
                                                                                                                             Poznań, dnia 17.10.2016 r. 
 
 
                                                           OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
                                                    poniżej równowartości kwoty 30 000 euro 
                                      (wyłączone z przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. PZP.) 
                      
 Na sukcesywną dostawę opakowań do sterylizacji, wskaźników kontroli sterylizacji oraz akcesoriów 
eksploatacyjnych do sterylizacji.  Nr Sprawy: ALA-381-6/2016 
 
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w 

Poznaniu przy  ul. Krysiewicza 7/8  
 
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargowym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych o wartości szacunkowej nieprzekracającej równowartości kwoty 30.000 euro. 
 
3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:  dostawa opakowań do sterylizacji oraz wskaźników kontroli 

sterylizacji w podziale na 4 zadania ( 4 pakiety)  w ilościach zawartych w  formularzu oferty stanowiący 
załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

 
4. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy 

 
5. Warunki udziału w postępowaniu; 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są zdolni świadczyć dostawy  na warunkach 
określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. 
Zamówienie nie może być dzielone przez Wykonawców. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu 
zamówienia określonego w zadaniu (pakiecie) zostaną odrzucone. 
 
6. Kryterium oceny ofert: cena 100 %. 
 
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę w kryterium cena 
tj. najniższą cenę. Jeżeli w postępowaniu nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, gdyż 
zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia 
w wyznaczonym terminie, dodatkowych ofert. 
 
7. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 

a) wypełniony i podpisany Formularz oferty – wzór w załączeniu 
b) wypełniony formularz asortymentowo-cenowy zgodnie z załącznikiem, 
c) katalogi, ulotki itp. dokumenty potwierdzające wymagania Zamawiającego dot.  zgodności z opisem 

przedmiotu zamówienia 
d) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

e) oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu  dokumentów dopuszczających wyroby medyczne do obrotu 
na terenie RP zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

f) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w przypadku, gdy 
oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną 
spowoduje konieczność odrzucenia oferty. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące 
wspólnie, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich  w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
niniejszego zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie.  

 
Oferta powinna zawierać wszystkie w/w. dokumenty oraz być podpisana przez osoby uprawnione do  



składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.  
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert oraz zwrócić się do wykonawców, którzy nie złożyli żądanych dokumentów i oświadczeń, 
o uzupełnienie w wyznaczonym terminie brakujących lub nieprawidłowych dokumentów lub oświadczeń. 
Formularz oferty nie podlega uzupełnianiu.  
 
8. Termin związania ofertą: 30 dni. 
 
9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a) treść oferty nie odpowiada wymaganiom niniejszego postępowania, 
b) oferta zawiera rażąco niską cenę, 
c) oferta jest nieważna na gruncie obowiązujących przepisów. 

 
10. Oferty  należy  składać w siedzibie Zamawiającego,  Kancelaria, budynek D, pokój D11 do dnia 
27.10.2016 roku  do godz. 9:30, w zamkniętych    kopertach z  dopiskiem;  
„Oferta na dostawę opakowań do sterylizacji, wskaźników kontroli oraz akcesoriów eksploatacyjnych 
do sterylizacji” 
Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty, w przypadku 
dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 
 
11. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.10.2016r., godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, pokój D-8, 

Dział  Logistyki i Administracji. Otwarcie ofert jest jawne. 
12. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

niniejszym ogłoszeniu  i została oceniona jako  najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria 
wyboru i oceny ofert. 

13. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz terminie podpisania umowy, Zamawiający przekaże 
uczestnikom postępowania oraz zamieści na stronie internetowej szpitala: www.szoz.pl. 

  
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku: 

a) w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, 
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która przeznaczona została na sfinansowanie 

zamówienia, 
c) udzielenie zamówienia lub zawarcie umowy na warunkach określonych w najkorzystniejszej ze 

złożonych ofert nie leży w interesie Zamawiającego. 
                                                               

 
                                                                                                                   Zamawiający 
                                                                                                                  Dyrektor Naczelny 
                                                                                                                                          Izabela Grzybowska 
                                                                                                                                                    / …..... / 
                                                                                                                                                                                                                                
Załączniki: 4                            

1. Formularz oferty 
2. Formularz asortymentowo-cenowy 
3. Oświadczenie Wykonawcy   
4. Projekt umowy                                                                              

            
Strona internetowa szpitala: www.szoz.p 
 
 
 
 
 
Sporządziła: 
W. Turzańska 



                                                                                                                                    Załącznik nr 1  
 
/Nazwa i adres Wykonawcy/ 
.............................................                                                                              
                                                                                                  .................................................... 
                                                                                                               / miejscowość i data  / 
 
 
                                   FORMULARZ OFERTOWY/ WZÓR 
                            
Odpowiadając na  zaproszenie do wzięcia udziału  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na  
dostawę opakowań do sterylizacji , wskaźników kontroli sterylizacji oraz akcesoria eksploatacyjne do 
sterylizacji zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o zamówienie; 
1. 1.Oferujemy dostawę określoną w Opisie przedmiotu zamówienia w okresie 12 miesięcy od dnia 

podpisania  umowy; 
Pakiet Nr 1 
za kwotę  netto ................................ zł. + podatek VAT ................., tj. ................ zł., co stanowi wartość 
brutto................................................ (słownie: ............................................................................................) 
Pakiet Nr 2 
za kwotę  netto ................................ zł. + podatek VAT ................., tj. ................ zł., co stanowi wartość 
brutto.................................................. (słownie: ...........................................................................................) 
Pakiet Nr 3 
za kwotę netto ................................ zł. + podatek VAT ................., tj. ................ zł., co stanowi wartość 
brutto............................................... (słownie: .............................................................................................) 
Pakiet Nr 4 
za kwotę  netto ................................ zł. + podatek VAT ................., tj. ................ zł., co stanowi wartość 
brutto.............................................. (słownie: ...............................................................................................) 

2. Oferujemy 5- dniowy termin dostawy (dni robocze ) od dnia pisemnego/faksu  zamówienia. 
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych  niniejszą ofertą na czas wskazany w Ogłoszeniu. 
4. Całość zamówienia .zamierzamy wykonać sami / lub /zamierzamy zlecać  podwykonawcom następujące 

części zamówienia;  ................................................................. 
5. Oświadczamy, że zawarty  projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się 

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia. 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1. ............................................................................................. 
2. ............................................................................................ 
3. ............................................................................................ 
4. ............................................................................................ 
5. ............................................................................................ 
6. ...................................................................................... 

 
 
                                                                                                 _________________________  
                                                          podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń  

woli w imieniu Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                            Załącznik Nr 3 
 
 
 
 
 
 
                                                                      OŚWIADCZENIE 
 
 

Dot. postępowania o zamówienie publiczne na sukcesywną dostawę opakowań do sterylizacji, 
wskaźników kontroli sterylizacji oraz akcesoriów eksploatacyjnych do sterylizacji na potrzeby 
Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. 
Oświadczamy, iż cały asortyment wyszczególniony w naszej ofercie posiada aktualne dokumenty 
dopuszczające oferowane wyroby medyczne do obrotu (świadectwa rejestracji) w Polsce lub pozwolenia 
wydane przez Radę lub Komisję Europejską, lub inne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej i w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, na każde wezwanie 
Zamawiającego zobowiązujemy się przekazać kserokopie ww. dokumentów. 
Uwaga:  
Dokumenty wystawione w innym języku niż polski wymagają tłumaczenia. W przypadku, gdy ważność 
dokumentów wygasa w trakcie realizacji dostaw, wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ważności 
tychże dokumentów i po uzyskaniu do niezwłocznego przekazania w formie kserokopii do Zamawiającego. 
 
 
  dnia     

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  

                                                                                                                                                   w imieniu Wykonawcy 
                             
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                             



 Załącznik Nr 4  
 
Projekt umowy! 
 
                                                      UMOWA ...................2016   
 
                                                 

zawarta w dniu ..........2016 r. pomiędzy: 
 

Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu,                         ul. 
Krysiewicza 7/8 , wpisanym do Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Krajowym Rejestrze 
Sądowym pod numerem KRS 0000003220 
NIP 778-11-28-565        REGON 630863147 
w imieniu którego działają : 
Z – ca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych  
 mgr inż. Marzena Krzymańska 
zwanym w treści umowy "Zamawiającym" 
a 
firmą (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)……………………..…………………, z siedzibą 
w……………………… przy ulicy ………………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy……………………….…………….. Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego po numerem  KRS: ……………………..…….,  
Kapitał zakładowy i wniesiony …………………(niepotrzebne skreślić)1 
NIP ……………………………………  
REGON............................................ 
zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, którą reprezentują: 
......................................... 
lub (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej) 
Imię i nazwisko ………………..……….., działającym pod firmą …………..…………..…………………… 
z siedzibą w ……………………. przy ulicy ……….……………......, wpisanym do ewidencji działalności 
gospodarczej …………………….………pod numerem ……………………, 
NIP…………………………. 
REGON ..................... 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 
o następującej treści: 
 
Umowa zostaje zawarta zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej 
nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro. 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Umowa zostaje zawarta w wyniku zamówienia publicznego udzielonego na podstawie art. 4 ust. 8 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo  zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. 
zm.) na sukcesywną dostawę opakowań do sterylizacji, wskaźników kontroli sterylizacji oraz akcesoriów 
eksploatacyjnych do sterylizacji na potrzeby Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i 
Dzieckiem w Poznaniu. 

2. Przedmiotem umowy jest dostawa:  
a) opakowań do sterylizacji , 
b) wskaźników kontroli mycia mechanicznego, 
c) wskaźników kontroli sterylizacji, 
d) akcesorii eksploatacyjnych do sterylizacji2 
do magazynu centralnego przy ul. Krysiewicza 7/8 w Poznaniu; zgodnie z Załącznikiem Nr 1,2,3,4 do 
niniejszej umowy, który określa szczegółowy rodzaj – asortyment i ceny jednostkowe.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy co do ilości dostarczonych artykułów, za względu na 

                                                 
1  Należy wypełnić w przypadku prowadzenia działalności przez Wykonawcę, jako spółka kapitałowa 
2  Zapis dotyczy odpowiedniego zamówienia częściowego. Na etapie zawarcia umowy zbędny zapis zostanie usunięty 



spadek lub wzrost liczby leczonych pacjentów, przy zachowaniu całkowitej wartości zamówienia lub jej 
zmniejszenia do 20%. 

4. Wykonawcy w przypadku nie wykorzystania wartości niniejszej Umowy, określonej w §3 ust.1 nie 
przysługują żadne roszczenia. 

5. Strony ustalają, że opakowania jednostkowe oraz zbiorcze przedmiotu umowy będą oznaczone zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie w Polsce przepisami.  

 
§ 2 

1. Wykonanie umowy odbywać się będzie zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla ww. przedmiotu 
umowy, w okresie od daty zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy, bądź do wyczerpania kwoty 
przeznaczonej do realizacji przedmiotu umowy określonej w §3 ust. 1 przed tym terminem. 

2. W przypadku, gdy dzień dostawy będzie dniem ustawowo wolnym od pracy, dostawa winna być 
dokonana w pierwszym dniu roboczym po tym terminie. 

3. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie częściami w ilościach określonych w zamówieniu 
składanym w formie pisemnej (faksem) w terminie do 5-ciu dni roboczych od dnia złożenia zamówienia 
pod numer wskazany w § 8 ust. 1 umowy. Towar zostanie dostarczony w dni robocze od poniedziałku do 
piątku. W przypadku, gdy dzień dostawy będzie dniem ustawowo wolnym od pracy, dostawa winna być 
dokonana w pierwszym dniu roboczym po tym dniu. 

4. Miejsce dostaw - Magazyn Centralny  przy ul. Krysiewicza 7/8 codziennie w dni robocze w godzinach od 
9°°-11°°. Parkowanie samochodem odbywać się będzie w miejscu wskazanym przez pracownika 
Ochrony. Jako termin realizacji dostawy rozumie się datę podpisania na fakturze przez Zamawiającego 
potwierdzenia wykonania dostawy. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy, aż do chwili 
potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający w chwili odbioru towaru zobowiązany jest sprawdzić czy zawartość dostawy zgadza się z 
dokumentami i czy opakowania zbiorcze nie są uszkodzone. Obowiązek sprawdzenia odnosi się w 
szczególności do skontrolowania liczby opakowań zbiorczych oraz ich zawartości w przypadku 
uszkodzenia. 

7. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym 
Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą braków ilościowych w ciągu 7 dni. 

8. Nie udzielenie odpowiedzi na reklamację w terminie określonym w ust. 7 równoznaczne jest 
z uwzględnieniem reklamacji. 

 
§ 3 

1. Wartość brutto umowy wynosi: …………….. zł (słownie: …………………………………zł.) 
podatek VAT wynosi :……….(słownie: ……………… zł.) 
wartość netto umowy wynosi :……………… (słownie: ………….zł.), w tym dla: 
- pakietu I: 
Wartość brutto umowy wynosi: …………….. zł (słownie: …………………………………zł.) 
podatek VAT wynosi :……….(słownie: ……………… zł.) 
wartość netto umowy wynosi :……………… (słownie: ………….zł. 
- pakietu II: 
Wartość brutto umowy wynosi: …………….. zł (słownie: …………………………………zł.) 
podatek VAT wynosi :……….(słownie: ……………… zł.) 
wartość netto umowy wynosi :……………… (słownie: ………….zł. 
- pakietu Nr III: 
Wartość brutto umowy wynosi: …………….. zł (słownie: …………………………………zł.) 
podatek VAT wynosi :……….(słownie: ……………… zł.) 
wartość netto umowy wynosi :……………… (słownie: ………….zł. 
- pakietu Nr IV: 
Wartość brutto umowy wynosi: …………….. zł (słownie: …………………………………zł.) 
podatek VAT wynosi :……….(słownie: ……………… zł.) 
wartość netto umowy wynosi :……………… (słownie: ………….zł3. 

2. Szczegółowy wykaz zawierający rodzaj, ilość i cenę przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do 
umowy stanowiący integralną część umowy. 

                                                 
3  Zapis dotyczy odpowiedniego zamówienia częściowego. Na etapie zawarcia umowy zbędny zapis zostanie usunięty 



3. W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą towaru do siedziby 
Zamawiającego (transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie 
towaru do czasu przekazania go Zamawiającemu, koszt załadunku i rozładunku u Zamawiającego). 

4. W przypadku opakowań zwrotnych, opakowania będą zwracane Wykonawcy najwcześniej w dniu 
następnej realizacji dostawy. 

5. Ceny podane w ofercie nie mogą ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy, za wyjątkiem 
zmiany stawki podatku VAT, dokonanej w oparciu o zmianę przepisów prawa. 

 
§ 4 

1. Zapłata za dostarczony towar nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od daty dostawy i otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fakturę w dwóch 
egzemplarzach (oryginał i kopia) i zawierać będzie dane określone w przepisach ustawy z dnia 
11.03.2004 o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) i rozporządzenie 
MF z dnia 3 grudnia 2013 r.  w sprawie wystawienia faktur (Dz. U. 2013, poz. 1485)  a także: 
- nazwa towaru w języku polskim, 
- cena jednostkowa brutto, 
- liczbę przekazanych opakowań zbiorczych. 

2. Zapłata zostanie dokonana w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazane w fakturze. 
3. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 
§ 5 

1. Strony uzgadniają, że w przypadku gdy Wykonawca opóźni się z dostarczeniem przedmiotu umowy do 
Zamawiającego w terminach określonych w § 3 ust. 1,. Zamawiający ma prawo żądać kary umownej 
w wysokości 5% od wartości umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.  

2. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy z winy 
Wykonawcy bądź odstąpienia Zamawiającego z przyczyn leżących po Stronie Wykonawcy, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z należnego wynagrodzenia 
Wykonawcy wynikającego z wystawionej przez niego faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z tego prawa.  

4. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli 
Wykonawca nie wykonuje, bądź nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z umowy, a powstała 
z tego tytułu szkoda przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 
§ 6 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
2. Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnie 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

 
§ 7 

1.  Przez „siłę wyższą” rozumie się wydarzenia, których nie można było przewidzieć ani zapobiec, a które 
zaistniały po zawarciu niniejszej umowy. W szczególności za „siłę wyższą” uznać należy takie 
wydarzenia, jak działania wojenne, niepokoje społeczne, trzęsienia ziemi, klęski żywiołowe, pożary, 
powodzie, działania władz – o ile mają wpływ na prawidłowe realizowanie postanowień niniejszej 
umowy i nie są wynikiem okoliczności zawinionej przez stronę. 

2. W razie wystąpienia przypadku „siły wyższej”, mającego negatywny wpływ na prawidłowe realizowanie 
postanowień niniejszej umowy, strona dotknięta „siłą wyższą”, zostaje zwolniona ze swoich zobowiązań 
wynikających z niniejszej umowy, na czas występowania „siły wyższej”, a uzgodnione terminy zostaną 
odpowiednio przedłużone. 

3. W razie wystąpienia przypadku „siły wyższej”, strona, która ze względu na „siłę wyższą” nie może 
zrealizować swoich zobowiązań, jest zobowiązana powiadomić pisemnie o tym fakcie drugą stronę oraz 
podać dane na temat okoliczności „siły wyższej” oraz ich wpływu na realizację zobowiązań. 



4. Po ustaniu „siły wyższej”. strona dotknięta działaniem „siły wyższej”, jest zobowiązana niezwłocznie 
powiadomić pisemnie drugą stronę o fakcie ustania okoliczności lub zdarzeń „siły wyższej”. Po 
otrzymaniu zawiadomienia strony ustalają nowy termin realizacji umowy. 

 
§ 8 

1. Do kontaktów w sprawie realizacji umowy wyznacza się: 
 -  ze strony Zamawiającego:  
    tel.: ………………………………, faks: …………………………………………. 

- ze strony Wykonawcy: …………………………………………………………… 
          tel.: ………………………………, faks: …………………………………………. 
2. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu swojej siedziby. W 

razie nie uczynienia tego, przyjmuje się, że korespondencja przesłana na adres wskazany umową została 
stronie prawidłowo doręczona.  

3. W przypadku zmian w stanie prawnym Wykonawcy, wpływających na realizację umowy, Wykonawca 
zobowiązuje się powiadomić o tym niezwłocznie Zamawiającego. 

 
§ 9 

Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikającej z realizacji niniejszej Umowy, bez 
pisemnej zgody Zamawiającego, z uwzględnieniem wymogu wynikającego z art. 54 ust 5 ustawy z dnia 
15.04.2011 r. o działalności leczniczej . 

 
§ 10 

Ewentualne spory, mogące powstać przy wykonaniu umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu rzeczowo 
właściwemu Sądowi, w którego okręgu znajduje się Siedziba Zamawiającego. 

 
§ 11 

Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
Załącznik nr 1 do Umowy – Formularz cenowy. 
 
 
 
 
..............................................                                                              ................................................. 
( podpis Zamawiającego )                                                                          ( podpis Wykonawcy ) 
 
 
 
 
 
                                                                                                            


