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Zesp6l Opieki Zdrowotnej
w Suchei Beskidzkiei

ul. Szpitalna 22

SPECYFTKACJA

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Sucha Beskidzka dnia 11.07.2018r.

Dotyczy :

Zapytania ofertowego
ogloszonego przez :

Zesp61 0pieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej

na

DostawQ iaiek

Kod Wsp6lnego Slownika CPV: 03142500-3



I. INFORMACIE OG6LNE.

Zamawiaj4cy:
Zesp6l Opieki Zdrowotnei

ul, Szpitalna 22,34-2OO Sucha Beskidzka
TEL: (033) a72-3t-oo
FAx: (033) 872-31-11

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

REGON: 000304415, NIP t 552-12-7 4-352

1. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjno6ci.

2. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuie siq przepis6w ustawy Prawo
Zam6wief Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.2017 r., poz. L579).
p6iniejszymi zmianami.

rr. uszczEG6LowrENrE PRzEpMloru zAMowrENIA r oBowr4zK6w
WYKONAWCY.
l.Okreilenie przedmiotu zam6wienia,
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa jajek zgodnie z zal4cznikiem nr 2 do SIWZ .

2. Wielko56 i struktura zam6wienia.
Asortyment i wielkoSi zam6wienia w skali roku iest okreSlona w zal4czniku nr 2 do
specyfikacji. Zamawiai4cy zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu czq6ci
asortymentu wynikajqcej z braku zapotrzebowania.
3. Wymagane Swiadectwa i normy.
3.L.L. Zezwolenie organu nadzoru sanitarnego na transport 2ywno5ci okre6lonym
Srodkiem transportu - do potwierdzenia odpowiednim dokumentem.
3. L.2.OSwiadczenie:
Dostawca powinien mie6 podjqte dzialania wdro2enia systemu HACCAP - do
poWyierdzenia oSwiadczeniem
3.2. Podczas dostawy dokonywana bqdzie ocena dostarczanych artykul6w, z
uwzglqdnieniem parametr6w, kt6re majq wplyw na iako6i zdrowotn4 2ywno3ci.
Upowa2niony pracownik bqdzie dokonywal oceny poprzez skontrolowanie:

o Dokumentacji dostawy
> Zezwolenie nadzoru sanitarnego na transport ZywnoSci okre3lonym Srodkiem
transportu
> Zapisy doty cz1ce czyszczenia, mycia i dezynfekcji Srodka transportu ze szczeg6lnym
zwr6ceniem uwagi na daty zapis6w, rodzaje zastosowanych Srodk6w myj4cych i
dezynfekuj4cych

o Higieny osobistej dostawcy
> higiena osobista
> odziei ochronna
> stan zdrowia

o Stanu sanitarno - technicznego 6rodka transportu
> bie2qca czystoS6 przestrzeni ladunkowej,

Wykonawca powinien zapoznat siq ze wszystkimi rozdzialami skladajqcymi sig na
s pecyft kacj q do zapytania ofertowego,
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3. Spos6b i termin dostawy,
3.1 Dostawa powinna byd realizowana w zale2no(ci od potrzeb zamawiajqcego, po
uprzednim 3 dniowym zlo2eniu zam6wienia.
3.2 Czas trwania umowy do 30,06.2019r.
3.3 Termin L dostawy - 3 dni od daty podpisania umowy.
4. Cena oferty.
4,1. Spos6b wyliczenia ceny oferty

o Cena oferty winna uwzglqdnii wszystkie zobowi4zania i winna byi podana w
zlotych polskich (PLN) cyfrowo i slownie.

r Cena brutto podana w ofercie powinna obejmowa6 wszystkie koszty i skladniki
zwi4zane z wykonaniem przedmiotu zam6wienia. Cena mo2e byd tylko jedna i nie
podlega ona zmianie przez okres wa2noSci oferty.

! CenQ oferty stanowi suma wartoici wszystkich jej element6w. Ceny powinny
zawiera6 w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcq,

UWAGA: Cenq oferty i warto36 podatku od towar6w i uslug oraz inne warto6ci wykazane
w Formularzu cenowym (zalEcznik nr 1) - nale2y przedstawi6 z doldadnoici4 do dw6ch
mieisc po przecinku przy zachowaniu matematy enej zasady zaokr4glania liczb fzgodnie z $ 9
us! 6 Rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku
niel<t6rym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich
przechowywania oraz listy towar6w i uslug do kt6rych majq zastosowania zwolnienia od
podatku od towar6w i uslug (Dz. U. nr 95 poz. 7981.
5. Do obowiqzk6w Dostawcy nale2y dostarczenie towaru do magazynu Zamawiajqcego.
6.Warunki platno5ci - przelew (min. 50 dniJ.

> stan techniczny powierzchni ladunkowej, kt6ra powinna by6 gladka, nienasi4kliwa,
iatwa do utrzymania w czystoSci,
> obecno5C obcych zapach6w,
> obecnoSd ewentualnych innych towar6w przewoZonych w przestrzeni ladunkowej
mog4cych zagrozi6 jakoSci zdrowotnej przewo2onych towa16w.

. Stanu sanitarno - technicznego opakowaf
> stan techniczny i sanitarny opakowati, w kt6rych dostarczany jest towar
> prawidlowoS6 oznakowania opakowari jednostkowych f zbiorczych:
nazwa,
- termin przydatnoSci do spoiycia/ data minimalnej trwalosci,
- dane identyfikujqce dostawce,
- warunkiprzechowywania,
- oznaczenie partii produkcyjnei,
- inne niezbqdne informacje w zale2no3ci od rodzaju dostarczane towaru (znaki
weterynaryine, warunki przechowywania, spos6b przygotowania itp.).

o fakoSci dostarczonego towaru
- kontrola temperatury w przypadku towaru o rygorach termicznych - pomiar
temperatury dostaw
- kontrola parametr6w zewnQtrznych dostawy - wyglqd, barwa, zapach - odpowiednio
do dostawy
W przypadku stwierdzenia nieprawidlowo6ci towar zostanie zwr6cony Dostawcy.
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7. Ilekroi w niniejszej SIWZ, przedmiot zam6wienia jest opisany ze wskazaniem znak6w
towarowych, patent6w lub kraju pochodzenia, to przyjmuje siq, 2e wskazaniom takim
towarzyszEwyrazy,,lub r6wnowa2ne".
8. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo zwr6cenia siq do wykonawc6w na etapie badania
i oceny ofert, a tak2e w trakcie trwania umowy o przedlo2enie charakterystyk
oferowanych wyrob6w ( pr6bek, katalog6w) oraz dokument6w dopuszczaj4cych do
obrotu i u2ywania na terenie Polski.

III.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Ofertq naleLy zloiy(. w zamkniqtej kopercie. Koperta powinna by6 zamkniqta w

spos6b gwarantujEcy zachowanie w poufno6ci jej zawartoSci oraz
zabezpieczaj4cv iej nienaruszalno66 do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna
byi zaadresowana wedlug poni2szego wzoru:

Dostarc 6 do Sekretariatu blok C troI

*a pApatlAa pniary letziaa tkladatia olert nabg wpial obowi4qaj41, @ktu/a1) rermit

2. Zaleca siq, Zeby pierwsza strona oferty zawierala :

a) i4czn4 liczbq stron oferty,
b) spis zawartoSci koperty ti. spis tre6ci zawieraj4cy wykaz zloLonych

dokument6w z podaniem nr strony na kt6rej dany dokument siQ znaiduje.
3.Wymagania o96lne

a) Kaidy zWykonawc6w sklada tylko iedn4 ofertq i podaje tylko jedn4 cenq.
b) Ofertg zloLyt. nale2y na formularzu oferty (wz6r formularza oferty stanowi

zalEcznik nr 1 do SIWZ), dolqczy,t zal1cznik nr 2 formularz asortymentowo -

cenowy oraz dokumenty wymagane w pkt. 3.1.1. oraz 3.1.2. SIWZ.
c) Oferta nie mo2e zawierai postanowief odbiegaj4cych od SIWZ.
d) Oferta powinna by6 podpisana przez Wykonawcq.
eJ Gdy mowa jest o podpisie Wykonawcy naleLy przez to rozumief podpisy

zlo2one przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w
obrocie prawnym i zaci4gania w iego imieniu zobowiqzafi, zgodnie z

wymaganiami ustawowymi lub umocowane (pelnomocnik) do skladania
oiwiadczerl woli w imieniu i na rzecz Wykonawcy, co najmniej w
przedmiocie objqtym niniejszym postQpowaniem.

fl Wszystkie dokumenty (zal4czniki) powinny byi zlo2one w formie oryginalu
lub kserokopii po6wiadczonej za zgodno6d z oryginalem przez Wykonawcq.
Po5wiadczenie za zgodno6d z oryginalem oz\acza umieszczenie na
kserokopii dokumentu klauzuli ,,za zgodno(;t z oryginalem" i podpisu osoby
uprawnionej lub umocowanej. Za niedopuszczalne uwa2a sig potwierdzenie
za zgodno6(. z oryginalem kserokopii dokumentu przez radcq prawnego lub
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Nazwa i adres wykonawcy
ZESP6L OPTEKT ZDROWOTNEJ

DZIAL ZAM6WIEII PUELICZNYCH
34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Szpitalna 22

oFERTA W POSTIPOWANTU NA:
Dostawq iaiek

Nr sprawy: ZOZ.V.0L0 /DZP /27 /PU /78
Nie otwierai prz ed,20.07.201,8r. godz. 11:00*



adwokata, jeZeli nie posiada on stosownego pelnomocnictwa udzielonego
przez Wykonawce do tej czynnoSci w ninieiszym postqpowaniu.

d le2eli ofertq sklada i podpisuje pelnomocnik, do oferty nale2y dolqczyi
stosowne pelnomocnictwo, je2eli umocowanie do zlo2enia oferty nie wynika
z innych dokument6w dolqczonych do oferty. Wskazane pelnomocnictwa
nale2y dol4czy6 w oryginale lub kopii po6wiadczonej za zgodnoii, z
oryginalem przez notariusza.

h) Wykonawcy dzialajqcy wsp6lnie - pelnomocnictwa:
- 

f e2eli ofertq sklada kilku Wykonawc6w dzialaj4cych wsp6lnie, obowiqzani sq
oni ustanowiC wsp6lnego pelnomocnika do reprezentowania ich w
postQpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego albo reprezentowania w
postqpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego. Do
niniejszego pelnomocnictwa stosuie siq w szczeg6lnoSci przepisy R ozdzia|u 2
Dzialu VI Tytulu IV Ksiqgi I ustawy z dnia 23 kwietnia !964 r. Kodeks cywilny
(D2.U.1964 nr 16 poz.93 ze zm.).
- Pelnomocnikiem moZe by6 jeden z Wykonawc6w dzialaj4cych wsp6lnie lub
osoba trzecia (np. pracownik jednego z Wykonawc6w).
- Je2eli pelnomocnikiem pozostalych Wykonawc6w jest Wykonawca bqd4cy
osob4 prawn4 to moZe on dziala6 zgodnie z ujawnionymi w dokumentach
rejestrowych zasadami reprezentacji.

4. Oferty czqSciowe.
Nie dopuszcza siq skladania ofert czqSciovqrch.

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

6. Tajemnica przedsiqbiorstwa
a) Wykonawca ma prawo nie p62niej niz w terminie skladania ofert zastrzec

informacje, kt6re stanowi4 tajemnicq przedsiqbiorstwa w rozumieniu
przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,2e nie mogq byi one
udostqpniane oraz musi wykazat., i2 zastrzeione informacje stanowiE
tajemnicQ przedsiqbiorstlva. Tajemnice przedsiqbiorstwa stanowiq
informacjq nie ujawnione do informacji publicznej, techniczne,
technologiczne, organizacyjne i inne maj4ce warto66 gospodarcza, co do
kt6rych przedsiqbiorca podi4l dzialania, co do zachowania tajemnicy. Brak
wykazania, i2 zastrzeLone informacie stanowie tajemnice
przedsiqbiorstwa spowoduje brak skuteczno6ci zastrze2enia z art. 8 ust. 3
ustawy Prawo zam6wieri publicznych.

b) Informacje te powinny byi umieszczone w osobnej wewnqtrznej kopercie,
odrgbnie od pozostalych informacji zawartych w ofercie. Strony nale2y
ponumerowad w taki spos6b, aby umo2liwi6 ich dopasowanie do
pozostalej czqSci ofert (nale2y zachowa6 ci4glo56 numeracji stron oferty).

c) Zamawiaj4cy nie ponosi odpowiedzialno6ci za ujawnienie informacji, co
do kt6rych wykonawca nie podj4l dziala{, o kt6rych mowa w punkcie
powyiszym, a takie za ujawnienie informacji, w odniesieniu do kt6rych
obowiqzek ujawnienia wynika z przepis6w prawa, wyrok6w s4dowych lub
decyzji organ6w administracji, niezale2nie od podjqcia przez wykonawcq
dzialan, o kt6rych mowa w punkcie powy2szym.

IV.ZASADTOCENI.OEEBL
1. Kryteria oceny ofert oraz wyb6r naikorzystniejszei oferty
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1. fedynym kryterium oceny ofert bqdzie cena., tj. cena = 100%0.
2. Zamawiaj4cy uzna za najkorzystniejsz4 i wybierze ofertq o najni2szej cenie, kt6ra

spelnia wszystkie wymagania okre6lone w 0pisie przedmiotu zam6wienia.
3. Cena podana przez Wykonawcq nie bQdzie podlegala zmianie w trakcie realizacji

zam6wienia.

2.Spos6b obliczania wartoSci punktowej poszczeg6lnych kryteri6w.
a) Cena oferty Cn x 100 otk. = C x ranga

CK
gdzie : Cn - najni2sza cena zlo2ona w calo6ci zam6wienia

Ck - cena proponowana przez danego Wykonawcy
C - ilo56 punkt6w uzyskanych przez Wykonawcq

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

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ
- zostala uznana za najkorzystnieiszE w oparciu o podane kryteria wyboru.

I/ IAIA DIIf,II'I I IIC l I tNl l LTnDE ptn A rlrDDrltlr^ n rlNF NN III/lNI,tru

Kryterium oceny Ranga Spos6b oceny
Cena 1.000/o Wg wzoru

1. Projekt umowy - zalqcznik nr 3

VI. TERMIN SKT.ADANIA OFERT
L.0fertq w formie pisemnej nale?y zloiyt w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej

Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22,34-200 Sucha Beskidzka, sekretariat lub przesla6 poczt4
w terminie do dnia 2O.07,2O78r, do godziny 10:00 (obowiqzuje data wplywu na
dziennik podawczyJ.

2. Wykonawca mo2e wprowadzi(. zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupelnienia do
zloLonych ofert pod warunkiem, Le Zamawiajqcy otrzyma pisemne powiadomienie
o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed uplywem terminu skladania ofert.

3. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi byd zlo2one wg takich samych zasad
jak skladana oferta, z dopiskiem ,,ZMIANA",

4.Koperty oznakowane dopiskiem ,,ZMlANA" zostan4 otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, kt6ry wprowadzil zmiany i po stvyierdzeniu poprawnoSci procedury
dokonania zmian, zostan4 one dolqczone do oferty.

S.Wykonawca ma prawo przed uplywem terminu skladania ofert wycofa6 siq z
postqpowania poprzez zloienie pisemnego powiadomienia (wg takich samych

zasad jak wprowadzanie zmian i poprawekJ z napisem na zewnQtrznej kopercie
,,WYCOFANIE".

6.Koperty oznakowane w ten spos6b bqd4 odczytywane w pierwszej kolejnoSci. Po
stwierdzeniu poprawnoSci postQpowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty,
oferty wycofane nie bQdA odczytane.

vII.WYIASNIENIA
l.Wykonawca moLe zwracai siq do Zamawiajqcego o wyja6nienie dotycz4ce wszelkich
wqtpliwo6ci zwi4zanych z SIWZ, sposobu przygotowania i zloienia oferty kieruiqc
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Do kontaktu z wykonawcami w sprawach jw. upowa2nieni s4 :

1. Sabina Steczek tel/faks (033) 872-31-11 w godz.900-1300
2. Agnieszka Hajdyla, Agnieszka Pajerska

adres mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
Wszelk4 korespondencjq dogcz4c4 w/w postqpowania nale2y kierowai do Sekretariatu
ZOZ-rt w godz. Too-1430

Zamawiaj4cy dopuszcza tylko pisemn4 formq porozumiewania siq.

vIIt. RoZTRZYGNTECTE POSTEPOWANIA
1. Analiza ofert zostanie przeprowadzona przez powolany zesp6l.
2. Zamawiaiqcy mo2e w toku badania i oceny ofert 2qdad od Wykonawc6w wyjaSnieh

dotyczqcych treSci zlo2onych ofer! w tym dokument6w potwierdzajqcych podane
w ofertach informacje.

3. 0ferta nie spelniaj4ca wymagafi niniejszego zapytania, w szczeg6lno6ci formalnych
(zloLona po terminie, niekompletna) Iub merytorycznych (zwlaszcza nie bqd4cq
ofertq w rozumieniu przepis6w prawa cywilnego) albo zawierajqca inne rozpoznane
wady sprzeczne z przepisami prawa, zostanie odrzucona bez iej rozpatrywania.

4. Zamawiaj4cy nie przewiduje procedury odwolawczej.
5. Z tytulu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przyslugujq 2adne roszczenia przeciw

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

Wykonawcom.
7. Je2eli Wykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana, uchyla siq od zawarcia umowy we

wskazanym przez Zamawiajqcego terminie, Zamawia)4cy mo2e wybrat
naikorzystniejszq spoS16d pozostalych ofert.

ZalQczniki do SIWZ :

zalQcznik nr I (formularz ofertowy)
zalqcznik nr 2 (formularz asortymentowo cenowy)
zalEcrnik nr 3 (proiek umowy)
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Nazwa Wykonawcy:

Adres (siedziba)
Wykonawcy:

Wojew6dzMo:

KRS

REGON:

0soba do kontaktu:

Telefon:

fax:

e-mail:

Zal4cznik nr 1

OFERTA

Dla Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
d,otyczy: postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego na

,,Dostawq jajek"

0ferujemy rvykonanie przedmiotu zam6wienia za cenq:

Wartosd netto: Wartosd brutto:

1. OSwiadczamy, 2e termin platno3ci wynosi 30 dni.
2. O6wiadczamy, 2e zapoznaliimy siq ze specyfikaciE istotnych warunk6w zam6wienia

wrazz jei zalqcznikami i nie wnosimy do niei zastrze2e6 oraz, Le zdobyliSmy konieczne
informacje do przygotowania oferty.

3. O6wiadczamy, ze zapoznali(my sie z tre6cia zal4czonego do specyfikacii wzoru umowy i
w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiaj4cym umowq sporz4dzonq na
podstawie tego wzoru.

4. Wykonawca iest malym/ Srednim przedsiqbiorsnyem TAK/NIE
* - wlaiciwe zaznacz

5. Dane do umowy:

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

Imiq i nazwisko:

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

NIP:



Czytelny podpis Wykonawcy

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

c) Nr rachunku bankowego do rozlicze6 pomiqdzy Zamawiai4cym a Wykonawc4:

Nazwa i adres banku: Nr rachunku:



Zalqcznik nr 3

UMowA /PU/18 (projekt)
zawarta w dniu 

--.2018 

r.
pomiqdzy:

Zespolem Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej przy ul. Szpitalnej 22,
Regon: 00030441-5, NIP: 552-72-7 4-352,
zwanym dalej w tre6ci umowy,,Zamawiaj4cym", w imieniu kt6rego dziala:

lek. Marek Haber - Dyrektor Zespolu
a

Firm
z siedzib4
NIP:_KRS_Reso
zwanym dalej w treSci umowy ,,DostawcE", w imieniu kt6rego dziala:

W wyniku wyboru oferty Dostawcy zlozonej w toku postQpowania o udzielenie
zam6wienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na ,,Dostawq jaiek" (znak:
ZOZ.V.0l0/DZP/27 /PU /LB) prowadzonego przez Zamawiajqcego, zostala zawarta
umowa o nastqpujqcej tre6ci:

s1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie zloionej oferty przetargowej Dostawca zobowi4zuje siq do sprzeda2y
jajek.

2. Szczeg6lowy rodzaj - asortyment i ceny jednostkowe okreila zalEcznik nr L

stanowi4cy integraln4 czq56 umowy.

s2
WARTOSC UMOWY

1. Strony uzgadniaj4 warto36 umowy netto .,
(

(

slownie
l

l
brutto zl

slownie

2, W cenach jednostkowych zawieraj4 siq koszty zwiEzane z dostaw4 sprzqtu loco
magazyr. Zamawiajqcego (transpor! opakowanie, czynno6ci zwiEzane z
przygotowaniem dostawy, ubezpieczenia, przesylka itp.)

3. Strony ustalajE, 2e ceny jednostkowe w ZalEczniku nr 1 do umolvy, obowiqzujq
przez caly okres trwania umowy.



s3
WARUNKI PLATNOSCI

1. Zamawiajqcy przeka2e nale2no6i przelewem na konto Dostawcy, po zrealizowaniu
dostawy, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury przez Dostawcq.

2. W przypadku zwloki w zaplacie nale2noSci za dostarczony towar Zamawiaj4cy
zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu platnoSci.

3. Zamawiaj4cy przystEpi do negociacji na wezwanie Dostawcy niezwlocznie, nie
p6iniei ni2 w terminie 3 dni od daty wezwania.

4. Z przebiegu negocjacji (takZe ustaleri telefonicznych) sporz4dzany iest protok6l,
odzwierciedlaj4cy w formie pisemnej wynik przeprowadzonych negocjacji.
Protok6l ten musi byd podpisany przez obie strony pod rygorem naruszenia
warunk6w postqpowania negocjacyjnego.

5. Dostawca w przypadku negocjacji telefonicznych nie musi czekad na protok6l mo2e
od razu wstrzymai dostawy. Musi jednak podpisai protok6l negocjacyjny i odeslai
jeden egzemplarz. Przeprowadzenie postqpowania negociacyjnego tak2e w formie
telefonicznej uprawnia Dostawcq do wstrzymania dostarczania towaru.

6. Dostawca ma prawo naliczyi odsetki w wysokoSci i na warunkach okreSlonych w
ustawie z dnia 08.03.2013r. o terminach zaptaty w transakcjach handlowych.

s4
WARUNKI I TERMIN DOSTAWY

1. Dostawca zobowiqzany jest do wykonania dostaw czqstkowych przedmiotu umowy,
na podstawie skladanych Zam6wieri w trakcie trwania umowy.

2. Dostawca zobowiqzuje siq do dostarczenia towaru do 3 dni od daty zloienia
zam6wienia-

4. Dostawca gwarantuje, 2e przedmiot umowy iest wolny od wad.
5. 0 wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiajqcy zawiadomi na pi6mie lub

telefonicznie, nie p6Zniej niZ w ciqgu 7 dni od daty otrzymania zgloszenia o wadzie.
6. Reklamacje Zamawiaj4cego bqd4 zalatwiane przez Dostawcq, nie p62niej ni2 w ciqgu

7 dni od daty otrzymania zgloszenia o wadzie.
7. Dostarczenie nowego przedmiotu umowy nastEpi na koszt i ryzyko Dostawcy.

ss
WARUNKI REKLAMACII

1. Dostawca gwarantuie, 2e przedmiot umowy iest wolny od wad.
2. 0 wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiaiqcy zawiadomi na pi5mie, nie p6f niej

ni2 w ciEgu 7 dni od daty otrzymania zgloszenia o wadzie.
3. Reklamacje Zamawiaj4cego bqd4 zalatwiane przez Dostawcq, nie p62niej ni2 w ciEgu

7 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia o wadzie.
4. W przypadku nie zalatwienia reklamacji przez Dostawcq w terminie, o kt6rym mowa

w ust.3, Zamawiajqcy ma prawo dokonad zakupu przedmiotu umowy u innego
kontrahenta. W tym przypadku Dostawca jest zobowi4zany pokryd 162nicq pomiqdzy
kwotq okreSlon4 w niniejszej umowie a kwotq dokonanego zakupu.

5. Przepisu okreSlonego w ust.4 nie stosuje sig w przypadku, gdy termin zalatwienia
reklamacji nie zostai zachowany przez Dostawce z pruyczyn od niego niezale2nych.
W takim przypadku, Dostawca jest zobowi4zany, przed uplywem terminu
okreSlonego w ust.3 do poinformowania zamawiajEcego w formie pisemnej o
przyczynach niezachowania tego terminu, wyznaczajqc r6wnocze5nie dodatkowy
termin, nie dlu2szy ni| 7 dni,liczony od uplywu terminu do zalatwienia reklamacji,



zgodnie z ust.3. Nie zalatwienie reklamacji w dodatkowym terminie uprawnia
Zamawiaj4cego do zastosowania ust.4.

6. W przypadku trzykrotnego dostarczenia towaru wadliwego, zamawiajEcy ma prawo
odstqpii od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

s6
KARYUMOWNE

1. Dostawca zobowi4zany jest do zaplaty kar umownych w wysokoSci
a) 0,20/o warto6ci brutto towaru nie dostarczonego w terminie, za ka|dy dzieit

zwloki realizacji przedmiotu umowy je2eli niezrealizowanie czqSci umowy
nastqpilo z winy Dostawcy, jednak nie wiqcej ni| l0o/o wartosci towaru nie
dostarczonego w terminie.

bJ 50lo warto6ci brutto niezrealizowanej czq6ci umowy w przypadku niewykonania
umowy z winy dostawcy

2. W przypadku gdy warto56 szkody przewy2sza wartoSi kary umownej Zamawiajqcy
ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach o96lnych.

s7
POSTANOWIENIA KONCOWE

L. Wyklucza siq takie zmiany umowy, kt6re bylyby niekorzystne dla Zamawiaj4cego.
2. Wszelkie zmiany iuzupelnienia niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej pod

rygorem niewa2noSci.
3. Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo do odst4pienia od umowy w trybie

natychmiastowym w przypadku wystEpienia nastqpujqcych okolicznoSci:
} Nieterminowej 3-krotnej realizacji dostaw, przekraczajqcej lqcznie 7 dni w okresie

realizacji umowy.

sB
1. Dostawca nie mo2e przenieSC wierzytelnoSci na osobq trzeci4 bez zgody

Zamawiaj4cego wyra2onej w formie pisemnej pod rygorem niewa2noSci.
2. Wyklucza siQ stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o kt6rej mowa w

art.s18 Kodeksu Cywilnego (w szczeg6lno6ci Dostawca nie mo2e zawrzet umowy
porqczenia z podmiotem trzecimJ oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych
skutkuj4cych zmian4 podmiotowE po stronie wierzyciela.

3. Naruszenie zakazu okreSlonego w ust.2., skutkowad bqdzie dla Dostawcy
obowiqzkiem zaplaty na rzecz Zamawiajqcego kary umownej w wysoko6ci
spelnionego przez osobg trzeciq Swiadczenia.

se
W sprawach nieuregulowanych niniejsz4 umow4 maj4 zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawa Prawo Zam6wiefi Publicznych z 29.01.2004r. ( D.U. z 2017r. poz.
1579) oraz ustawa z 08.03.2013r o terminach zaplaty w transakcjach handlowych.

s10
WARUNKI I ZAKRES ZMIANYUMOWY

'1. Zmiana postanowiefl niniejszei umowy mo2e by6 dokonana przez strony
w formie pisemnej w drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem
niewa2noSci.

2. Zmiany postanowieri niniejszej umowy, sq dopuszczalne wyl4cznie w przypadku,



gdv:

a) nastepilo obni2enie ceny jednostkowej asortymentu,
bJ nastqpila zmiana sposobu konfekcjonowania
cJ wprowadzony zostanie do sprzeda2y przez wykonawcq produkt

zmodyfi kowany/ udoskonalony
dl wystqpil przej6ciowy brak produktu z przyczyn le2acych po stronie producenta

przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie
gorszych od produktu objgtego umowq.

e) zmiany stawki podatku VAT - zwi4zanej z przedmiotem umowy - w tym
przypadku zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto
pozostanie niezmienna,

f) w przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach ninieiszej umowy zmiana
stawki nastqpuje z dniem wejScia w 2ycie aktu prawnego zmieniajqcego stawkq,

gJ zmiana cen producenta do 5% ceny jednostkowej - w tym przypadku wymagana
jest pisemna informacja Dostawcy, z odpowiednim wyprzedzeniem, nie p62niej
ni2 3 dni przed proponowana zmianq oraz zgoda Zamawiajqcego,

h) zmiana cen producenta powyzej 10%o ceny jednostkowej - w tym przypadku
wymagana jest pisemna informacja Dostawcy, z odpowiednim wyprzedzeniem,
nie p6lniej ni2 3 dni przed proponowana zmian4, udokumentowanie jej zmiany
przez producenta w postaci zaSwiadczenia oraz zgoda Zamawiajqcego.

s11
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas okre6lony od dnia .......... do dnia

30.06.2019r.
2. Strony mogq rozwi4zai umowq w ka2dym czasie za obop6lnq zgodq.
3. Umowa wygasa w terminie okre6lonym w ust. 1 bez wzglqdu na realizacjq umowy.
4. Kaid,a ze stron mo2e wypowiedzied umowq z zachowaniem 30 dniowego terminu

wypowiedzenia.

s12
Wszelkie spory pomiqdzy stronami mog4ce wynikn4i z realizacji niniejszej umowy
rozstrzygane bgdq przez S4d wlaSciwy miejscowo dla siedziby Zamawiaj4cego.

s13
Umowa zostala sporzqdzona w 2 jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla ka2dej
ze Stron.

Wlrkaz zalqcznik6w do umowy:
. Za]4cznik nr 1 formularz asortymentowo - cenowy.

Dostawca: Zamawiaj4cy:




