
Zesp6I Opieki Zdrowotnei
w Suchei Beskidzkiei

ul. Szpitalna 22

Znak: ZOZ.Y.o70/DZP /31/PU /17 Sucha Beskidzka dnia 30.11.2017r.i
I

SPECYFIKACJA

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy

Zapytania ofertowego
ogloszonego przez :

Zesp6i 0pieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej

na dostawq:
filtr6w powietrza

Kod Wsp6lnego Slownika CPV: 42514310-8



I INFORMACIE OGOLNE.

Zamawiaiqcy:
Zesp6I Opieki Zdrowotnei

ul. Szpitalna 22,34-200 Sucha Beskidzka
rEL: (033) 872-31-00
FAx: (033) 872-31-1r

e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
http / / www.zozsuchab eskidzka.p I

REGON: 00030441 5, NIP z 552-t2-7 4-352

1. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjnoSci.

2. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuie siq przepis6w ustawy Prawo
Zam6wiei Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2015 r., po2.21,64 z
p62niejszymi zmianami.

II. USZCZEG6LOWIENIE PRZEDMIOTU DOSTAWY I OBOWI4ZK6W DOSTAWCY.
l.OkreSlenie przedmiotu zam6wienia.
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa filtr6w powietrza wyszcze96lnionych w zalaczniku
nr Z.

2.Wielko56 i struktura zam6wienia.
Asortyment i wielko66 zam6wienia w skali roku okre6la zalEcznik nr 2.

3.Spos6b i termin dostawy.
3.1 Dostawa filtr6w powietrza powinna by6 realizowana w zaleinoSci od potrzeb
zamawiaj4cego, po uprzednim 7 dniowym zlo2eniu zam6wienia.
3.2 Czas trwania umowy do 31.01.2019r.
4. Cena oferty.
4.1. Spos6b wyliczenia ceny oferty

o Cena oferty winna uwzglgdni6 wszystkie zobowiazania i winna byd podana w
zlotych polskich (PLN) cyfrowo i slownie.

. Cena brutto podana w ofercie powinna obejmowai wszystkie koszty i skladniki
zwiqzane z wykonaniem przedmiotu zam6wienia. Cena mo2e byf tylko jedna i nie
podlega zmianie przez okres wa2no5ci oferty.

. CenQ oferty stanowi suma wartoSci wszystkich jej element6w. Ceny powinny
zawiera6 w sobie ewentualne upusty oferowaneprzez Dostawca.

o Warto66 iest to suma wszystkich iego skladnik6w, kt6re sq iloczynem ilo6ci i ceny
jednostkowej x stawka VAT.

Wykonawca powinien zopozna( siq ze wszystkimi rozdzialami skladajqcymi siq na
specyfikacjq do zapytania olertowego.

UWAGA: Cena oferty i warto66 podatku od towar6w i uslug oraz inne wartoSci wykazane w
Formularzu ceno\,\,ryrn - naleiy przedstawi6 z dokladno6ciq do dw6ch mieisc po przecinku
przy zachowaniu matematyczne.i zasady zaokrqglania liczb (zgodnie z $ 9 usL 6 Rozporzqdzenia
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Ministra Finans6w z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niekt6rym podatnikom,
zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowylrrania oraz listy
towar6w i usfu6 do l<t6rych majq zastosowania zwolnienia od podatku od towar6w i usfug (Dz. U. nr
95poz.79B).

III.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Ofertg naleiy zlo2yi w zamkniqtej kopercie. Koperta powinna byi zamkniqta w

spos6b gwarantui4cy zachowanie w poufno6ci jej zawarto(ci oraz zabezpieczajqcy
jej nienaruszalno66 do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna by6 zaadresowana
wedlug poni2szego wzoru:

Nazwa i adres wykonawcy
ZESP6t, OPIEKI ZDROWOTNEI

DZIAL ZAMOWIEI(I PUgLICZNYCH
34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Szpitalna 22

OFERTA W POSTQPOWANIU NA:

DostawQ filtr6w powietrza
Nr sprawy: 2O2,V.01.0/DZP /31/PU /17

Nie otwierai przed 05.01.2018 r. godz. 11:00*

Dostarczyi do Sekretariatu blok C, I pigtro

*u pr4padkt yniary termitt tAladatia o;fett nahg tpitai oboui4Vjqq (aktttalry) kotitt

2. Zaleca siq, Zeby pierwsza strona oferty zawierala :

a) lqczn4 liczbq stron oferty,
bJ spis zawarto6ci koperty ti. spis tre6ci zawierajqcy v'tykaz zlo2onych dokument6w

z podaniem nr strony na kt6rej dany dokument siq znaiduje.
3.Wymagania o96lne

Ka2dy z Wykonawc6w sklada tylko iednq ofertq i podaje tylko lednq cenq.
Ofertq zloLy( naleiy na formularzu oferty (wz6r formularza oferty stanowi
zalqcznik nr L do SIWZ), dolqczyi zal4cznik nr 2 formularz asortymentowo -
cenowy oraz podpisany projekt umowy - dokument stanowi zal4cznik nr 3 do
specyfikacji.
Oferta nie mo2e zawierai postanowieh odbiegaj4cych od SIWZ.
Oferta powinna by6 podpisana przez WykonawcA.
Gdy mowa jest o podpisie Wykonawcy naleiy przez to rozumiei podpisy
zloione przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
prawnym i zaci4gania w jego imieniu zobowiEzafi, zgodnie z wymaganiami
ustaworvymi lub umocowane (petnomocnikJ do sktadania o6wiadczeri woli w
imieniu i na rzecz Wykonawcy, co najmniej w przedmiocie objqtym niniejszym
postqpowaniem.
Wszystkie dokumenty (zalqczniki) powinny by(. zloLone w formie oryginalu lub
kserokopii poSwiadczonej za zgodno!;i z oryginalem przez Wykonawcq.
Po6wiadczenie za zgodnoi( z oryginalem oznacza umieszczenie na kserokopii
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5. Warunki platnoSci - przelew min. 60 dni.



dokumentu klauzuli ,,za zgodnoit. z oryginalem" i podpisu osoby uprawnione.i
lub umocowanej. Za niedopuszczalne uwaZa siq potwierdzenie za zgodnolt z

oryginalem kserokopii dokumentu przez radcq prawnego lub adwokata, je2eli
nie posiada on stosownego pelnomocnictwa udzielonego przez Wykonawcq do
tej czynnoSci w niniejszym postQpowaniu.

C) feZeli ofertq sklada i podpisuje pelnomocnik, do oferty naleLy dolqczy(.
stosowne pelnomocnictwo, je2eli umocowanie do zloienia oferty nie wynika z

innych dokument6w dol4czonych do oferty. Wskazane pelnomocnictwa naleLy
dol4czyt. w oryginale lub kopii po6wiadczonej za zgodno!;i z oryginalem przez
notariusza.

hl Wykonawcy dzialaj4cy wsp6lnie - pelnomocnictwa:
- )e2eli ofertq sklada kilku Wykonawc6w dzialajqcych wsp6lnie, obowiqzani s4 oni
ustanowi6 wsp6lnego pelnomocnika do reprezentowania ich w postqpowaniu o
udzielenie zam6wienia publicznego albo reprezentowania w postepowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego. Do niniejszego
pelnomocnictwa stosu.ie siq w szczeg6lnoSci przepisy Rozdzialu 2 Dziah Vl Tytulu
IV Ksiqgi I ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (D2.U.1964 nr 16 poz.
93 ze zm.).
- Pelnomocnikiem mo2e by6 jeden z Wykonawc6w dzialai4cych wsp6lnie lub osoba
trzecia (np. pracownik jednego z Wykonawc6w).
- fe2eli pelnomocnikiem pozostalych Wykonawc6w jest Wykonawca bqdqcy osobq
prawnA to mo2e on dziaia6 zgodnie z uiawnionymi w dokumentach rejestrowych
zasadami reprezentacji.

4. Oferty czq6ciowe.
Nie dopuszcza siq skladania ofert cz93ciowych.

5. Oferty wariantowe.
Nie dopuszcza siq skladania ofert wariantowych.

6. Tajemnica przedsiqbiorstwa
a) Wykonawca ma prawo nie p6iniej ni2 w terminie skladania ofert zastrzec

informacje, kt6re stanowiq taiemnicQ przedsiqbiorstwa w rozumieniu
przepis6w o zwalczaniu nieuczciwei konkurencji ,2e nie mog4 byi one
udostepniane oraz musi :',qykazae, i2 zastrzezone informacje stanowiE
taiemnicQ przedsiqbiorstwa. Tajemnice przedsiqbiorstwa stanowia
informacjq nie ujawnione do informacji publicznej, techniczne,
technologiczne , organizacyjne i inne majqce warto36 gospodarcza, co do
kt6rych przedsiqbiorca podj4l dziatania, co do zachowania tajemnicy. Brak
wykazania, i2 zastrzeione informacje stanowie taiemnicq przedsiqbiorstwa
spowoduje brak skutecznoici zastrzeZenia z art. I ust. 3 ustawy Prawo
zam6wieri publicznych.

b) Informacje te powinny byi umieszczone w osobnej wewnqtrznej kopercie,
odrqbnie od pozostalych informacji zawartych w ofercie. Strony nale2y
ponumerowad w taki spos6b, aby umo2liwi6 ich dopasowanie do pozostalej
czqSci ofert (nale2y zachowad ciqglo6d numeracjistron ofertyJ.

c) Zamawiajqcy nie ponosi odpowiedzialno6ci za ujawnienie informacji, co do
kt6rych wykonawca nie podl4l dzialafi, o kt6rych mowa w punkcie
powyiszym, a takie za ujawnienie informacji, w odniesieniu do kt6rych
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obowiAzek ujawnienia wynika z przepis6w prawa, wyrok6w s4dowych lub
decyzji organ6w administracji, niezaleZnie od podjqcia przez wykonawcq
dzialai, o kt6rych mowa w punkcie powy2szym.

IV, ZASADY OCENY OFERT.
1. Oceniane eria i ich ran a w ocente.

2. Spos6b obliczania wartoSci punktowei poszczeg6lnych kryteri6w.
a) Cena oferty Cn x 100 ptk. = C

CK
gdzie : Cn - najni2sza cena zloZona w caloici zam6wienia

CK - cena proponowana przez danego oferenta
C - ilo56 punkt6w uzyskanych przez oferenta

3. Zasada wyboru oferty i udzielenia zam6wienia.
Zamawiajqcy udzieli zam6wienia oferentowi, kt6rego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ
- zostala uznana za najkorzystniejsz4 w oparciu o podane kryterium wyboru.

v. WARUNKI I USTALENIA. KTORE BqD,q WPROWADZONE DO UMOWy.

Projekt umowy - zalqcznik nr 3.

VI. MIEISCE SKT.ADANIA OFERT.
1.0fertg w zapieczetowanej kopercie opatrzonej napisami jak w pkt. I niniejszej Specyfikacji
naleiy zloiyi do dnia 05.01.2018r. do godz. 1000
w Sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22
2.Oferta zlo2ona po terminie zostanie zwr6cona oferentowi bez otwarcia.

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAM6WIENIA.
Oferent mo2e zwracai sig do Zamawiajqcego o wyjaSnienie dotyczEce wszelkich
wqtpliwo6ci zwiqzanych z SIWZ, spos6b przygotowania i zloienia oferty kierujqc swoje
zapytania na piSmie.

Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upowa2nieni s4 :

Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyia, Agnieszka Pajerska - fax.(033) 872-37-7i, w godz.9.00-
13.00.
Wszelka korespondencjq dotyczqcqw /w postQpowania naleZy kierowa6 do Sekretariatu
ZOZ-v w go dz. 7.00 -t4.45.
Zamawiaiqcy dopuszcza tylko pisemn4 formq porozumiewania siq .

Kryterium oceny Ranga Spos6b oceny
Cena 700 o/o Wg wzoru
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VIII. TRYB WPROWADZENIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SIWZ.
W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem skladania ofert

zamawiajqcy mo2e zmodyfikowai tre(6 dokument6w sktadajqcych siq na SIWZ.
O l<aidej zmianie zamawiajqcy zawiadomi niezwlocznie ka2dego uczestnika postgpowania.

rx. RoZTRZYGNIECIE POSTEPOWANIA
1. Analiza ofert zostanie przeprowadzona przez powolany zesp6l.
2. ZamawiaiEcy moZe w toku badania i oceny ofert 2Eda6 od Wykonawc6w wyja6nief

dotyczqcych tre(ci zlo2onych ofert, w tym dokument6w potwierdzaj4cych podane
w ofertach informacje.

3. 0ferta nie spelniajqca wymagai niniejszego zapytania, w szczeg6lno6ci formalnych
(zlo2ona po terminie, niekompletnaJ lub merytorycznych (zwlaszcza nie bqdqc4 ofertE
w rozumieniu przepis6w prawa cywilnego) albo zawieraj4ca inne rozpoznane wady
sprzeczne z przepisami prawa, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania.

4. Zamawiaj4cy nie przewiduje procedury odwolawczej.
5. Z tytulu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysluguj4 iadne roszczenia przeciw

Zamawiaj4cemu.
6. Po rozstrzygniqciu postqpowania jego wyniki zostan4 przekazane wszystkim

Wykonawcom.
7. leZeli Wykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana, uchyla sig od zawarcia umowy we

wskazanym przez Zamawiajqcego terminie, ZamawiajEcy mo2e wybrai
najkorzystniejsz4 spo(16d pozostalych ofert

Zal4czniki do SIWZ:
- formularz ofertowy- zalqcznik nr 1

- zalqcznik asortymentowo-cen owy - zalEcznik nr 2
- projekt umowy - zalEcznik nr 3

01.42.r1.
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Nazwa Wykonawcy:

Adres (siedzibal
Wykonawcy:

Wo.jew6dztwo:

KRS:

NIP:

REGON:

Telefon:

fax:

e-mail:

Zalqcznik nr 1

OFERTA

Oferujemy wykonanie przedmiotu zam6wienia za cenq:

WartoSt netto: Warto56 brutto:

zl zI

WartoS6 o[erty netto (slownie) ...........

WartoS6 oferty brutto (slownie) .........

Termin dostawy.

1. O6wiadczamy,2e termin platno6ci wynosi 60 dni.
2. Otwiadczamy,2e zam6wienie bqdziemy wykonywa6 do czasu wyczerpania asortymentu

stanowiqcego przedmiot zam6wienia, nie dtu2e.ijednak ni2 do dnia 31.01.2019r.
3. 05wiadczamy, Ze zapoznaliimy siq ze specyfikacjE istotnych warunk6w zam6wienia wraz z

jej zalEcznikami i nie wnosimy do niej zastrze2ei oraz,2e zdobyli6my konieczne informacje
do przygotowania oferty.

4. O6wiadczamy, ze zapoznaliimy siQ z tre5ciq zalqczonego do specyfikacji wzoru umowy i w
przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiajEcym umowq sporzqdzonq na
podstawie tego wzoru.

5. Dane do umowy:

| Osoba do kontaktu:

DIa Zespolu 0pieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
dotyczy: postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego na

Dostawa fi ltr6w powietma



Czytelny podpis Wykonawcy

a) Osoba(yJ, kt6re bqd4 zawieraly umowQ ze strony Wykonawcy:

Imiq i nazwisko:

b) Osoba(yJ, odpowiedzialna za realizaciq umowy ze strony Wykonawcy:

Stanowisko: tel/ fax/ e-mail:

I c) Nr rachunku bankowego do rozliczefi pom igdzy Zamawiai4cym a Wykonawc4:

Nazwa i adres banku: Nr rachunku:

Imiq i nazwisko:



zalEcznik nr 3

UMowA /PUlt7 (proiekt)
zawarta w dniu _-.2017r.

pomiqdzy:

Zespolem Opieki Zdrowotnei w Suchei Beskidzkiei przy ul. Szpitalnei 22,
Regon: 000304415, NIP: 552-12-7 4-352,
zwanym dalej w tre6ci umowy ,,Zamawiajecym", w imieniu kt6rego dziala:

Lek. Marek Haber - Dyrektor Zespolu
a

Firma-
z siedzib
NIP:-KRS_ReBo
zwanq dalej w treici umowy ,,DostawcE", w imieniu kt6rej dziala:

W wyniku wyboru oferty Dostawcy zlo2onej w toku postqpowania o udzielenie zam6wienia
publicznego w trybie zapytania ofertowego na ,,Dostawq filtr6w powietrza" (znak:
ZOZ.V.0l0./DZP /31/PU /17) prowadzonego przez Zamawiajqcego, zostala zawarta umowa
o nastepujecej tresci:

s1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie przeprowadzonego postepowania w trybie zapytania ofertowego
Dostawca zobowiqzuje siq do sprzeda2y filtr6w powietrza , zgodnie ze zlo2onq ofertq.

2. Szczeg6lowy rodzaj - asortyment i ceny )ednostkowe okresla zalqcznik nr 1 stanowiqcy
integralnE czqSi umowy.

s2
WARTOSE UMOWY

1. Strony uzgadniajE warto6d umowy netto: zI

Slownie
brutto:

slownie

2. W cenach jednostkowych zawierajq siq koszty zwiqzane z dostawq sprzgtu loco
magazyn Zamawiajqcego (transport, opakowanie, czynnoSci zwi4zane
z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenia, przesylka itp.)

zl



3. Strony ustalaj4, Le ceny.jednostkowe w Zalqczniku nr 1 do umowy obowiqzuj4 przez
caly okres trwania umowy.

s3
WARUNKI PLATNOSCI

7. Zamawialqcy przekaie nale2no6i przelewem na konto Dostawcy, po zrealizowaniu
dostawy, w terminie ..,..... dni od daty wystawienia faktury przez Dostawcq.

2. W przypadku zwloki w zaplacie nale2noSci za dostarczony towar Zamawiajqcy
zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu platno6ci.

3. Zamawiajqcy przystqpi do negocjacji na wezwanie Dostawcy niezwlocznie, nie p6iniej
nii w terminie 3 dni od daty wezwania.

4. Z przebiegu negocjacji (tak2e ustaleri telefonicznych) sporzqdzony jest protok6l,
odzwierciedlajqcy w formie pisemnej wynik przeprowadzonych negocjacji.
Protok6i ten musi by6 podpisany przez obie strony pod rygorem naruszenia warunk6w
postqpowania negocjacyjnego.

5. Dostawca w przypadku negocjacji telefonicznych, nie musi czekad na otrzymanie
protokolu, mo2e od razu wstrzymad dostawy. Musi jednak podpisai protok6l
negocjacyjny i odeslai jeden egzemplarz. Przeprowadzenie postqpowania
negocjacyjnego tak2e w formie telefonicznej uprawnia Wykonawcg do wstrzymania
dostarczanego towaru.

6. Dostawca ma prawo naliczyi odsetki w wysoko6ci i na warunkach okreSlonych w
ustawie z dnia 08.03.2013r. o terminach zaplaty w transakc)ach handlowych

s4
WARUNKI I TERMIN DOSTAWY

1. Dostawca zobowiqzany jest do wykonania dostaw czEstkowych przedmiotu umowy, na
podstawie skladanych Zam6wiefi w ciqgu 7 dni od chwili otrzymania zam6wienia
pisemnego.

2. Dostawca zobowi4zu.je siq dostarczy6 towar transportem wlasnym na sw6j koszt i
ryzyko do jednostki zamawiajqcego, (od poniedzialku do piqtku) w godzinie 8.00

do 14.00.
3. Dostarczenie przedmiotu zam6wienia winno zawiera6:

- ulotki w jqzyku polskim, zawierajqce, wszystkie niezbqdne dla bezpo6redniego
u2ytkownika informacje,

- instrukcje w jqzyku polskim dotyczqce magazynowania i przechorvywania
sprzqtu.

4. Dostawca gwarantuje, 2e przedmiot umowy jest wolny od wad.
5. O wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiaj1cy zawiadomi na pi6mie lub

telefonicznie, nie p62niej ni2 w ciqgu 7 dni od daty otrzymania zgloszenia o wadzie.
6. Reklamacje Zamawiaj4cego bqd4 zalatwiane przez DostawcQ, nie p6iniej niZ w ci4gu 7

dni od daty otrzymania zgloszenia o wadzie.
7. Dostarczenie nowego przedmiotu umowy nastEpi na koszt iryzyko Dostawcy.
B. W razie niedotrzymania przez Zamawiajqcego terminu zloienia ewentualnej reklamacji

Zamawiajqcy traci wszelkie roszczenia z tytulu wad ftzycznych (w tym jako6ciowychJ,
brak6w ilo5ciowych lub termin6w wa2no6ci, chyba, ie ujawnie siq takie wady lub braki,



kt6rych Zamawiaj4cy nie m6gl stwierdzi6 w toku zwyklych oglqdzin dostarczonego
towaru.

ss
KARYUMOWNE

1. Dostawca zobowi4zany jest do zaplaty kar umownych w wysoko6ci
a) 0,20/o wartoSci brutto niezrealizowanej czqSci umowy, za kaidy dziefi zwloki

realizacji
przedmiotu umowy je2eli niezrealizowanie czqSci umowy nastqpilo z winy
Dostawcy.

b) 5% warto6ci brutto niezrealizowanej czgSci umowy w przypadku nienykonania
umow)r z winY dostawcY

2, W przypadku gdy warto6i szkody przewy2sza wartoSi kary umownej Zamawiaj4cy
ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach og6lnych.

s6
P OSTANOWIEN IA KOI(JCOWE

1. Wyklucza siq takie zmiany umowy, kt6re bylyby niekorzystne dla Zamawiajqcego.
2. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej pod

rygorem niewainoici.
3. Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo do odst4pienia od umowy w trybie

natychmiastowym w przypadku vvystApienia nastqpu,Ecych okolicznoSci:
} Nieterminowej 3-krotnej realizacji dostaw, przekraczaj4cej l4cznie 7 dni w okresie

realizacji umowy
) Podwyiszenia cen jednostkov'tych przez Dostawcq.

s7
1. Wykonawca nie mo2e przenie66 wierzytelnoici na osobq trzeciqbez zgody

podmiotu tworzecego wyra2onej w formie pisemne.j pod rygorem niewainoSci
zgodnie z art. 54 ust. 5 i 6 Ustawy o dzialalno6ci leczniczej.

2. Wyklucza siq stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawne.j, o kt6rej mowa
w art.s18 Kodeksu Cywilnego ( w szczeg6lno(ci Wykonawca nie mo2e zawrzet.
umowy porqczenia z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji
prawnych skutkuj4cych zmiana podmiotowE po stronie wierzyciela.

3. Naruszenie zakazu okreSlonego w ust.2., skutkowat bgdzie dla Wykonawcy
obowiEzkiem zaplaly na rzecz Zamawiaj4cego kary umownej w wysokoSci
spelnionego przez osobg trzeciq Swiadczenia.

sB
W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowq maj4 zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, oraz ustawa z 08.03.2013r. o terminach zaplaty w transakcjach handlowych.

se
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas okre6lony od dnia

31.01.2019r.
2. Strony mogE rozwiqza( umowq w kaZdym czasie za obop6lnq zgod4.

do dnia



3. Umowa wygasa w terminie okre6lonym w ust. 1 bez wzglqdu na realizacjq umowy.
4. Kaida ze stron mo2e wypowiedziei umowq z zachowaniem 30 dniowego terminu

wypowiedzenia.

s10
Wszelkie spory pomiqdzy stronami mog4ce wyniknEi z realizacii ninieiszej umowy
rozstrzygane bqd4 przez S4d wla(ciwy miejscowo dla siedziby Zamawiaj4cego.

s11
Umowa zostala sporzqdzona w 2 jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla kaidej ze
Stron.

Wykaz zalEcznik6w do umowy:
o Zal4cznik nr 1 formularz asortymentowo - cenowy.

Dostawca: Zamawiaiqcy:


