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SZCZEGÓŁOWE WARUNKI 

KONKURSU OFERT 

  
na  przeprowadzenie certyfikacji w zakresie oceny zgodności Systemu Zarządzania Jakością z 

wymaganiami normy ISO 9001, dla 3 letniego okresu ważności certyfikatu  

dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 
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Zatwierdzam: 

  

 

 

 

 

 

 

…...........................................................  
/podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego/ 

 

Świętochłowice, dnia 01.10.2014 r. 
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Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

 

Wykonanie usługi w zakresie certyfikacji i nadzorowania Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z 

wymaganiami normy ISO 9001, dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. w 

jednostkach objętych certyfikacją (według schematu organizacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej sp. z 

o.o.), które zlokalizowane są: 

 

A/ przy ul. Chorzowskiej 36-38; 

 

B/ przy ul. Szpitalnej 2; 

 

C/ przy ul. Zubrzyckiego 36. 

 

2. Zakres certyfikacji obejmuje: 

 

- świadczenia w zakresie leczenia stacjonarnego, 

- świadczenia w zakresie ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej, 

- świadczenia w zakresie POZ, 

- świadczenia opiekuńczo-lecznicze, 

- świadczenia w zakresie diagnostyki i promocji zdrowia, 

- świadczenia rehabilitacyjne. 

 

Rozdział II. Termin realizacji. 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje proces certyfikacji i audyty nadzoru (wizyty okresowe) w okresie 3 lat 

przebiegający w niżej określonych dwóch etapach: 

 

Etap 1 

Przeprowadzenie 1 fazy audytu certyfikującego  - w terminie do dnia 28.11.2014 r. 

 

Etap 2  

Przeprowadzenie dwóch audytów nadzoru Systemu Zarządzania Jakością w terminach: 

1) pierwszy do 12 miesięcy od ostatniego dnia audytu certyfikującego, 

2) drugi do 24 miesięcy  od ostatniego dnia audytu certyfikującego. 

 

 

Rozdział III. Określenie trybu zamówienia i podstawy prawnej jego zastosowania 

 

Niniejsze postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie konkursu ofert, zgodnie  

z przepisami art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.  

z 2013 r., poz. 907 j.t.). Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza wyrażonej  

w złotych kwoty 30.000 euro. 
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Rozdział IV. Opis sposobu przygotowania oferty. 

 

1. Oferta powinna zawierać: 

 

a/ ogólne informacje o Wykonawcy (charakterystyka działalności) wraz z aktualnym odpisem z 

właściwego rejestru. 

 

b/ listę referencyjną w zakresie wykonanych ocen zgodności podmiotów zgodnie z kodem 38 EA 

(minimum 100 podmiotów). 

 

c/ akredytację w zakresie sektora usług medycznych (branża „Zdrowie i opieka społeczna” zgodnie z 

kodem 38 EA lub kategorią G Katering zgodnie z ISO/TS 22003), udzieloną przez Polskie Centrum 

Akredytacji lub przez równorzędny podmiot zagraniczny. 

 

d/ przynależność jednostki certyfikującej do międzynarodowej sieci certyfikacji IQNet lub innej 

międzynarodowej organizacji zapewniającej globalną akceptację wydawanych certyfikatów. 

 

e/ parafowany wzór umowy na wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 w 

Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 

 

2. Oferta powinna spełniać warunki określone w niniejszych „Szczegółowych Warunkach 

Konkursu Ofert”. 

 

3. Ofertę należy przygotować na formularzu „FORMULARZ OFERTOWY” stanowiącym 

Załącznik Nr 1 do niniejszych „Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert”. 

 

4. Termin i miejsce złożenia oferty: 

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 03.11.2014 r., do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o., ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice, 

Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych – pokój nr 19 w zamkniętej kopercie z oznaczeniem 

konkursu. 

 

Rozdział V. Związanie ofertą. 

 

Oferent będzie związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

Rozdział VI. Opis kryteriów i sposobu dokonywania ich oceny 

 

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami: 

kryterium – cena – 100% 

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego: 

Kryterium cena = cena najtańszej oferty/cena badanej oferty x 100 

 

Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia: 
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Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 

 - jest zgodna z treścią Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert, 

 - została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru. 

 

Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcą. 

 

1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami oprócz formy pisemnej również 

w formie drogą elektroniczną: zaopatrzenie@zoz.net.pl;  

2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących 

Konkursu Ofert jest: 

 

Jolanta Krowicka, tel. (32) 621 95 45; 

     

3. Załączniki, stanowiące integralną część Oferty: 

 

  a/ Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1. 

  b/ Wzór umowy  - Załącznik Nr 2. 

  c/ Schemat organizacyjny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.  

                 -  Załącznik Nr 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zamowienia@zoz.net.pl
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Załącznik Nr 1 

 

 

 FORMULARZ OFERTOWY 

 

  

 

Oferent: 

 

Dane Oferenta …………………………………………………………................…………………… 

 

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

 

Siedziba Oferenta  ………………………………………………………………….............………… 

 

Numer telefonu:……………………………….Numer Fax/mail :……………………………… 

 

 

 

 

OFERTA CENOWA 

 

dotyczy: przeprowadzenia certyfikacji w zakresie oceny zgodności Systemu Zarządzania Jakością z 

wymaganiami normy ISO 9001, dla 3 letniego okresu ważności certyfikatu dla Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 

 

 

 

Łączna wartość oferty:  

kwota netto: ……………………zł. 

podatek VAT .......... % tj. ....................zł. 

kwota brutto:  …………………… zł 

(słownie brutto: ………………..............................................................................................złotych), 

w tym zawarte są kwoty za poszczególne części wykonanej usługi: 

a) audit certyfikacyjny 
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kwota netto: ...................................... zł. 

podatek VAT ........% tj. ..................zł    

kwota brutto: ................................... zł. 

(słownie brutto: .................................................................................................................) 

b) 2 audity nadzoru: 

kwota netto: ...................................... zł. 

podatek VAT ........% tj. ..................zł    

kwota brutto: ................................... zł. 

(słownie brutto: .................................................................................................................) 

 

Cena oferty została obliczona z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z procesem 

certyfikacji i audytami nadzoru, w tym: wszystkich niezbędnych opłat, kosztów dojazdów, noclegów, 

wyżywienia zespołów audytorów. 

 

 

Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są następujące dokumenty: 

1-…………………………… 

2-............................................ 

3-............................................. 

4-............................................. 

 

 

Oświadczenie dotyczące postanowień szczegółowych warunków konkursu ofert: 

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z szczegółowymi warunkami konkursu ofert, nie wnosimy 

żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

  

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w szczegółowych 

warunkach konkursu ofert. 

 

3. Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń  

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu  
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i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..............................….......................   …........................................................... 
                 /miejscowość, data/                       /podpis i pieczęć  Oferenta/ 
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Załącznik Nr 2 

 

WZÓR UMOWY 

 

 

zawarta dnia .................................. w Świętochłowicach pomiędzy: 

  

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 

z siedzibą w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38, 

NIP: 627 16 69 770, KRS: 0000426290 

reprezentowaną przez: 

Prezesa Zarządu:  Dariusza Skłodowskiego 

Wiceprezesa Zarządu:  Ilonę Tkocz – Furman 

zwaną dalej Zamawiającym, 

 

a 

 

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

reprezentowaną przez:  

………………........................ 

………………........................ 

 

zwaną dalej Wykonawcą. 

 

 

Umowa została zawarta w oparciu o postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert na  

przeprowadzenie certyfikacji w zakresie oceny zgodności Systemu Zarządzania Jakością z 

wymaganiami normy ISO 9001, dla 3 letniego okresu ważności certyfikatu dla Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o., zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 j.t.) i ofertą z dnia 

......................................, stanowiącą integralną część umowy. 

 

§1 

Przedmiot umowy i termin wykonania 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie usług w zakresie certyfikacji 

i nadzorowania Systemu Zarządzania Jakością Zamawiającego zgodnie z przeprowadzoną procedurą 

i przyjętą ofertą. 

2. Zlecenie zostanie zrealizowane przez Wykonawcę zgodnie z wytycznymi dotyczącymi 

audytowania systemów zarządzania jakością. 

3. Przedmiotem certyfikacji i nadzoru jest System Zarządzania Jakością Zamawiającego wdrożony w 

oparciu o normę ISO 9001 w zakresie przedmiotu zamówienia. 

4. Przedmiot zamówienia obejmuje proces certyfikacji i audytu nadzoru (wizyty okresowe) w okresie 

3 lat przebiegający w niżej określonych dwóch etapach: 
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1) przeprowadzenie audytu certyfikującego – w terminie do dnia 28 listopada 2014 r. 

2) przeprowadzenie 2 audytów nadzoru Systemu Zarządzania Jakością (pierwszy do 12 miesięcy od 

ostatniego dnia audytu certyfikującego, drugi do 24 miesięcy od ostatniego dnia audytu 

certyfikującego). 

§2 

Planowanie i realizacja audytu certyfikacyjnego 

1. Zamawiający wyznacza …............................................ jako osobę /y upoważnioną/ę do 

podejmowania w jego imieniu wszelkich czynności dotyczących zagadnień związanych z niniejszą 

umową, a nie wymagających zmiany jej treści. 

2. W trakcie procesu certyfikacyjnego, audytorzy Wykonawcy dokumentują swoje spostrzeżenia w 

formie obserwacji, niezgodności kategorii 2 i niezgodności kategorii 1. Niezgodności są zawarte w 

raportach dla Zamawiającego. 

1) Obserwacja oznacza: sytuację, która w danej chwili nie ma znacznego wpływu na skuteczność lub 

zgodność systemu zarządzania, ale w opinii audytorów może w przyszłości stanowić potencjalne 

zagrożenie tj. niezgodność. 

2) Niezgodność kategorii 2 oznacza: odizolowany brak dyscypliny, realizacji lub nadzoru wymagań 

systemu zarządzania nie powodujący załamania systemu lub wątpliwości co do spełniania określonych 

wymagań przez usługę lub dany wyrób. 

3) Niezgodność kategorii 1 oznacza: 

a) brak lub nieefektywne wdrożenie jednego lub więcej elementów normy odniesienia lub sytuacja 

powodowana wątpliwości do do spełnienia określonych wymagań przez wyrób lub usługę, 

b) grupa niezgodności kategorii 2 w obrębie tego samego elementu normy odniesienia, wskazująca na 

niedostateczne wdrożenie systemu zarządzania, 

c) grupa niezgodności kategorii 2 nie zamknięta w uzgodnionym terminie tj, taka co do której nie 

przeprowadzono skutecznych działań korygujących eliminujących przyczynę danej niezgodności. 

3. Zamawiający jest zobowiązany do udostępnienia wszelkich informacji i danych wskazanych 

przez audytorów Wykonawcy jako niezbędne do wykonania usługi będącej przedmiotem 

niniejszej umowy. 

4. Zamawiający dopuszcza dokumentowanie przez wykonawcę swoich spostrzeżeń w innych 

formach, które są zgodne z aktualnie obowiązującymi normami w tym zakresie. 

5. Wykonawca zapewni udział w przeprowadzeniu audytu certyfikującego osób posiadających 

odpowiednie kwalifikacje w zakresie wiedzy medycznej (z certyfikatem kompetencji 

audytorskich). 
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§3 

Czynności poaudytowe w przypadku stwierdzenia niezgodności 

1. W terminie 3 tygodni od daty audytu, Zamawiający jest zobowiązany do zakończenia działań 

korygujących, tj. eliminacji przyczyn niezgodności, które zostały stwierdzone podczas audytu. 

2. O zakończonych działaniach korygujących Zamawiający informuje Wykonawcę pisemnie, z 

informacja na temat wyniku analizy przyczyn niezgodności i zrealizowanych działań 

korygujących. 

3. Wykonawca uznaje oświadczenie Zamawiającego o zakończonych działaniach korygujących 

lub – w przypadku, jeżeli podczas audytu certyfikującego zostały stwierdzone niezgodności – 

może przeprowadzić dodatkowy audyt sprawdzający w zakresie, gdzie wystąpiły niezgodności. 

Tryb postępowania w sprawie niezgodności zostanie uzgodniony w trakcie audytu 

certyfikującego. 

§4 

Wydanie certyfikatu 

1.   Po przeprowadzeniu audytu certyfikacyjnego i zakończeniu przez Zamawiającego ewentualnych 

działań korygujących, Wykonawca nadaje i przekazuje Zamawiającemu certyfikat (1 

egzemplarz w języku polskim , 1 egzemplarz w języku angielskim) w terminie nie dłuższym, 

niż 30 dni od daty pozytywnej weryfikacji przez Wykonawcę działań korygujących 

przeprowadzonych przez Zamawiającego. 

2.   Certyfikat jest ważny i pozostaje własnością Wykonawcy przez okres wskazany na certyfikacie 

(3 lata od daty audytu certyfikującego) i z zastrzeżeniem spełnienia warunków zawartych w 

niniejszej umowie. 

3.   Zamawiający ma obowiązek pisemnego poinformowania Wykonawcy o planowanych, istotnych 

zmianach w certyfikowanym systemie zarządzania, w szczególności: 

a. zwiększenie obszaru organizacji lub procesów objętych certyfikowanym systemem zarządzania, 

b. zmiana nazwy podmiotu prawnego/organizacji certyfikowanej, 

c. zmiana ilości zatrudnionych powodująca zmianę przedziału zatrudnienia zgodnie z aktualnymi 

wytycznymi obowiązującymi jednostki certyfkujące, w tym zakresie, w stosunku do stanu z dnia 

prowadzenia ostatniego audytu. 

W przypadku istotnych zmian w zakresie certyfikacji, wielkości organizacji lub zmiany normy 

odniesienia jest zawierany aneks do umowy. 

§5 

Audyty okresowe 
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1. W trakcie okresu ważności certyfikatu Wykonawca przeprowadzi 2 audyty nadzoru w celu 

sprawdzenia zgodności i skuteczności realizowanych działań w zdeklarowanym przez 

Zamawiającego obszarze systemu zarządzania. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu planu dwóch audytów 

nadzoru w terminie co najmniej 30 dni przed ich przeprowadzeniem. 

3. Z chwilą przedstawienia planu staje się on wiążący dla obu stron. Terminy audytów nadzoru 

mogą ulec zmianie w okresie 30 dni przez lub po terminie wskazanym w planie audytów 

nadzoru. 

4. W uzasadnionych przypadkach, wykonawca i Zamawiający mają prawo dokonać przesunięcia 

audytu o okres dłuższy niż 30 dni. 

5. Zasady prowadzenia działań poaudytowych są zgodne z trybem opisanym w §3. 

§6 

Wynagrodzenie i płatności 
1. Wynagrodzenie za czynności związane z procesem certyfikacji oraz audytami nadzoru zgodnie z 

ofertą wynosi................ zł (słownie …................................................) brutto. 

Wynagrodzenie powyższe obejmuje wszelkie koszty i należności związane z realizacją niniejszej 

Umowy, w tym podatek od towarów i usług (VAT). 

2. Faktury są wystawiane po audycie certyfikacyjnym i po każdym z dwóch audytów nadzoru (na 

podstawie sporządzonego protokołu) na następujące kwoty …......................... 

3. Płatności winny być dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy zgodnie z 

następującymi warunkami: 

1) koszty audytu certyfikacyjnego płatne będą na podstawie wystawionej faktury po audycie 

certyfikacyjnym w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu, 

2) koszty audytu nadzoru będą płatne na podstawie faktury wystawionej po każdym audycie 

okresowym w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu 

§7 

Wycofanie certyfikatu 

1. Wykonawca ma prawo do wycofania lub czasowego zawieszenia prawa Zamawiającego do 

stosowania certyfikatu, w szczególności w każdym z następujących przypadków: 

a) jeżeli w wyniku audytów nadzoru lub dodatkowych zostaną stwierdzone niezgodności 

b) jeżeli przyczyny stwierdzonych niezgodności nie zostaną usunięte w terminie do 3 miesięcy od daty 

przeprowadzenia audyty, 



         

 
ul. Chorzowska 38 

41-605 Świętochłowice 

tel. 32/245 50 41 do 5 

tel./fax: 32/245 34 40 

 

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód 

Wydział VIII Gospodarczy KRS 

Nr KRS: 0000426290 

 

Nr NIP: 627-16-69-770 

REGON: 000311450 

Wysokość kapitału zakładowego: 31 670 000,00 zł 

 

c) w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykorzystania certyfikatu lub znaku certyfikującego 

Wykonawcy, a w szczególności stosowania znaku certyfikującego z logo Wykonawcy do oznaczania 

wyrobów, 

d) niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy w tym w szczególności w 

przypadku nie poddania się przez Zamawiającego określonych w niniejszej umowie audytom nadzoru. 

2. W przypadku wycofania certyfikatu lub czasowego zawieszenia prawa Zamawiającego do 

stosowania certyfikatu, Zamawiający jest zobowiązany do zwrotu wszystkich posiadanych 

egzemplarzy certyfikatu Wykonawcy w terminie 14 dni przesyłka poleconą. Zamawiającemu 

nie przysługuje prawo żądania zwrotu kwot wpłaconych na rzecz Wykonawcy w ramach 

niniejszej umowy, ani nie upoważnia Zamawiającego do odmowy zapłaty wynagrodzenia 

Wykonawcy za zrealizowaną część umowy. 

§8 

Używanie certyfikatu i znaku certyfikującego Wykonawcy 

1. Zmawiający ma prawo używać certyfikatu i znaku certyfikacyjnego Wykonawcy wyłącznie w 

formie opisanej w załączniku do certyfikatu (dot. parametrów graficznych znaku) w 

nagłówkach pism, druków formowych, w broszurach i materiałach promocyjnych. 

2. Zamawiający traci prawo do używania certyfikatu i znaku certyfikacyjnego Wykonawcy w 

przypadku: 

a. wycofania lub czasowego zawieszenia prawa Zamawiającego do stosowania certyfikaty zgodnie z 

postanowieniami §7 pkt 1. 

b. wygaśnięcia lub rozwiązania rozmowy. 

§9 

Kary umowne i odpowiedzialność 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieterminowe wykonanie usługi 

określonej w §1 przedmiotowej umowy w wysokości 0,1% wartości przedmiotu zamówienia, za 

każdy dzień opóźnienia. 

2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

6% wartości przedmiotu zamówienia. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość 

kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i nie wykluczają możliwości 

kumulacji kar umownych. 

§10 

Ochrona tajemnicy 
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1. Każda ze stron jest zobowiązana do przestrzegania postanowień ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 

r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) oraz 

innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia i zachowania w poufności wszelkich danych 

dot. Zamawiającego pozyskanych w czasie świadczenia usług dla Zamawiającego. Powyższe 

zastrzeżenie nie dotyczy danych powszechnie dostępnych np. ujawnionych przez 

Zamawiającego w sprawozdaniach finansowych składanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

materiałach marketingowych itp. 

§11 

Wprowadzanie zmian do umowy 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§12 

Okres obowiązywania i rozwiązywanie umowy 

1. Postanowienia niniejszej umowy stają się wiążące dla obu stron od chwili jej zawarcia do czasu 

upływu trzyletniego okresu ważności certyfikatu. 

2. Rozwiązanie umowy może nastąpić w przypadku wycofania certyfikatu zgodnie z §7, a także 

przez Zamawiającego w każdym czasie za 2 tygodniowym wypowiedzeniem. Oświadczenie o 

rozwiązaniu umowy należy złożyć w drodze pisemnego powiadomienia listem poleconym. W 

przypadku rozwiązania umowy certyfikat wystawiony przez Wykonawcę utraci ważność ze 

skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Zamawiający jest zobowiązany do zwrotu 

wszystkich posiadanych egzemplarzy certyfikatu do Wykonawcy w terminie 14 dni od daty 

rozwiązania umowy. 

3. Jeżeli rozwiązanie umowy przez Zamawiającego nastąpi w trakcie procesu certyfikacji, 

Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy za wykonane prace, 

które wynikają z zakresu niniejszej umowy. Jeżeli rozwiązanie umowy nastąpi z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna zgodnie z §9. 

§13 

1. Wykonawca oświadcza, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub 

pośrednio z Umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy i 

związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób 

trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca oświadcza, iż nie dokona jakiejkolwiek 

czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie 

zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w 

szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. 

Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z Umowy nie może udzielić 

upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej 

pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe 

doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. 
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przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej 

Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.  

2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane 

zgodnie z Umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz 

Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy bezpośrednio do 

Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie 

w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, 

może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 1, Wykonawca zobowiązany będzie 

do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 25% od wartości umowy brutto 

wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego 

obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.  

4. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 2, Wykonawca zobowiązany będzie 

do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 25% od wartości umowy brutto 

wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego 

obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.  

§14 

Integralną częścią umowy jest: 

- Formularz ofertowy, 

- Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert. 

§15 

Postanowienia końcowe 
1. W przypadku jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do jakości usług Wykonawcy lub należnych 

opłat, może złożyć pisemną skargę do Wykonawcy. Skarga zostanie rozpatrzona przez 

Wykonawcę i Zamawiający otrzyma pisemną odpowiedź. W przypadku nie osiągnięcia 

porozumienia w terminie 30 dni, odwołanie zostanie przekazane do rozpatrzenia 

funkcjonującemu przy jednostce certyfikującej organowi odpowiedzialnemu za rozpatrywanie 

skarg właściwemu dla posiadanej przez Wykonawcę akredytacji. Jeżeli Zamawiający nie będzie 

usatysfakcjonowany podjętą decyzją lub jeżeli decyzja nie zostanie podjęta w terminie 90 dni 

od daty otrzymania przez Zamawiającego pisemnej odpowiedzi Wykonawcy, sprawa zostanie 

przekazana Sądowi, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

2. Wszelkie spory między stronami dotyczące realizacji postanowień niniejszej umowy i których 

nie da się rozwiązać w trybie określonych w ust. 1, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejsza umową, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

     ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA  


