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Zesp6l Opieki Zdrowotnei
w Suchei Beskidzkiei

ul. Szpitalna 22

SPECYFIKACJA

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Sucha Beskidzka dnia 21.05.2018r.

Dotyczy:

Zapytania ofertowego
ogloszonego przez :

Zesp6l 0pieki Zdrowotne.j
w Suchej Beskidzkiei

na dostawq:

,,Film6w mammograficznych"

Kod Wsp6lnego Slownika CPV:323541000



L INFORMACIEOGOLNE.

Zamawiaiqcyl.
Zesp6l Opieki Zdrowotnei

ul. Szpitalna 22,34-2OO Sucha Beskidzka
TEL: (033) 872-31-00
FAX: (033) A72-31-11

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

REGON: 000304415, NlPz SS2-12-7 4-352

Wykonawca powinien zapoznat siq ze wszystkimi rozdzialami skladajqqmi siq na
specyfikacjq do zap@nia olertoweg o.

1. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjno6ci.

2. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje siq przepis6w ustawy prawo
Zam6wiefi Publicznych z dma 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 1579 z
p6iniejszy mi zmia nam i.

rL uszczEcotowrENrE pRzEpMroTU DOSTAWY r OBOWT,{ZK6W DOSTAWCY.

l.OkreSlenie przedmiotu zam6wienia.
1. Przedmiotem zam6wienia jest dostawa film6w mammograficznych

wyszczeg6lnionych w zalqczniku nr 2 do SIWZ.
2. Zamawiaj4cy wymaga wla5ciwego opakowania i oznakowania na opakowaniu w

jqzyku polskim.
3. W przypadku opisania przedmiotu zam6wienia przez wskazanie nazw i

pochodzenia, ZamawiajEcy dopuszcza zlozenie oferty r6wnowainej.Za r6wnowaine
Zamawiaj4cy uzna filmy o parametrach takich samych lub lepszych od pierwowzoru,
posiadaj4ce minimum funkcje, zastosowanie i przeznaczenie, jakie posiada
pierwowz6r. Udowodnienie r6wnowaZnoSci bqdzie nale2alo do Dostawcy.

4. 0ferowany asortyment musi posiadai minimum 12 miesigczny termin wa2no6ci od
daty dostawy.

5. Dostawca na wlasny koszt i ryzyko winien dostarczy6 przedmiot zam6wienia do
siedziby Zamawiajqcego.

6. Dostawca zal4czy d,o oferowanego przedmiotu zam6wienia instrukcje u2ytkowania
w jgzyku polskim (w oferowanym zakresie) z uwzglqdnieniem sposobu
przechow5rwania.

7. Filmy musz4 posiada6 nastgpuj4ce oznaczenia: typ filmu, numer serii, data waZno6ci,
nazwa producenta.

8. Dostawca zobowi4zany jest potwierdzi6 kompatybilnoS6 oferowanego towaru z
posiadanym przez ZamawiajEcego sprzqtem: kamera laserowa Fuji DRyplX Smart.
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2.Wielko56 i struktura zam6wienia,
Asortyment i wielkoS6 zam6wienia w skali roku okreila zal4cznik nr 2.

3 fB::,'*Ti#ll-,lif#;*r,.znych powinna by6 ..,ri,o*,nu - zare2no6ci od potrzeb
zamawiaiecego, po uprzednim 2 dniowym zloLeniu zam6wienia.
3.2 Czas trwania umowJ,, 1 rok od podpisania umowy.
3.3 Termin 1 dostar+fz - 2 dni od daty podpisania umowy.
4. Cena oferty.
4.1 Cena oferty ma zawierad koszty:

- koszty transportu do magazynu Zamawiajqcego.
4.2. Ceny okre5lone w ofercie przetargowej, po okresie niezmiennoSci okreilonej w ofercie
przetargowej, mog4 ulec zmianie tylko w przypadku, gdy nastqpila zmiana cen producenta
powyZej ceny jednostkowej, udokumentowana przez producenta w postaci zaSwiadczenia.
4.3. Spos6b wyliczenia ceny oferty

r Cena oferty winna uwzglqdni6 wszystkie zobowi4zania i winna byi podana w
zlotych polskich (PLNJ cyfrowo i slownie.

o Cena brutto podana w ofercie powinna obejmowad wszystkie koszty i skladniki
zwi4zane z wykonaniem przedmiotu zam6wienia. Cena mo2e by6 tylko jedna i nie
podlega zmianie przez okres waitno6ci oferty.

. Ceng oferty stanowi suma wartoSci wszystkich jej element6w. Ceny powinny
zawiera6 w sobie ewentualne upusty oferowane przez Dostawcq.

o Wartoid jest to suma wszystkich jego skladnik6w, kt6re sq
iloczynem iloSci i ceny jednostkowej x stawka VAT.

IIWAGA: Cena oferty i warto66 podatku od towar6w i uslug oraz inne warto6ci wykazane w
Formulauu cenowym - naleZy przedstawi6 z dokladno3ci4 do dw6ch mieisc po przecinku
przy zachowaniu matematycznej zasady zaolc4glania liczb [zgodnie z g 9 ust 6 Rozporzqdzenia
Ministra Finans6w z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niekt6rym podatnikom,
zaliczkowego zlwotu podatku, zasad vrystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy
towar6w i uslug do kt6rych majq zastosowania zwolnienia od podatku od towar6w i uslug (Dz. U. nr
95poz.79B).
5. Do obowiqzk6w Dostawcy nale2y dostarczenie towaru do magazynu

Zamawiaj4cego.
6. Warunki platno6ci - przelew min. 60 dni.

III.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1.. Ofertg naleiy zloiyt. w zamkniqtej kopercie. Koperta powinna by6 zamkniqta w

spos6b gwarantujecy zachowanie w poufno6ci jej zawarto6ci oraz zabezpieczajEcy
jej nienaruszalno66 do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna byi zaadresowana
wedlug poni2szego wzoru:
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L



Nazwa i adres wykonawcy
ZESP6T, OPIEKI ZDROWOTNE'

DZI AI, Z AM6W IEI( PUS LICZNYCH
34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Szpitalna 22

OFERTA W POSTIPOWANIU NA:
DostawQ film6w mammografi cznych

Nr sprawy: ZOZ.V.010 /DZP /21/PU /18
Nie otwiera6 przed 20.06.2018 r. godz. 11:00x

Dostarc i do Sekretariatu blok I I tro
*w pr4tpadkl iniaqt terzim *ladania oJert nahry wpiui obowiaryjayt (aktua/ry) *min

Z, Zaleca siq,Zeby pierwsza strona oferty zawierala :

a) l4czn4liczbq stron oferty,
b] spis zawarto6ci koperty ti. spis tre6ci zawieraj4cy wykaz zloitonych dokument6w

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

al Ka2dy z Wykonawc6w sklada tylko iednq ofertq i podaje tylko iednq ceng.
bl Ofertq zloiy(. naleZy na formularzu oferty (wz6r formularza oferty stanowi

zalEcznik nr 1 do SIWZ), dol4czyi zalqcznik nr 2 formularz asortymentowo -
cenowy.

c) Oferta nie mo2e zawiera6 postanowiefi odbiegaj4cych od SIWZ.
d) Oferta powinna by6 podpisana przez Wykonawcq.
e) Gdy mowa jest o podpisie Wykonawcy nale2y przez to rozumie6 podpisy

zlo1one przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
prawnym i zaciqgania w jego imieniu zobowi4za{, zgodnie z wymaganiami
ustawohymi lub umocowane (pelnomocnik) do skladania o6wiadczei woli w
imieniu i na rzecz Wykonawcy, co najmniej w przedmiocie obiqtym niniejszym
postqpowaniem.

f) Wszystkie dokumenty (zal4cznikil powinny by6 zloZone w formie oryginalu lub
kserokopii po3wiadczonej za zgodnoit. z oryginalem przez WykonawcE.
Po6wiadczenie za zgodno!;i z oryginalem oznacza umieszczenie na kserokopii
dokumentu klauzuli ,,za zgodnoit. z oryginalem" i podpisu osoby uprawnionej
lub umocowanej. Za niedopuszczalne uwaZa sie potwierdzenie za zgodno{t. z
oryginalem kserokopii dokumentu przez radcq prawnego lub adwokata, jezeti
nie posiada on stosownego pelnomocnictwa udzielonego przez Wykonawcq do
tej czynnoSci w niniejszym postQpowaniu.

C) fe2eli ofertq sklada i podpisuje pelnomocnik, do oferty naleiy dol4czyi
stosowne pelnomocnictwo, je2eli umocowanie do zlo2enia oferty nie wynika z
innych dokument6w dolqczonych do oferty, Wskazane pelnomocnictwa naleZy
dolqczyt. w oryginale lub kopii po3wiadczonej za zgodnos1 z oryginalem przez
notariusza.

h) Wykonawcy dzialaj4cy wsp6lnie - pelnomocnictwa:
- Je2eli ofertq sklada kilku Wykonawc6w dzialajacych wsp6lnie, obowi4zani s4 oni
ustanowi6 wsp6lnego pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o
udzielenie zam6wienia publicznego albo reprezentowania w postqpowaniu i
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zawatcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego. Do niniejszego
pelnomocnictwa stosuie siq w szczeg6lnoSci przepisy Roz dzialu 2 Dzialu VI Tytulu
IV Ksiggi I ustawy z dnia 23 kwietnia 7964 r. Kodeks cywilny (D2.U.7964 nr 16 poz.
93 ze zm.).
- Pelnomocnikiem mo2e byi jeden z Wykonawc6w dzialaj4cych wsp6lnie lub osoba
trzecia (np. pracownik jednego z Wykonawc6wl.
- fe2eli pelnomocnikiem pozostalych Wykonawc6w jest Wykonawca bqdqcy osob4
prawn4 to mo2e on dziala6 zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych
zasadami reprezentacj i.

4. Oferty czg6ciowe.
Nie dopuszcza siq skladania ofert czqSciowych,

5. 0ferty wariantowe.
Nie dopuszcza sig skladania ofert wariantowych.

6. Ta.jemnica przedsiqbiorstwa
a) Wykonawca ma prawo nie p62niej ni2 w terminie skladania ofert zastrzec

informacje, kt6re stanowiq tajemnicQ przedsiqbiorstwa w rozumieniu
przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , 2e nie mogq byd one
udostqpniane oraz musi wykazat, ii zastrzeLone informac.je stanowia
tajemnicq przedsiqbiorstwa. Tajemnice przedsigbiorstwa stanowi4
informacjg nie ujawnione do informacji publicznei, techniczne,
technologiczne , organizacyjne i inne ma.l4ce warto6d gospodarcza, co do
kt6rych przedsiqbiorca podjql dzialania, co do zachowania tajemnicy. Brak
wykazania, i2 zastrzeilone informacje stanowia tajemnicq przedsiqbiorstwa
spowoduje brak skutecznoSci zastrze2enia z art. I ust. 3 ustawy Prawo
zam6wieri publicznych.

bJ Informacje te powinny by6 umieszczone w osobnej wewnqtrznej kopercie,
odrqbnie od pozostalych informacji zawartych w ofercie. Strony nale2y
ponumerowad w taki spos6b, aby umo2liwi6 ich dopasowanie do pozostaiej
czq6ci ofert (nale2y zachowa6 ci4glo56 numeracji stron ofertyl.

c) Zamawiaj4cy nie ponosi odpowiedzialno3ci za ujawnienie informacji, co do
kt6rych wykonawca nie podj4l dziala6, o kt6rych mowa w punkcie
povryiszym, a takie za ujawnienie informacji, w odniesieniu do kt6rych
obowiqzek ujawnienia wynika z przepis6w prawa, wyrok6w sqdowych lub
decyzji organ6w administracji, niezaleZnie od podjqcia przez wykonawcq
dziala6, o kt6rych mowa w punkcie powyZszym.

IV. ZASADY OCENY OFERT.
1, Kryteria oceny ofert oraz wyb6r naikorzystnieiszei oferty

1. fedynym kryterium oceny ofert bgdzie cena., tj. cena = 100%0.
2. Zamawiaj4cy rrzna za najkorzystniejszq i wybierze ofertg o najni2szei cenie, kt6ra

spelnia wszystkie wymagania okreSlone w Opisie przedmiotu zam6wienia.
3. Cena podana przez Wykonawcq nie bqdzie podlegala zmianie w trakcie realizacji

zam6wienia.

Kryterium ocenv Ranga Spos6b oceny
Cena 100 o/o Wg wzoru
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2.Spos6b obliczania wartoSci punktowei poszczeg6lnych kryteri6w.
a) Cena oferty Cn x 100 ptk. = C

CK
gdzie : Cn - najniisza cena zloZona w caloici zam6wienia

Ck - cena proponowana przez danego oferenta
C - ilo66 punkt6w uzyskanych przez oferenta

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

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ
- zostala tznana za najkorzystniejszq w oparciu o podane kryterium wyboru.

v. WARUNKI I USTALENIA. KTORE BqDA WPROWADZONE DO UMOWY.
1. Zamawiajqcy podpisze umowg z Wykonawc4, kt6rego oferta wygra postqpowanie

po przeslaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Trei6 umowy zgodna bqdzie z treSciA wzoru umowy, stanowiacym zal4cznik nr 3 do

niniejszej specyfikacji z uwzglgdnienie tre6ci wybranej oferty.

vr. MrElscE sKtApANrA OFERT.
l.Ofertg w zapieczqtowanej kopercie opatrzonei napisami jak w pkt. I niniejszej Specyfikacji

na\e|y zloLyi do dnia 20.06.2018r. do godz. 1000 w Sekretariacie Zespolu Opieki
Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22.

2. Oferta zloiona po terminie zostanie zwr6cona oferentowi bez otwarcia.

vrr. TRYB UDZIELANTA.WYIASNIET(r W SPRAWACH DOTYCZACYCH SPECYFTKACII
ISTOTNYCH WARUNK6W ZAMoWIENIA,
0ferent mo2e zwracai siq do ZamawiajEcego o wyjaSnienie dotycz4ce wszelkich
w4tpliwoSci zwi4zanych z SIWZ, spos6b przygotowania i zloienia oferty kierujqc swoje
zapytania na piSmie.

Do kontaktu z dostawcami w sprawach jw. upowaZnieni sE:
l.Sabina Steczek fax.(0331 872-31-ll w godz.9.00-13.00
2. Agnieszka Hajdyla, Agnieszka Pajerska - fax.[033J 872-31-11w godz.9.00-13.00
Wszelka korespondencjg dotyczqcqw /w postQpowania nale2y kierowai do Sekretariatu
ZOZ-v w godz.7 .00-74.45.

VIII. TRYB WPROWADZENIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SIWZ.
W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem skladania ofert zamawiajqcy
mo2e zmodyfikowaf tre56 dokument6w skiadajqcych siq na SIWZ.
0 ka2dej zmianie zamawiaj4cy zawiadomi niezwlocznie ka2dego uczestnika postqpowania.

IX.ROZTRZYGNIqCTE POSTEPOWANIA
1. Analiza ofert zostanie przeprowadzona przez powolany zesp6l.
2. Zamawiaj4cy mo2e w toku badania i oceny ofert Zqd,ai od Oferent6w wyja5niefi

dotycz4cych tre6ci zlo2onych ofert, w tym dokument6w potwierdzajEcych podane
w ofertach informac.je.
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3. Oferta nie spelniajqca wymagafi niniejszego zapytania, w szczeg6lno6ci formalnych
(zloiona po terminie, niekompletna) lub merytorycznych (zwlaszcza nie bgdqcq ofert4
w rozumieniu przepis6w prawa cywilnego) albo zawierajqca inne rozpoznane wady
sprzeczne z przepisami prawa, zostanie odrzucona bez iej rozpatrywania.

4. Zamawiaj4cy nie przewiduje procedury odwolawcze).
5. Z tytulu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przyslugujq Zadne roszczenia przeciw

Zamawiajqcemu.
6. Po rozstrzygnigciu postQpowania jego wyniki zostan4 przekazane wszystkim

oferentom.
7. Je2eli Oferent, kt6rego oferta zostala wybrana, uchyla siq od zawarcia umowy we

wskazanym przez ZamawiajAcego terminie, Zamawiaj4cy moZe wybra6
najkorzystniejszq spoSr6d pozostalych ofert

,,'r,D-rotci

J .08.t
(podpis sporz4dzajqcegoJ I podpis Przew. Zespolu ) [data i po

Trtpo+ tneJ
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Zalqczniki do SIWZ:
- formularz ofertowy - zatqcznik nr 1
- formularz asortymentowo - cenowy - zal4czniknr 2
- projekt umowy - zalqcznik nr 3



Nazwa Wykonawcy:

Adres (siedziba)
Wykonawcy:

Woiew6dztwo:

NIP:

REGON:

KRS

Osoba do kontaktu:

Telefon:

fax:

e-mail:

Zalqcznik nr 1
OFERTA

Dla Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
dotyczy: postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego na

Dostawq fi lm6w mammografi cznych

Oferu,emy wykonanie przedmiotu zam6wienia za cenq:

Warto66 netto: WartoSd brutto:

zl zl

Warto66 oferty netto (slownie)

Wartosi oferty brutto (slownie)

1. O6wiadczamy, Ze termin platno6ci wynosi 60 dni.
2. Otwiadczamy,2e zapoznali(my sig ze specyfikacj4 istotnych warunk6w zam6wienia wraz z

jej zalqcznikami i nie wnosimy do nie, zastrze2efi oraz,2e zdobyliSmy konieczne informacje
do przygotowania oferty.

3. O6wiadczamy, ze zapoznaliimy siq z tre6cia zal4czonego do specyfikac.ii wzoru umowy i w
przypadku wyboru naszej oferly zawrzemy z zamawiaj4cym umowg sporzqdzonq na
podstawie tego wzoru.

4. Dane do umowy:



Czytelny podpis Wykonawcy

a) 0soba(yJ, kt6re bqd4 zawieraly umowq ze strony Wykonawcy:

lmiq i nazwisko:

b) 0soba(y), odpowiedzialna za realizacjq umowy ze strony Wykonawcy:

Imig i nazwisko: Stanowisko: tel/ fax/ e-mail:

c) Nr rachunku bankowego do rozliczeri pomiqdzy Zamawiaj4cym a Wykonawcq:

Nazwa i adres banku: Nr rachunku:



Zalqcznik nr 3
UMOWA lPU/18 (proiekt)

zawarta w dniu _-.2018 r.
pomiqdzy:

Zespolem Opieki Zdrowotnei w Suchej Beskidzkiei przy ul. Szpitalnei 22,
Regon: 000304415, NIP: 552-12-74-352,KRS: 0000079161
zwanym dalej w tre6ci umowy,,Zamawiajqcym", w imieniu kt6rego dziala:

lek Marek Haber - Dyrektor Zespolu

a FirmQ
z siedzib4
Regon: NIP: KRS:

zwanE dalej w tre6ci umowy DostawcE, w imieniu kt6rej dzialaj4:

Strony zawierajE umowq w ramach zam6wienia publicznego
w trybie zapytania ofertowego ZOZ.V.070 /DZP /2L /PU /18

o nastqpuj4ce.l tre6ci:

s1
Pnedmiot zam6wienia

1. Na podstawie przeprowadzonego postqpowania w trybie zapytania ofertowego
Dostawca zobowiqzuje siq do dostawy film6w mammograficznych.

2. Szczeg6lowy rodzaj- asortyment i ceny iednostkowe okre6la zalqcznik nr 1 stanowiqcy
integraln4 czq56 umowy.

s2
Warto6d zam6wienia

1. WartoSd towaru, o kt6rych mowa w $ 1 wynosi:
Netto: i ;il;; )

Brutto:
(

7

2

l
slownie

2. W cenach jednostkowych zawierajq siq koszty zwiqzane z dostawq sprzqtu loco
magazyn Zamawiaj4cego (transport, opakowanie, czynnoSci zwi4zane



z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenia, przesylka itp.]
3. Strony ustala.iE, 2e ceny jednostkowe w Zal4czniku nr 1 do umowy, obowiqzujq przez

caly okres trwania umowy.

s3
Termin realizacii

Dostawca zobowiEzany lest do wykonania dostaw czEstkowych przedmiotu umowy, w
ciEgu 2 dni od zlo2enia zam6wienia pisemnego.

s4
Wady towaru

1. Dostawca gwarantuie, 2e przedmiot umowy jest wolny od wad.
2. W przypadku stwierdzenia wad )ako5ciowych Zamawiaj4cy niezwlocznie powiadomi

Dostawcq oraz prze5le protok5l reklamacyjny. Dostawca rozpatrzy reklamacjq i udzieli
na ni4 odpowiedzi w ciqgu 7 dni od jej otrzymania.

3.0 wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiaj4cy zawiadomi na pi6mie lub
telefonicznie, nie p62niej ni2 w ci4gu 7 dni od daty otrzymania zgloszenia o wadzie.

4. Reklamacje Zamawiajqcego bgdq zalatwiane przez Dostawcq, nie p6Zniej ni2 w ciqgu 7
dni od daty otrzymania zgioszenia o wadzie.

ss
Warunki platno6ci

1. Zamawiajqcy przekaie nale2no6d 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 platnoSci.

3. ZamawiajEcy przystepi do negocjacji na wezwanie Dostawcy niezwlocznie, nie p6Zniej
ni2 w terminie 3 dni od daty wezwania.

4. Z przebiegu negocjacii (tak2e ustaleri telefonicznychl sporzqdzony jest protok6i,
odzwierciedlalqcy w formie pisemnej wynik przeprowadzonych negocjacji.
Protok6l ten musi by6 podpisany przez obie strony pod rygorem naruszenia warunk6w
postqpowania negociacyj nego.

5. Dostawca w przypadku negocjacji telefonicznych, nie musi czeka6 na otrzymanie
protokolu, mo2e od razu wstrzymad dostawy. Musi jednak podpisa6 protok6l
negocjacyjny i odesla6 jeden egzemplarz. Przeprowadzenie postqpowania
negoc,acyinego takZe w formie telefonicznej uprawnia Dostawcq do wstrzymania
dostarczanego towaru.

6. Dostawca ma prawo naliczy6 odsetki w wysoko5ci i na warunkach okreSlonych w
ustawie z dnia 08.03.2013r. o terminach zaplaty w transakcjach handlowych

s6
Spos6b dostawy

Dostawca zobowiqzuje siq do dostarczenia towaru okre6lonego w $ 1 do magazynu
ZamawiajEcego na wlasny koszt i ryzyko.



s7
Postanowienia kofcowe

1. Niniejsza umowa zostaie zawarta na czas okreilony od 01.07.2018r. do 30.05.2019r.
2, Wyklucza siq takie zmiany umowy, kt6re bylyby niekorzystne dla Zamawia.jqcego.
3. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejsze.j umowy wymagajq formy pisemnej pod

rygorem niewa2no5ci.
4. Zamawiaiqcy zastrzega sobie prawo do odst4pienia od umowy w trybie

natychmiastowym w przypadku wystqpienia nastqpujEcych okolicznojci:
l Nieterminowei 3-krotnej realizac.ji dostaw, przekraczaj4cei l4cznie Z dni w okresie

realizacji umowy
) Podwy2szenia cen jednostkowych przez Dostawcq z naruszeniem trybu okre6lonego $ Z

ust. 3 niniejszej umowy

s8
Karyumowne

1. Dostawca zobowiqzany jest do zaplaty kar umownych w wysoko6ci
a) 0,2o/o wartoSci brutto niezrealizowane.j czq6ci dostawy, za ka2dy dziefi zwloki

realizacja przedmiotu umowy.je2eli niezrealizowanie czqici umowy nastEpilo z winy
Dostawcy.

b) 5%o warto3ci brutto niezrealizowanej czq6ci umowy w przypadku niewykonania
umowy z winy Dostawcy.

Z. W przypadku gdy warto66 szkody przewyisza warto66 kary umownej ZamawiajEcy
ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach og6lnych.

se
1. Dostawca nie moie przenieSi wierzytelno6ci na osobq trzeciq bez zgody

podmiotu tworzecego wyrazone.j w formie pisemnej pod rygorem niewa2noSci
zgodnie z art. 54 ust. 5 i 6 Ustawy o dzialalno6ci leczniczej

2. Wyklucza siq stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o kt6rej mowa
w art.S18 Kodeksu Cywilnego (w szczeg6lnoSci Dostawca nie moze zawrzei
umowy porqczenia z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcii
prawnych skutkuiqcych zmiana podmiotowq po stronie wierzyciela.

3. Naruszenie zakazu okreSlonego w ust.2., skutkowad bqdzie dla Dostawcy
obowiqzkiem zaplaty na rzecz Zamawiaj4cego kary umownej w wysokoSci
spelnionego przez osobq trzeciE Swiadczenia.

s10
Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaj4 formy pisemnei pod rygorem
jej niewa2noSci.

s11
Spory wynikie na tle realizacji niniejszej umowy bqd4 rozstrzygane przez s4d wla5ciwy
miejscowo dla siedziby Zamawia jqcego.

s12



Sprawach nieuregulowanych niniejsza umowq majq zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego

s13
Umowq sporzqdzono w Z-ch jednobrzmi4cych egzemplarzach po 1 dla kaidej ze stron.

Zamawiaiqcy:Dostawca:




