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1. ZAMAWIAJ ĄCY
Szpital  Neuropsychiatryczny im. Prof.  M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Lublinie ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin

Tel.:  (81)  7443061,  fax:  (81)  7441079,  NIP:  9462160056,  REGON:  431019046,
KRS 0000004020, Godziny pracy: 7.00 -14.35

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1.  Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu  na  podstawie
przepisów kodeksu cywilnego,  na warunkach określonych  w przetargu. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa błon RTG w ilości i asortymencie określonym w załączniku
nr 2 do SIWZ.

(CPV:  32354000-9  produkty  z  kliszy,   32354110-3  klisza  rentgenowska,  24931230-0
– wywoływacz do zdjęć rentgenowskich, 24931240-3 utrwalacz do zdjęć rentgenowskich)

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Dostawy realizowane będą cyklicznie przez okres jednego roku, wg potrzeb zamawiającego.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
Zamawiający nie skonkretyzował warunków  udziału w postępowaniu.

6.  WYKAZ  O ŚWIADCZE Ń  I  DOKUMENTÓW,  JAKIE  MAJ Ą  DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU
6.1.  W  celu  wykazania  spełniania  przez  wykonawcę  warunków,  o  których  mowa  w  pkt.  5
zamawiający żąda załączenia do oferty następujących dokumentów:

-Oświadczenie  (załącznik nr 4 do siwz).

6.2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego należy dołączyć do oferty  dla zaoferowanych błon  RTG:
1)  zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych , lub
 2) dokument potwierdzający wprowadzenie produktu po raz pierwszy do obrotu na terenie innego
niż Polska kraju UE, lub
3) powiadomienie przewidziane w art. 134 ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych,
lub
4) inny dokument potwierdzający wprowadzenie do obrotu w sposób zgodny z przepisami prawa.
6.2. Ponadto do oferty należy dołączyć:
6.2.1. Oferta - załącznik nr 1
6.2.2.Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę upoważniające je do podejmowania zobowiązań
w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub innych
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dokumentów,
6.2.3. Aktualny  odpis  z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 
6.2.3. Umowa spółki cywilnej -jeżeli Wykonawca jest spółką cywilną.

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW
7.1.  Zamawiający  może  przed  upływem  terminu  składania  ofert  zmienić  warunki  przetargu.
Dokonaną   zmianę  zamawiający  przekazuje  niezwłocznie  wszystkim  wykonawcom,  którym
przekazano warunki przetargu i udostępnia ją na stronie internetowej: www.snzoz.lublin.pl
7.2.  Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  będą  przekazywane  faksem,
niezwłocznie potwierdzonym w formie pisemnej.
7.3. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
- Joanna Janczarek- Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego
- Agnieszka Piotrowska - spec. ds. zam. pub. 

8.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM
Nie dotyczy

9.TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą
Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu
do składania ofert. 

10.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
10.1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Oferta i wszelkie oświadczenia muszą
zawierać: nazwę i adres wykonawcy /pieczątkę nagłówkową/ oraz podpis i pieczątkę imienną osoby
upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy
10.2.  Wszystkie  strony  oferty  powinny  być  spięte  (zszyte)  w  sposób  trwały,  zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
10.3. Wszystkie dokumenty oferty powinny być  napisane na maszynie do pisania, komputerze,
tuszem lub ręcznie atramentem niezmywalnym.
10.4.  Dopuszcza  się  składanie  kopii  dokumentów  np.:  w  formie  odbitek  kserograficznych.
Wszystkie strony kopii  dokumentów muszą  być  poświadczone za zgodność  z oryginałem przez
Wykonawcę.  (w  przypadku  kopiowania  obustronnego  -  obie  strony).  Powyższe  nie  dotyczy
pełnomocnictw, które należy załączyć w oryginale.
10.5. W przypadku przedstawienia przez wykonawcę nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do
jej prawdziwości kserokopii dokumentu, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
10.6. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli
w  imieniu  wykonawcy  lub  pełnomocników  umocowanych  do  występowania  w  jego  imieniu.
Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty. 
10.7. Wszystkie wpisy lub poprawki powinny być dodatkowo parafowane przez tę samą osobę lub
osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy
10.8.  Oferta  cenowa  winna  być  oparta  na  wzorze  druku  stanowiącym załącznik  numer  1  do
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warunków przetargu. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić  formularz wpisując cenę  zarówno
liczbowo jak i słownie. Brak wypełnienia ceny powoduje nieważność oferty.
10.9.  Wszystkie  pola  i  pozycje  załączników winny być  wypełnione,  a w szczególności  muszą
zawierać wszystkie wymagane informacje i dane. Nie dopuszcza się składania alternatywnych, co
do treści dokumentów.
10.10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
10.11. Koszt sporządzenia oferty ponosi Wykonawca.
10.12. Opakowania i oznakowanie ofert:

− oferta  winna  być  składana  w  zamkniętej  kopercie,  w  sposób  gwarantujący  zachowanie
poufności jej treści zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

− na opakowaniu należy umieścić nazwę i adres ZAMAWIAJĄCEGO:
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Lublinie ul. Abramowicka 2

z dopiskiem:

Oferta – błony RTG
SzNSPZOZ.N-ZP-372-24/11

10.13. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod
warunkiem pisemnego powiadomienia  zamawiającego o  wprowadzonej  zmianie  lub  wycofaniu
oferty. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak
składana oferta odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZMIANA”. Oferta zmieniająca wcześniej
złożona  ofertę  musi  jednoznacznie  wskazywać,  które  postanowienia  oferty  są  zmienione.
Wykonawca  może  wycofać  już  złożona  ofertę,  tylko  przed  upływem terminu  składania  ofert.
Zamawiający  może  wydać  ofertę  Wykonawcy,  tylko  na  podstawie  pisemnego  żądania  zwrotu
oferty,  złożonego przez osobę  upoważnioną  ze strony Wykonawcy do dokonania tej  czynności.
Upoważnienie do wycofania oferty, musi być załączone do żądania zwrotu oferty.
10.14. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych.:
-  wszystkie  dokumenty  w  prowadzonym  postępowaniu  są  jawne,  z  wyjątkiem  informacji
zastrzeżonych przez składającego.
-  dokumenty  niejawne  (zastrzeżone)  powinny  być  umieszczone  na  końcu  oferty  i  oznaczone
„ZASTRZEŻONE”.
- nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert,
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. 

11.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
11.1. Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać w terminie do dnia  19 kwietnia  2011 roku do godz. 10.00 w Kancelarii
Szpitala  - 20-442  Lublin, ul. Abramowicka 2. 

Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty w naruszonym opakowaniu będą  traktowane
jako odtajnione i  nie będą  podlegały ocenie. Oferty te oraz oferty złożone po terminie zostaną
zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

11.2. Termin i miejsce otwarcia ofert
11.2.1 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19 kwietnia 2011 roku o godz. 10.30 w siedzibie
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Zamawiającego tj. w Lublin przy ul. Abramowickiej 2 (w Sali Konferencyjnej Szpitala).
11.2.2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie  zamówienia.  Zamawiający  ma  prawo  unieważnić  postępowanie,  jeżeli  cena
najkorzystniejszej  oferty  przekracza  kwotę,  jaka  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie
zamówienia. 
11.2.3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny.

12.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
12.1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT. 

12.2. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2002 r. Nr 97,
poz.  1050,  z  2002 r.  Nr  144,  poz.  1204 oraz  z  2003 r.  Nr  137,  poz.  1302),  cena wykonania
zamówienia  obejmuje  wszystkie  elementy  składowe,  za wykonanie  których  Zamawiający  jest
zobowiązany Wykonawcy zapłacić, w tym również podatek VAT.

3.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY B ĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTE RIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT
13. 1. Oferty odpowiadające wymogom formalnym wynikającym z przepisów kodeksu cywilnego z
złożone w określonym przez zamawiającego terminie podlegają dalszej ocenie.

13.2.  Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych
przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1 i 6.2, lub którzy złożyli wymagane
przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1. i 6.2., zawierające
błędy  lub  niepotwierdzające  warunków  określonych  przez  Zamawiającego,  do  ich  złożenia  w
wyznaczonym terminie.
13.3.  W przypadku,  gdy  Wykonawca  nie  uzupełni  braków  o  których  mowa  w  ust.  13.2.  w
wyznaczonym terminie lub ponownie złoży dokumenty zawierające błędy lub niepotwierdzające
warunków  określonych  przez  Zamawiającego,  Zamawiający  odrzuci  ofertę  tego  Wykonawcy.
Zamawiający odrzuci także ofertę nie odpowiadającą treści warunków przetargu. Oferta odrzucona
nie jest brana pod uwagę przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty. 

13.4.   W  toku  badania  i  oceny  ofert  zamawiający  może  żądać  od  wykonawców  wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. 
13. 5. Zamawiający poprawia w ofercie:

1)oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3)  inne omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  z  warunkami  przetargu,  nie  powodujące
istotnych zmian w treści oferty
– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13.6.1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie:
- kryterium cena (wartość brutto oferty) - 100%
                                     
                                            Wartość najniższa wśród ofert                                   
Punkty za cenę (wartość = --------------------------------------  x  100 x100%
                                              Wartość danego Wykonawcy
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13.6.2. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

14.INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE Z AMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
14.1. Niezwłocznie po wyborze oferty Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
14.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej  oferty zamawiający zamieszcza informację  o
których mowa w pkt. 14.1  na stronie internetowej.
14.3.  Umowa  zostanie  zawarta  w  formie  pisemnej  w  terminie  3  dni  od  dnia  przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty. 

15.WYMAGANIA  DOTYCZ ĄCE  ZABEZPIECZENIA  NALE ŻYTEGO  WYKONANIA
UMOWY
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy- brak

16.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA,  KTÓRE ZOSTAN Ą  WPROWADZONE
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 
Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do warunków przetargu.

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
18.1.W sprawach nie  uregulowanych w niniejszych warunkach zamówienia  mają  zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego.

18.2. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia:
- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty, z tym ze oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
- Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty oraz informacje
składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego
stanowią załączniki do protokołu postępowania.
18.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

19. WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załącznik numer 1  - Formularz oferty
Załącznik numer 2  - Zestawienie asortymentu
Załącznik numer 3  - Projekt umowy 
Załącznik numer 4– Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 Lublin, dnia 14 kwietnia 2011 roku

                  ZATWIERDZAM..........................................................
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Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY

Nazwa wykonawcy/ wykonawców w przypadku oferty wspólnej:..............................................
…...................................................................................................................................
Adres*...........................................................................................................................
tel.*................................................................................................................................
REGON*........................................................................................................................
NIP*...............................................................................................................................
FAX* na który Zamawiający ma przesłać korespondencję..........................................
* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Abramowicka 2
20-442 Lublin

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę błon RTG składamy ofertę na
wykonanie przedmiotu zamówienia:
w cenie brutto -....................................................................................w tym ..................% VAT
słownie cena brutto zł...................................................................................................................
............................................................... w tym ...........................zł VAT
cena netto - …………………………………….......................................

Oświadczamy, że:
− akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w warunkach przetargu,

−  żądane  w  ofercie  wynagrodzenie  zawiera  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  przedmiotu
zamówienia,

− zapoznaliśmy się  z  postanowieniami  umowy i  zobowiązujemy się,  w przypadku wyboru naszej
oferty, do zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą na warunkach określonych w Załączniku nr 3
do SIWZ.

− niniejsza  oferta  zawiera  na  stronach  nr  od.......................  do..............  informacje  stanowiące
tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

− ofertę niniejszą składamy na ….....................kolejno ponumerowanych stronach,

− wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

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

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

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

……………………, dnia…………                                 ……………..............……….
                                                                                                         (podpis Wykonawcy/ wykonawców)
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Załącznik nr 2

Pieczęć Firmowa

  

Zestawienie asortymentu

poz Przedmiot zamówienia JM Ilość Cena netto
jednostkowa

Wartość netto
za całość

zamówienie

Wartość  brutto za
całość zamówienia

Stawka VAT
(%)

A B C D E F=D*E G=F+ wartość
podatku VAT

H

1. Błona RTG niebieskoczuła do obróbki
automatycznej, wym. 18 x 24 (a' 100)

op. 8

2. Błona RTG niebieskoczuła do obróbki
automatycznej, wym. 24 x 30 (a' 100)

op. 20

3. Błona RTG niebieskoczuła do obróbki
automatycznej, wym. 30 x 40 (a' 100)

op. 20

4. Błona RTG niebieskoczuła do obróbki
automatycznej, wym. 35 x 43 (a' 100)

op. 85

5. Błona RTG niebieskoczuła do obróbki
automatycznej, wym. 20 x 40 (a' 100)

op. 2

6. Wywoływacz do automatycznej
obróbki zdjęć RTG (a’ 10 l)

op. 45

7. Utrwalacz do automatycznej obróbki
zdjęć RTG (a’ 10 l)

op. 45

8. Tabletki antyglonowe do stosowania w
automatycznej obróbce zdjęć a' 10

op. 3

Razem XXXX 

……………………, dnia…………                                 …………………….
                                                                                                                             (podpis)
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Załącznik nr 3

U M O W A Nr.........

Zawarta w dniu ................... 2011 roku w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego
pomiędzy:
Szpitalem  Neuropsychiatrycznym  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego  Samodzielnym  Publicznym
Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie, wpisanym w Sądzie
Rejonowym  w  Lublinie,  XI  Wydziale  Gospodarczym  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  nr
0000004020 zwanym w dalszej treści umowy “Zamawiającym”
reprezentowanym przez:
Dyrektora – Edwarda Lewczuka;

a
..........................

reprezentowanym przez:

z drugiej strony, zwanego w dalszej treści umowy “Wykonawcą”.

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do otrzymywania faktur
VAT, NIP: 946-21-60-056 REGON: 431019046

§ 1

1. Przedmiotem  umowy  jest  dostawa  błon  RTG  (zwanych  dalej:  „towarem”)  dla  Szpitala
Neuropsychiatrycznego im. Prof.  M. Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej  w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2.

2. Szczegółowy  asortyment  i  ilość  zamawianych  towarów  określa  załącznik  numer  2  do  SIWZ
stanowiący integralną część niniejszej umowy.

§ 2

1.Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towary będące przedmiotem umowy do Szpitala
Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej  w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 w formie cyklicznych dostaw na następujących
warunkach:

1)we własnym zakresie i na swój koszt, 
2)w  terminach,  asortymencie  i  ilości  określonych  w  zamówieniach  składanych  przez
Zamawiającego,
3)w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 7:00 do 14:00.

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru:
1) pełnowartościowego, wyprodukowanego zgodnie z obowiązującymi normami i standardami,
posiadającego wymagane przepisami prawa zezwolenia i certyfikaty dopuszczające do obrotu
na terenie Polski i stosowania  w zakładach opieki zdrowotnej,
2)odpowiadającego parametrom ilościowym i jakościowym określonym przez Zamawiającego,
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3)który  w  dniu  dostawy  będzie  posiadał  termin  ważności  nie  krótszy  niż  70  %  terminu
ważności określonego przez producenta.

§ 3

1.Jakiekolwiek  usterki,  awarie  bądź  zdarzenia  utrudniające Wykonawcy wykonanie  przedmiotu
umowy nie zwalniają go z obowiązku dostawy towaru w ustalonym terminie.

2.  Wykonawca  ma  obowiązek  niezwłocznie  powiadomić  Zamawiającego  o  wszelkich
okolicznościach uniemożliwiających dostawę towaru Zamawiającemu.

3.W wypadku określonym w ust. 2 oraz w przypadku niewykonania umowy przez Wykonawcę w
ustalonym terminie,  Zamawiający  ma  prawo  zlecić  obowiązki  będące  przedmiotem umowy  u
dowolnie  wybranego  przez  siebie  sprzedawcy  na  koszt i  ryzyko  Wykonawcy.  Uprawnienie
Zamawiającego  jest  niezależne  od  możliwości  żądania  przez  Zamawiającego  zapłaty  kar
umownych określonych w § 9 niniejszej umowy.

§ 4

1. Strony ustalają maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie
netto  …...............  zł  (słownie:  ….................................................  zł),
brutto ............................................zł (słownie ...........................................................zł).
2.Podstawę  do zapłaty będzie stanowić  faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę  na
kwotę należną z tytułu dostarczonej partii towaru zamówionej zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy w oparciu o ceny jednostkowe wynikające z oferty.
3.Zapłata za dostarczony towar nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w
terminie  30  dni  od  daty  otrzymania  prawidłowo  wystawionej  faktury  VAT  przez
Zamawiającego.
4.Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5.Wierzytelności  wynikające  z  niniejszej  umowy nie  mogą  być  przenoszone na osoby
trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Zamawiającego.

§ 5

1.Braki ilościowe i jakościowe ujawnione po dostawie towaru podlegają reklamacji. Po
ujawnieniu  takiego  braku  lub  wad  Zamawiający  sporządza  komisyjnie  protokół
zawiadamiając jednocześnie Wykonawcę, który zobowiązany jest - w terminie 1 dnia od
dnia otrzymania zawiadomienia - do uzupełnienia braków lub wymiany towaru na nowy,
pełnowartościowy.
2.W przypadku niedostarczenia towaru w określonym terminie lub dostarczenia towaru,
który  podlega  zwrotowi  ze  względu  na  niespełnianie  warunków  jakościowych
określonych w niniejszej umowie, Zamawiający może dokonać zakupu reklamowanego
towaru u dowolnie  wybranego przez siebie sprzedawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Uprawnienie to jest niezależne od możliwości żądania przez Zamawiającego zapłaty kar
umownych określonych w § 9 niniejszej umowy.

§ 6

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ...........do dnia ........ z zastrzeżeniem ust. 2.
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2. W przypadku, gdy wynagrodzenie wypłacone Wykonawcy zrówna się z kwotą określoną w § 4
ust. 1 -  umowa wygasa. 

3. Umowa wygasa z dniem, w którym upływa okres obowiązywania umowy określony w ust. 1
niezależnie  od  tego,  czy  wynagrodzenie  wypłacone  Wykonawcy  osiągnęło  kwotę
wymienioną w § 4 ust. 1. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę należności stanowiącej
różnicę  pomiędzy kwotą  określoną  w § 4 ust. 1, a wynagrodzeniem rzeczywiście wypłaconym
Wykonawcy z tytułu realizacji dostaw w okresie obowiązywania umowy.

§7
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:
1) nienależytego lub nieterminowego wykonywania umowy przez Wykonawcę, 
2) ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji Wykonawcy,
3) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicz-
nym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu powinno nastąpić w formie pisemnej. Odstąpienie od umowy wy-
wiera skutek na przyszłość.
3. Odstąpienie od umowy na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 i 2) jest możliwe przez cały okres jej obo-
wiązywania. Odstąpienie od umowy na podstawie § 7 ust. 1 pkt 3 jest możliwe w terminie 30 dni
od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o przesłankach stanowiących podstawę do
odstąpienia.

§ 8
Zamawiający zastrzega sobie  prawo do rozwiązania niniejszej umowy z ważnych powodów z za-
chowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

§ 9

1. Strony postanawiają, że formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)  w  wysokości  100  zł   -  za  każdy  dzień  zwłoki  w  dostawie  towaru  lub  w  wypełnieniu
obowiązków przewidzianych w § 5,
2) w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy  - w razie
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego wskutek okoliczności za
które odpowiada Wykonawca.

3.W  przypadku,  gdy  poniesiona  przez  Zamawiającego  szkoda  przewyższy  wysokość  kar
umownych,  naliczonych  zgodnie  z  ust.  2,  Zamawiający  będzie  uprawniony  do  dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 10 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, dopuszczalne w świetle umowy i ustawy Prawo
zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

2. Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy pod warunkiem,
że zmiany wynikają z:

1) okoliczności  nieprzewidzianych  w  chwili  zawarcia  umowy  lub  są   korzystne  dla
Zamawiającego,

2) zmiany przepisów prawa w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy,
3) promocji obowiązujących u Wykonawcy na towar objęty przedmiotem umowy,
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4) zmiany stawki podatku VAT.
3.  Zmiana danych teleadresowych stron wymaga niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej
strony umowy i nie stanowi zmiany umowy. W przypadku braku powiadomienia wszelkie pisma
wysłane na adres i numer faksu wskazane w niniejszej umowie uznaje się za skutecznie doręczone.

§ 11

Wszelkie pisma związane z realizacją niniejszej umowy uważa się za skutecznie doręczone w
przypadku:

1) doręczenia osobistego;

2) wysłania listem poleconym na adres strony wskazany w umowie;

3) wysłania Zamawiającemu faksem na nr .................................................;

4) wysłania Wykonawcy faksem na nr ........................................................

§ 12

Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo
Sąd w Lublinie.

§ 13

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Załączniki do umowy stanowiące jej integralną cześć:

1. załącznik nr 1 – oferta, 

2. załącznik 2 - załącznik nr 2 do SIWZ - zestawienie asortymentu,

      ZAMAWIAJ ĄCY                                                     WYKONAWCA

........................................... ........................................... 
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Załącznik nr 4
Pieczęć Firmowa

        

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, jako upoważniony
reprezentant wykonawcy, że spełniamy warunki, dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;

1) posiadania wiedzy i doświadczenia
3) dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

………………………, dnia…………                                                  …………………….
                                                                                                                            (podpis)
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