
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI   
KONKURSU OFERT

na dostawę artykułów papierniczych i biurowych

2/ZA/18

Zatwierdzam:

Świętochłowice,  dnia  11.01.2018 r.

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: 34 520 000,00 zł



Rozdział I . Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: 

Dostawa artykułów biurowych i papierniczych

Przedmiot zamówienia określony według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) kodami:

30190000 - 7 Różny sprzęt i artykuły biurowe
30192000 - 1 Wyroby biurowe
30199230 - 1  Koperty

Zakres zamówienia obejmuje IV pakiety (części) - Załącznik nr 1.

Pakiet I - Artykuły biurowe w asortymencie oraz ilościach określonych w Załączniku nr 1,

Pakiet II -
Papiery do drukarki, koperty, bloki listowe w asortymencie oraz ilościach 
określonych w Załączniku nr 1,

Pakiet III - Antyramy w asortymencie oraz ilościach określonych w Załączniku nr 1,

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dla poszczególnych pakietów (części).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na pojedyncze pozycje w ramach pakietów (części).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
1. Dostawy dokonywane będą w oparciu o zamówienia składane za pomocą faxu, maila przez pracow-

nika Sekcji Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzyma-
nia zamówienia do Magazynu Szpitalnego mieszczącego się przy ul. Chorzowskiej 36 w Święto-
chłowicach.

2. Godziny dostaw do Magazynu: od 8.00 do 12.00 do poniedziałku do piątku. 
3. Własny transport dostawcy do jednostki zamawiającej wraz z wniesieniem towaru na miejsce wska-

zane przez pracownika.
4. Przy dostawie towar będzie poddany kontroli ilościowej.

Rozdział II. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia będzie wykonywany przez 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

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
2017 r., poz. 1579 t.j. z późn. zm.). 

Rozdział IV. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do załączenia do oferty wykazu
wykonanych / wykonywanych minimum 3 dostaw (rozumianych jako wykonanie umowy w całości lub



części) odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia
tj. dostawę artykułów papierniczych i biurowych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Jeżeli  wykonawca  polegać  będzie  na  wiedzy,  doświadczeniu,  potencjale  technicznym,  osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Rozdział V. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Oferta powinna spełniać warunki określone w niniejszych „Szczegółowych Warunkach Konkursu
Ofert”.

2. Ofertę należy przygotować na formularzu „FORMULARZ OFERTOWY” stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszych „Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert”.

3. Do oferty należy dołączyć dokumenty rejestrowe firmy.
4. Ofertę  należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie  do  26.01.2018 r. do  godz.  10.00 w budynku  „D”

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o., pok. nr 19:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
ul. Chorzowska 38
41-605 Świętochłowice 

Koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem wykonawcy oraz napisem:

Postępowanie nr 2/ZA/18

Dostawa artykułów papierniczych i biurowych.

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

Rozdział VII.   Opis kryteriów i sposobu dokonywania ich oceny

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

Kryterium
1. cena 
2. termin płatności

Waga (%)
      90 %
      10 %

Kryterium 

1. cena  brutto – 90%
Oferta o najniższej cenie otrzyma 90 pkt      



   Cena  brutto najniższa wśród ofert 
               ------------------------------------------------ x 90 pkt. 

 Cena  brutto  badanej oferty       
 

2.   termin płatności – 10%

Oferta z terminem płatności – 30 dni otrzyma 0 pkt;
Oferta z terminem płatności – 40 dni otrzyma 2 pkt;
Oferta z terminem płatności – 50 dni otrzyma 5 pkt;
Oferta z terminem płatności – 60 dni otrzyma 10 pkt

 Zamawiający dokona wyboru oferty z najwyższą sumą punktów.

- jest zgodna z treścią Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert,

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

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

1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami oprócz formy pisemnej również drogą
elektroniczną: zaopatrzenie@zoz.net.pl

2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- w zakresie przedmiotu zamówienia: Grzegorz Poliwoda, fax. 32/ 245 34 40

- w zakresie procedury postępowania: Jacek Drażyk, fax. 32/ 245 34 40

Załączniki do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert:

a) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1,

b) Wzór umowy – Załącznik nr 2.

mailto:zaopatrzenie@zoz.net.pl


Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Dane wykonawcy

nazwa:

siedziba:

nr telefonu/faksu:
adres e-mail:
nr NIP:

nr REGON:

Przedmiot zamówienia: Dostawa artykułów papierniczych i biurowych.

Pakiet I – Artykuły biurowe.

L.p. Asortyment j.m. ilość max cena netto
wartość
netto 

% VAT
wartość
brutto 

nazwa
handlowa

1. koszulka foliowa A4/a100/ grubość min. 50 mic op. 350

2. Koszulka foliowa A5/a100/ grubość min. 50 mic. op. 10

3.
Ofertówka twarda A4 z przeźroczystej folii PCV, 
zgrzew w kształcie litery L, zaokrąglony prawy górny 
róg, grubość folii min. 0.20 mm /a25/

op. 4



4.
Segregator z tektury pokryty folią polipropylenową 
(różne kolory)/grzbiet 7 cm/

szt 450

5.
Segregator z tektury pokryty folią polipropylenową 
(różne kolory) A4/grzbiet 5 cm/

szt 70

6.
Przekładki do segregatora, mix kolorów, format 1/3 A4, 
2 dziurkowania, /a100/

op. 40

7. Skoroszyt plastikowy oczkowy (różne kolory) szt 600

8. Skoroszyt papierowy do zawieszania szt 10

9. Skoroszyt tekturowy połówka oczko szt 12000

10. Teczka papierowa z gumką szt 300

11. Teczka papierowa do wiązania szt 300

12. Spinacze R-28/a100/ op 150

13. Spinacze aktowe/a50/ op 40

14. Taśma klejąca przeźroczysta szer. min 15 mm szt 200

15. Taśma klejąca brązowa szer. Min. 40 mm szt 50

16. Taśma dwustronnie klejąca dł. 10m, szer. min. 48mm szt. 20

17. Poduszka do stempli różne kolory szt 2

18. Tusz do stempli różne kolory szt 60

19. Zakreślacz 4 kolory op 40

20. Zszywacz min 50 kartek szt 40

21. Zszywacz min. 100 kartek szt 5

22. Zszywki wzmocnione /a1000/24x6 model 369 op 500



23. Zszywki /a1000/ model 10 op 2

24. Zszywki /a1000/ 23x8 op 5

25. Zszywki /a1000/ 23x13 op 2

26. Zszywki /a1000/23x6 op 5

27. Zszywki /a1000/23x10 op 2

28. Korektor w płynie z pędzelkiem poj. 20 ml szt 30

29. Marker do tablic suchościeralnych, rózne kolory szt 50

30. Marker, różne kolory szt 600

31. Marker permanentny do płyt CD /cienki/ szt 150

32. Cienkopis różne kolory szt 70

33. Dziurkacz /min. 10 kartek/ szt 10

34. Dziurkacz duży / min. 30 kartek/ szt 20

35.
Teczka do podpisu, twarda oprawa, il. Kart 10, format 
A4

szt 20

36.
Teczka do podpisu, twarda oprawa, il. Kart min. 30, 
format A4

szt. 5

37. Długopis różne kolory szt 700

38. Długopis piszący po papierze kredowym różne kolory szt 10

39. Ołówek z gumką szt 10

40. Kredki kolorowe ołówkowe /a12/ op 10

41. Temperówka szt 10



42. Kalka maszynowa A4/a25/ op 2

43. Mazaki kolorowe /a4/ kpl 5

44. Klej w płynie szt 50

45. Szuflada biurowa szt 60

46. Zeszyt w kratkę 32 – kartkowy szt 25

47. Zeszyt w kratkę 60 – kartkowy szt 40

48. Zeszyt w kratkę 80 – kartkowy szt 10

49. Zeszyt w kratkę A4 w twardej oprawie szt 50

50.
Zeszyt w kratkę A4 w twardej oprawie ze skorowidzem 
(A-Z)

szt. 10

51. Datownik szt 25

52. Przekładki z możliwością nadruku / 1, 2, 3/ kolor op 10

53.

Pudełko archiwizacyjne dla dokumentów 
przechowywanych w teczkach lub segregatorach – 
miejsce do opisu zawartości na grzbietach i bocznej 
ściance /100 mm/

szt. 200

54.

Pudełko archiwizacyjne do przechowywania 
dokumentów wypiętych z segregatora – miejsce do 
opisu zawartości na grzbietach i bocznej ściance /
100mm/

szt. 1500

55.
Pudło zbiorcze z pokrywą na 4 pudła 100 mm / 5 pudeł 
80 mm

szt. 50

56. Klips archiwizacyjny /a100/ op. 10



57. Wąsy do skoroszytu /a25/ op. 15

58. Tablica korkowa wym. 40x60 cm szt 10

59. Tablica korkowa wym. 90x60 cm szt 10

60. Tablica korkowa wym. 100x80 cm szt 10

61.
Teczka do akt osobowych z przekładkami – okładka 
laminowana

szt 50

62. Nożyczki – długość min. 13 cm szt 40

63. Nożyczki duże – długość min. 24 cm Szt. 10

64. Rozszywacz szt 10

65. Gumka szt 10

66. Identyfikator z klipsem szt 200

67. Długopis na łańcuszku szt 30

68. Pinezki /a100/ op 5

69. Pinezki beczułki do tablic korkowych /a50/ op 20

70. Okładki do termobindowania A4 na 30 kartek szt 10

71. Okładki do termobindowania A4 na min. 50 kartek szt. 10

72. Okładki do termobindowania A4 na min. 90 kartek szt. 10

73. Okładki do termobindowania A4 na min. 150 kartek szt. 10

74. Okładki do bindowania przeźroczyste A4 szt 200

75. Okładki do bindowania kolorowe papierowe A4 szt 200

76. Koperta na dokumenty zamykana na zatrzask szt 40



77. Folia do laminowania na gorąco /a100/ A4 op 10

78. Folia do laminowania na gorąco /a100/ A5 op 3

79. Listwa wsuwana do oprawy dokumentów min 30 kartek szt 50

80. Listwa wsuwana do oprawy dokumentów min 50 kartek szt 80

81.
Listwa wsuwana do oprawy dokumentów min 100 
kartek

szt 50

82. Kostka biurowa klejona mix kolorów, min. 85x85 mm szt 30

83.
Bloczek samoprzylepny mix kolorów min. 75x75 mm, 
min. 300 kartek

szt. 20

84.
Zakładka indeksująca ok. 12 mm x 45 mm, 5 kolorów, 
min. 25 szt. każdego koloru 

op. 40

85. Klipy biurowe min.19 mm szerokości /a12/ op 5

86. Teczka z przegródkami A4 – min. 12 przegródek szt 50

87. Deska z klipsem A4 szt 150

88. Linijka 30 cm szt 5

89.
Dziennik korespondencyjny A4, twarda okładka,  min. 
300 kartek

szt 2

ŁĄCZNIE

Treść oświadczenia Wykonawcy :

Oświadczamy, że zawarty w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (Załącznik nr 2 do SWKO) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i
zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty - do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiają-



cego.

Ogółem wartość  zamówienia dla Pakietu I: ...................................................................złotych netto

Słownie: ...................................................................................................................................................................................................................................
.

Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu I: ...................................................................złotych brutto

Słownie: ...................................................................................................................................................................................................................................

Termin płatności faktur ……….. dni od daty otrzymania faktury 

 

      ………………………………..

(miejscowość i data)

                                                                                            (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)



Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Dane wykonawcy

nazwa:

siedziba:

nr telefonu/faksu:
adres e-mail:
nr NIP:

nr REGON:

Przedmiot zamówienia: Dostawa artykułów papierniczych i biurowych.

Pakiet II – Papiery do drukarki, koperty, bloki listowe.

L.p. Asortyment j.m. ilość max cena netto
wartość
netto 

% Vat
wartość
brutto 

nazwa
handlowa

1.
Papier ozdobny kremowy, gładki  (220-
240g/m2) /a20/

op. 50

2. Papier ksero A3 /a500/ ryza 5

3. Papier ksero A4 ryza 3500



4. Papier 210 x 99 mm /a 1000/ op. 80

5. Rolka do faxu 210x30 (1op.-6 szt.) op. 1

6. Koperta C – 3 biała /a100/ op. 1

7. Koperta C – 6 biała /a100/ op. 30

8. Koperta C – 4 biała /a100/ op. 100

9. Koperta C – 5 biała /a100/ op. 30

10. Koperta DL biała /a100/ op. 10

11. Koperta przetargowa A4 z zakładką szt. 10

12. Koperta B - 5 brązowa /a500/ op. 30

13. Blok listowy w kratkę A4 szt. 2

14.
Rolka do kasy fiskalnej, termoczuła, szer 57mm
/a10/

op. 5

15.
Rolka do kasy fiskalnej, termoczuła, szer 28mm
/a10/

op. 5

ŁĄCZNIE

Treść oświadczenia Wykonawcy :

Oświadczamy, że zawarty w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (Załącznik nr 2 do SWKO) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i
zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty - do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiają-
cego.



Ogółem wartość  zamówienia dla Pakietu II: ...................................................................złotych netto

Słownie: ..................................................................................................................................................................................................................................

Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu II: ...................................................................złotych brutto

Słownie: ...................................................................................................................................................................................................................................

Termin płatności faktur ……….. dni od daty otrzymania faktury 

 ………………………………..

(miejscowość i data)

                                                                                            (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)



Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Dane wykonawcy

nazwa:

siedziba:

nr telefonu/faksu:
adres e-mail:
nr NIP:

nr REGON:

Przedmiot zamówienia: Dostawa artykułów papierniczych i biurowych.

Pakiet III – Antyramy

L.p. Asortyment j.m. ilość max cena netto wartość netto % Vat wartość brutto nazwa handlowa

1. Antyrama szklana A4 szt. 150

2. Antyrama A3 szt. 10

3. Antyrama B1 szt. 10



4. Antyrama B2 szt 10

ŁĄCZNIE

Treść oświadczenia Wykonawcy :

Oświadczamy, że zawarty w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (Załącznik nr 2 do SWKO) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i
zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty - do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiają-
cego.

Ogółem wartość  zamówienia dla Pakietu III: ...................................................................złotych netto

Słownie: ..................................................................................................................................................................................................................................

Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu III: ...................................................................złotych brutto

Słownie: ...................................................................................................................................................................................................................................

Termin płatności faktur ……….. dni od daty otrzymania faktury 

………………………………...........

(miejscowość i data)

                                                                                            (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)



Załącznik Nr 2

WZÓR UMOWY

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

pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
ul. Chorzowska 38
41-605 Świętochłowice
NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450

reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu: Dariusza Skłodowskiego
Wiceprezesa Zarządu: Ilonę Tkocz – Furman

zwaną dalej Zamawiającym

a

……………………..

reprezentowaną przez:

……………………..

zwaną dalej Wykonawcą,

§1

Umowa została zawarta w oparciu o postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert zgodnie z prze-
pisami art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 t.j.) na dostawę artykułów papierniczych i biurowych – Pakiet nr …... - nazwa pakietu, zgod-
nie z ofertą z dnia ......................................, stanowiącą załącznik do umowy.

§2

1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1,  powinien być dostarczany do Magazynu przy ul. Cho-
rzowskiej 36, 41- 605 Świętochłowice - dostawa następowała będzie sukcesywnie zgodnie z czę-
ściowymi zamówieniami, składanymi w trybie przewidzianym niżej w ust. 4.

2. Czas  trwania  umowy –  12  miesięcy od daty zawarcia,  tj.  od  dnia  ..................2018 r.   do  dnia
………….2019 r.

3. Przedmiot umowy, o którym mowa w §1, dostarczany będzie w ciągu 3 dni roboczych od daty zło-
żenia zamówienia przez Zamawiającego za pomocą maila na adres ...........................................

4. Koszty transportu przedmiotu umowy do Magazynu przy ul. Chorzowskiej 36, 41-605 Świętochło-
wice ponosi Wykonawca – dostawa transportem Wykonawcy.

5. Przedmiot umowy będzie zamawiany w zależności od potrzeb.
6. Ilości określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, to ilości maksymalne. 
7. Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia przedmiotu umowy w ilościach maksymalnych,

określonych w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, a Wykonawca nie będzie wnosił rosz-
czeń z tego tytułu.



8. Strony ustalają, że ceny jednostkowe wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, któ-
ry stanowi oferta Wykonawcy, obowiązują przez cały okres obowiązywania umowy, z zastrzeże-
niem zmian cen określonych w §8.

9. Maksymalną wartość przedmiotu umowy stanowi suma cen jednostkowych ujętych w ofercie Wy-
konawcy.

10. Szacunkowa wartość umowy określona została na kwotę: ……………………….. zł brutto (słow-
nie: ………….. złotych).

11. Strony ustalają następujące osoby do kontaktu:
- ze strony Wykonawcy - ….............................................., tel. …...................................
- ze strony Zamawiającego – …........................................, tel. …...................................

§3

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostawę przedmiotu umowy przele-
wem na konto podane na fakturach VAT w terminie do…... dni liczonym od daty otrzymania prawi-
dłowo wystawionej faktury, która zostanie doręczona po dostarczeniu przedmiotu zamówienia. 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 wyłącznie odsetki za czas opóźnienia

w spełnieniu świadczenia pieniężnego.
4. Faktura VAT wskazana w ust. 2 w opisie musi zawierać numer umowy, do której zostaje wystawio-

na.
§4

1. 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  od otrzymania powiadomienia.

2. 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 rozpatrzenie reklamacji.

§5

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

a)  w wysokości  10% szacunkowej wartości  umowy z tytułu  niewykonania lub nienależytego
wykonania  przedmiotu  umowy oraz  gdy Zamawiający  lub  Wykonawca  odstąpi  od  umowy
z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

b) w wysokości 5% wartości zamówienia, za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu
umowy lub opóźnienia w wymianie przedmiotu umowy  na wolny od wad, czy też uzupełnieniu
braków ilościowych w dostarczonym przedmiocie umowy.

§6

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

§7

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w szczególności w przypadkach:
a)  nie  rozpoczęcia,  opóźnienia  w  realizacji  przedmiotu  umowy  przez  Wykonawcę  dających

podstawę  do  uzasadnionego  przewidywania,  że  nie  będzie  on  realizowany  zgodnie  
z warunkami umowy a nie rozpoczęcie, opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy nastąpiło z



przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. Zaistnienie wskazanych okoliczności,
zwalnia Zamawiającego od obowiązku zapłaty Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia,

b)  zaprzestania  prowadzenia  działalności  gospodarczej  przez  Wykonawcę,  wszczęcie  likwidacji
Wykonawcy,

c) jeżeli dane zawarte w ofercie zostaną uznane za nieprawdziwe.
2. Z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający może skorzystać w terminie do 1 miesiąca od dnia w

którym powziął informację o zdarzeniu będącym przyczyną odstąpienia.
3.  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,  że wykonanie umowy nie leży w

interesie  publicznym,  czego nie  można było  przewidzieć  w chwili  zawarcia  umowy,  lub  dalsze
wykonywanie  umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa  państwa  lub
bezpieczeństwu  publicznemu,  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od
powzięcia  wiadomości  o  tych  okolicznościach.  W  takim  przypadku  Wykonawca  może  żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy. Postanowienia o
karach  umownych  nie  mają  w  tym  przypadku  zastosowania  i  Wykonawca  nie  może  żądać
odszkodowania.

4. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust.1 lit  b, c odstąpienie od umowy dotyczy
jedynie niewykonanej części umowy i w stosunku do niej nie wywołuje skutku wstecznego (skutek
ex nunc).

5. Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia i wskazaniem
terminu odstąpienia.

6. Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie do 30 dni od dnia odstąpienia. 
7. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia kar umownych z innych

tytułów niż odstąpienie od umowy.

§8

1. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć  umowę Wykonawcy w trybie  natychmiastowym w razie
wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
a) realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w sposób nienależyty,  sprzeczny z umową,

rażącego zaniedbania oraz w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
b) jeżeli  Wykonawca  powierzy  realizację  przedmiotu  umowy  lub  jego  części  podmiotowi

trzeciemu bez zgody Zamawiającego, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
c) narażenia Zamawiającego na szkody, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
d) gdy Zamawiający po pozyskaniu informacji o niekorzystnej sytuacji ekonomiczno-finansowej

Wykonawcy, która może mieć wpływ na wykonanie umowy i wezwaniu go do jej wyjaśnienia
nie  uzyskał  gwarancji,  udokumentowanego  wiarygodnego  zapewnienia  prawidłowego
wykonania umowy.

2. Wypowiedzenie umowy będzie dokonane na piśmie.
3. W przypadku wypowiedzenia umowy, Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie do 30 dni od

dnia jej wypowiedzenia. 
4. Każdej  ze  stron  przysługuje  prawo  wypowiedzenia  umowy  z  jednomiesięcznym  okresem

wypowiedzenia bez podania przyczyn ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

§9

1. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli koniecz-
ność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności:
a) obniżenia ceny jednostkowej przez  Wykonawcę;
b) zmiany stawki podatku VAT;
c) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie siły wyższej lub przedłużającej się

nadmiernie procedury udzielenia nowego zamówienia w procedurze otwartej;
d) nastąpiło  niemożliwe  do  przewidzenia  na  etapie  składania  oferty  zwiększenie  zapotrzebowania

określonej pozycji asortymentowej lub wystąpienie innych sytuacji nieprzewidzianych w trakcie jej



realizacji, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć;
e) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść złożonej oferty w

takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego
stanu prawnego;

f) Zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w wyniku
połączenia, podziału, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą
wobec niego podstawy wykluczenia wskazane w SIWZ lub nie pociąga to za sobą innych istotnych
zmian  umowy,  lub  przekształcenie  Wykonawcy będącego  następstwem sukcesji  uniwersalnej,  w
związku z sukcesją generalną, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją
z mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przekształcony Wykonawca musi nadal
spełniać  warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  nie  mogą  zachodzić  wobec  niego  podstawy
wykluczenia wskazane w SIWZ;

g) Zmiana  nazwy Wykonawcy  wskutek  zaistnienia  okoliczności  warunkujących  dokonanie  zmiany
nazwy Wykonawcy;

h) Zmianie  podlegają  także  inne  postanowienia  w  stosunku  do  treści  oferty  jeżeli  konieczność
wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności:

 Zmiana osoby odpowiedzialnej za wykonanie Usługi ze strony Zamawiającego, w przypadku
braku możliwości wykonywania wskazanych czynności przez tę osobę - zmiana ta następuje
poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy.

 Zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiana danych
teleadresowych  Wykonawcy lub  Zamawiającego  -  zmiana  ta  następuje  poprzez  pisemne
zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

2. Zmiany postanowień umowy następują zgodnie z zasadami określonymi w umowie i nie mogą prowadzić
do zmiany charakteru umowy.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda ze Stron może
wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany. We wniosku należy
opisać,  uzasadnić  zmianę  oraz  dołączyć  stosowne  dokumenty  –  dotyczy  to  przypadków  kiedy  dla
potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów.

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w
drodze aneksu do umowy skutecznego po podpisaniu przez obie Strony,  z zastrzeżeniem przypadków
określonych w niniejszym paragrafie, w których wskazano, że nie jest wymagane zawarcie aneksu do
umowy.

§10

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§11

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedzi-
by Zamawiającego.

§12

1. Postanowienia umowy mają charakter rozłączny. W przypadku, gdy jedno lub więcej z postanowień
umowy  okaże  się  nieskuteczne,  nieważne  lub  niewykonalne,  nie  narusza  to  skuteczności
pozostałych  postanowień.  W  miejsce  nieskutecznego  lub  niewykonalnego  postanowienia
obowiązuje jako uzgodnione takie postanowienie, które możliwie blisko odpowiada gospodarczemu
celowi  postanowienia  nieskutecznego,  nieważnego  względnie  niewykonalnego.  Podobne
obowiązuje w przypadku luk w powyższych postanowieniach.

2. Jeżeli Strony w trakcie obowiązywania umowy stwierdzą błąd pisarski, oczywistą omyłkę, niezamierzone
przeoczenia,  usterkę  w  tekście  wówczas  Strony zobowiązują  się  podjąć  działania  w  celu  poprawy,



uzupełnienia umowy w tym zakresie. Poprawienie błędu pisarskiego, oczywistej omyłki, przeoczenia lub
usterki w tekście nie może prowadzić do wytworzenia treści niezgodnej z pozostałymi postanowieniami
umowy w tym zakresie.

 §13

Przyjmujący zamówienie pod rygorem uznania czynności za bezskuteczną nie może dokonać cesji wie-
rzytelności wynikających z niniejszej umowy ani wykonać na nich zastawów lub zawrzeć co do tych
wierzytelności umów gwarancyjnych w trybie Kodeksu Cywilnego, w tym w szczególności umów po-
ręczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§14

Integralną częścią umowy są:
- Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do umowy.
- Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

§15

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

      ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:



Załącznik nr 3

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

  ...................................................      (miejscowość i data)

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

    (nazwa i adres Wykonawcy)

                                      

WYKAZ  WYKONANYCH - WYKONYWANYCH   USŁUG

Przystępując do postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
konkursu  ofert  na: „dostawę  artykułów  papierniczych  i  biurowych”  w  imieniu  Wykonawcy
wskazanego powyżej przedstawiam/my, wykaz wykonanych/ wykonywanych usług.

Lp.
Nazwa i adres Zamawiającego/

Odbiorców
Wartość

(w zł brutto)

Opis
przedmiotu
zamówienia

Data wykonania

1.

2.

3.

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

(miejscowość i data) 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej)
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