ul. Chorzowskiej 36, 41-605 
Świętochłowice  oraz  odbierać  brudne  pranie  z Zakładu  Opiekuńczo-Leczniczego  przy  ul. 
Szpitalnej 2, 41-600 Świętochłowice”
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Roz-
dziale 2. Przedmiocie zamówienia- Opisie przedmiotu zamówienia pkt. f) „Wykonawca zobowią-
zany jest do przywozu czystego prania i odbioru brudnego prania codziennie w godzinach od 8:00 
do 11:00 danego dnia do Szpitala Powiatowego przy ul. Chorzowskiej 36, 41-605 Świętochłowi-
ce” nadając mu brzmienie: „Wykonawca zobowiązany jest do przywozu czystego prania i odbioru 
brudnego prania codziennie (od poniedziałku do soboty)  w godzinach od 8:00 do 11:00 danego 
dnia do Szpitala Powiatowego przy ul. Chorzowskiej 36, 41-605 Świętochłowice.”
Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
w Załączniku  nr  2-  Wzorze  Umowy w §4 pkt.  5.  „Wykonawca  zobowiązany  jest  codziennie 
dostarczać czyste pranie i odbierać brudne pranie ze Szpitala Powiatowego przy ul. Chorzowskiej 
36, 41-605 Świętochłowice oraz odbierać brudne pranie z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy 
ul. Szpitalnej 2, 41-600 Świętochłowice” nadając mu brzmienie: „Wykonawca zobowiązany jest 
codziennie (od poniedziałku do soboty)   dostarczać czyste  pranie i  odbierać brudne pranie ze 
Szpitala Powiatowego przy ul. Chorzowskiej 36, 41-605 Świętochłowice oraz odbierać brudne 
pranie z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Szpitalnej 2, 41-600 Świętochłowice.”
Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
w Załączniku nr 2- Wzorze Umowy w §4 pkt. 6 „Wykonawca zobowiązany jest do przywozu 
czystego prania i odbioru brudnego prania codziennie w godzinach od 8:00 do 11:00 danego dnia 
do  Szpitala  Powiatowego  przy  ul.  Chorzowskiej  36,  41-605  Świętochłowice”  nadając  mu 
brzmienie:  „Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przywozu  czystego  prania  i  odbioru  brudnego 
prania codziennie (od poniedziałku do soboty)  w godzinach od 8:00 do 11:00 danego dnia do 
Szpitala Powiatowego przy ul. Chorzowskiej 36, 41-605 Świętochłowice.”
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Pytanie nr 6:
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie lub zmianę zapisu we wzorze umowy § 
4 w punkcie 4 mówiącym o tym, że „bieliznę oznakowaną „skażoną” Wykonawca zobowiązuje 
się  bezwzględnie  dezynfekować  środkami  zatwierdzonymi  przez  Sanepid”  gdyż  jedynym 
organem zatwierdzającym jest Państwowy Zakład Higieny?  
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
w Rozdziale  2.  Przedmiocie  zamówienia-  Opisie  przedmiotu  zamówienia  pkt.  d)  „Bieliznę 
oznakowaną  ,,skażone”  Wykonawca  zobowiązuje  się  bezwzględnie  dezynfekować  środkami 
zatwierdzonymi  przez  Sanepid.”  nadając  mu  brzmienie:  „Bieliznę  oznakowaną  „skażone” 
Wykonawca zobowiązuje się bezwzględnie dezynfekować środkami i na zasadach określonych 
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa obowiązującymi w Polsce w tym zakresie.”
Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
w Załączniku nr 2- Wzorze Umowy w §4 pkt. 4 „Bieliznę oznakowaną ,,skażone” Wykonawca 
zobowiązuje się bezwzględnie dezynfekować środkami zatwierdzonymi przez Sanepid.” nadając 
mu  brzmienie:  „Bieliznę  oznakowaną  „skażone”  Wykonawca  zobowiązuje  się  bezwzględnie 
dezynfekować środkami i na zasadach określonych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa 
obowiązującymi w Polsce w tym zakresie.”

Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  pn.  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej 
w  Świętochłowicach”  przedłuża termin składania ofert na wykonywanie w sposób ciągły usług 
pralniczych; znak sprawy: 45/ZA/10, na dzień 28.12.2010 r. do godz. 10:00.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego- Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowi-
cach, ul. Chorzowska 38- Sekretariat, pok. nr 2.

Otwarcie  ofert  nastąpi  dnia  28.12.2010.  r.  o  godz. 10:30 w  siedzibie  Zamawiającego- 
Zespole  Opieki  Zdrowotnej  w  Świętochłowicach,  ul.  Chorzowska  38,  pok.  nr  5  (sala 
konferencyjna).
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Załącznik nr 2 
 

WZÓR UMOWY 

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

           pomiędzy:

SPZOZ  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. z późn. zm.) opublikowanego w Biuletynie 
Zamówień Publicznych w dniu ..................... na wykonanie w sposób ciągły usług pralniczych.

ZGODNIE Z OFERTĄ Z DNIA ........  
STANOWIĄCĄ ZAŁĄCZNIK  DO UMOWY

      § 2

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

2. Strony ustalają wynagrodzenie miesięczne zgodnie z przedstawioną ofertą cenową stanowiącą 
Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, liczone w następujący sposób: ilość kg wypranej bielizny 
w miesiącu – potwierdzona na piśmie (wykazie – załączniku do faktury VAT sporządzonym 
przez  Wykonawcę)  przez  pracownika  punktu  zdawczo  –  odbiorczego  Zamawiającego 
pomnożona  przez  kwotę  ...........  netto  wynikającą  z  oferty  i  pomniejszona  (-)  o  wartość 
ewentualnych  braków ilościowych,  zniszczenia  prania,  bądź  podmiany  asortymentu  prania, 
określoną w wykazie ilościowym i wagowym, o którym mowa w § 4 umowy.

3. Czas trwania umowy – 12 miesięcy od daty zawarcia, tj. od dnia .......... r. do dnia ........... r.
4. Koszty transportu – dostawy czystego i odbioru brudnego prania określone w § 4 pkt 1 ponosi 

Wykonawca – dostawa transportem Wykonawcy.
5. Strony ustalają, że ceny jednostkowe wyszczególnione w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy 

–  Formularzu  ofertowym,  obowiązują  przez  cały  okres  obowiązywania  umowy,  z 
zastrzeżeniem zmian cen określonych w § 9 ust.1.

6. Ilość Określona w Załączniku nr 1 to ilość maksymalna. 
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                                                                           § 3

1. Zamawiający  zobowiązuje  się  dokonać  zapłaty  należności  za  dokonanie  usług  pralniczych 
przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 
faktury VAT (obejmującej stawkę należnego podatku VAT), co zostanie potwierdzone przez 
Zamawiającego  wykazem  ilościowym  i  wagowym  składającym  się  na  ilość  wykazaną  w 
fakturze. 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

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania w sposób ciągły usług pralniczych na rzecz 
Szpitala  Powiatowego  w  Świętochłowicach  przy  ul.  Chorzowskiej  36,  41-605 
Świętochłowice. Miejscem wzajemnego przekazywania asortymentu pralniczego jest punkt 
zdawczo-odbiorczy  prania  czystego  i  brudnego,  mieszczący  się  na  terenie  Szpitala 
w budynku Laboratorium.
Dodatkowo,  odbiór  brudnego  prania  będzie  następował  z  Zakładu  Opiekuńczo  – 
Leczniczego mieszczącego się przy ul. Szpitalnej 2, 41-600 Świętochłowice – punkt odbioru 
brudnej bielizny.

2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać wymagane uzgodnienia i pozwolenia na wykonanie 
powyższych  usług wraz z  dopuszczeniem przez  Sanepid,  a  w szczególności  odpowiednie 
dokumenty  potwierdzające  że  Wykonawca  dysponuje  środkami  transportu  (min 
2 samochody)  posiadającymi  podział  na  strefę  do  przewozu  bielizny  czystej  i brudnej, 
zaakceptowanymi przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

3. Użyte środki piorące oraz komponenty muszą posiadać odpowiednie atesty.
4. Bieliznę oznakowaną „skażone” Wykonawca zobowiązuje się bezwzględnie dezynfekować 

środkami  i  na  zasadach  określonych  zgodnie  z  odpowiednimi  przepisami  prawa 
obowiązującymi w Polsce w tym zakresie.

5. Wykonawca  zobowiązany  jest  codziennie  (od  poniedziałku  do  soboty)  dostarczać  czyste 
pranie i odbierać brudne pranie ze Szpitala Powiatowego przy ul. Chorzowskiej 36, 41-605 
Świętochłowice  oraz  odbierać  brudne pranie  z  Zakładu  Opiekuńczo-Leczniczego  przy  ul. 
Szpitalnej 2, 41-600 Świętochłowice.

6. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przywozu  czystego  prania  i  odbioru  brudnego  prania 
codziennie  (od  poniedziałku  do  soboty)  w godzinach  od  8:00  do  11:00  danego  dnia  do 
Szpitala Powiatowego przy ul. Chorzowskiej 36, 41-605 Świętochłowice.

7. Zamawiający  zobowiązany  jest  do  rozdzielania,  segregacji  przekazywanego  brudnego 
asortymentu pralniczego do Wykonawcy – konfekcjonowania prania w następujący sposób:
Osobno: poszwy, poszewki, prześcieradła, poduszki, koce, ręczniki, fartuchy, spodnie, bluzy, 
odzież techniczna itd..

8. Bielizna „skażona” będzie pakowana do worków rozpuszczalnych w miejscu jej powstania, 
nie będzie segregowana na odpowiedzialność Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się 
do przekazywania brudnego prania do Wykonawcy pozbawionego jakichkolwiek dodatków i 
ciał  obcych,  takich  jak:  długopisy,  mazaki,  narzędzia  chirurgiczne,  igły,  różnego  rodzaju 
części metalowe, organiczne itp.

9. W  razie  stwierdzenia:  braków  ilościowych,  zniszczenia  prania,  podmiany  asortymentu 
pralniczego,  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zwrotu  faktycznej  równowartości  za 
stwierdzone  wady  lub  braki  poprzez  odpowiednie  pomniejszenie  wynagrodzenia  za 
wykonaną usługę.

10. Strony zgodnie  przyjmują,  że  rozliczenia  finansowe z  Wykonawcą  będą  odbywać  się  na 
podstawie  faktur  VAT  wystawianych  za  każdy  miesiąc  wykonywania  usług  objętych 
przedmiotem  zamówienia.  Załącznikiem  do  każdej  faktury  będzie  sporządzony  przez 
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Wykonawcę i  zatwierdzony przez  Zamawiającego wykaz wagowy składający się na ilość 
wykazaną w fakturze. 

Miesięczna ilość prania to maksymalnie 6,2 tony.
11. W  przypadku  zaistnienia  zdarzenia  uniemożliwiającego  wykonywanie  usług  w  pralni 

Wykonawcy,  zobowiązany  jest  on  zapewnić  wykonanie  usługi  tak,  aby  jej  realizacja  nie 
zaburzyła zachowania określonej w umowie terminowości, standardu wykonywania umowy 
oraz ceny. O fakcie zaistnienia w/w sytuacji oraz czasie jej trwania Wykonawca niezwłocznie 
powiadomi Zamawiającego.

§ 5

1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.
2. Strony  ustalają,  że  w  każdym  wypadku  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania 

umowy, a w szczególności jakichkolwiek naruszeń ze strony Wykonawcy postanowień i 
zobowiązań na siebie przyjętych określonych w § 4 umowy,  każdorazowo Wykonawca 
będzie  zobowiązany  do  zapłaty  na  rzecz  Zamawiającego  kary  umownej  w  wysokości 
stukrotności  ceny  brutto  za  1 kg,  określonej  w ofercie  stanowiącej  Załącznik  nr  1  do 
niniejszej umowy, za każdorazowe naruszenie.

3. Niezależnie  od  powyższego,  w  przypadkach  o  których  mowa  w  pk  t2  niniejszego 
paragrafu  umowy,  Zamawiającemu  przysługiwało  będzie  prawo rozwiązania  umowy z 
zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości stukrotności ceny brutto za 
1 kg, określonej w ofercie stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w przypadku 
odstąpienia  przez  Wykonawcę  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  wyłączną 
odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

5. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  rozwiązania  umowy  ze  skutkiem 
natychmiastowym, jeżeli Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie 
usunie uchybień lub uchybienia te będą się powtarzać.

6. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,03% 
wartości  brutto  ceny  określonej  w  ofercie  stanowiącej  integralną  część  umowy  za 
naruszenie zakazów określonych w § 12 umowy.

§ 6

W przypadku odstąpienia od umowy strony postanawiają, że:
a) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty za wykonane usługi tylko w przypadku, gdy 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
b) Jeżeli  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  odstąpienie  od  umowy,  Zamawiający 

zastosuje kary i potrącenia wynikające z postanowień niniejszej umowy.

§ 7

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

§ 8

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, 
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wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego terminu od umowy odstąpić.

§ 9

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

1. obniżenia ceny jednostkowej przez Wykonawcę;
2. zmiany urzędowej stawki podatku VAT.

§ 10

W sprawach  nie  uregulowanych  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. z późn. 
zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 96, z 
późn. zm.).

§11

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

§ 12

Wykonawca w okresie obowiązywania niniejszej umowy zobowiązuje się nie dokonywać 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.

§ 13

Integralną częścią umowy jest:
− Oferta;
− Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 14

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

WYKONAWCA             ZAMAWIAJĄCY
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