
                                                                                                          Poznań, dnia  17.02.2017r. 
  
 

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

poniżej równowartości kwoty 30 000 euro. 
(wyłączone z przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. PZP.) 

 
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 

komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych 
Nr Sprawy: ADZP-381-A-06/17 

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu  
ul. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargowym na podstawie Regulaminu udzielania 
zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 
30.000 euro. 

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:  Zakup oraz sukcesywna dostawa materiałów 
eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, tj.: 
tonerów, tuszy, bębnów, taśm barwiących, etykiet termotransferowych dla 
Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. 
Szczegółowy opis zawarty został w załącznikach do niniejszego ogłoszenia: opis przedmiotu 
zamówienia i formularz cenowy. 

4. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy 
5. 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. 

6. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 
a) wypełniony i podpisany Formularz oferty – wzór w załączeniu (Zał. 2) 
b) wypełniona  i podpisany Formularz cenowy (Zał. 3) 
c) 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. 

d) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w 
przypadku, gdy oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie 
do centralnej ewidencji i informacji o 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 ww. 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 i specyfikacja techniczna nie podlegają uzupełnieniu.  



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  
23.02.2017 roku  do godz. 9:30, w zamkniętych    kopertach z  dopiskiem: „Oferta na 
sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń 
wielofunkcyjnych”. 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 23.02.2017r., godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, pokój 
D-8a, Sekcja ds. Zamówień Publicznych. 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 Zespołu: 
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. 
15. Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania: Katarzyna Gracz, Ewa 

Oleksyn tel. 61  8 506 295, email: zampub@tszoz.pl, ewa.oleksyn@szoz.pl 
 

 
 
                                                                                                                  Z poważaniem 
 
 
                                Z-ca Dyrektora 
                                                                                                                                       ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych 
                                                                                                                                                    mgr inż. Marzena Krzymańska 
                                                                                                                                                                    / ----- /  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki:  

1. Opis przedmiotu zamówienia 
2. Formularz oferty 
3. Formularz cenowy 
4. Wzór umowy            



Załącznik nr 1  
Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest : 
 
Zakup oraz sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, 
urządzeń wielofunkcyjnych, tj. : 

 Tonery, 
 Tusze, 
 Bębny, 
 Taśmy barwiące, 
 Etykiety termotransferowe 

dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu przez 
okres jednego roku. 
 
Kody wspólnego słownika zamówień CPV : 
30125110-5 Tonery do drukarek laserowych /faksów 
30124300-7 Bębny do maszyn biurowych 
30192113-6 Wkłady drukujące 
 
1. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych. Wykonawca może 

zaproponować produkt równoważny, który będzie spełniać wszystkie wymagane 
parametry, normy i standardy jakościowe, co produkt  określony w niniejszym SIWZ. 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest to materiał o parametrach technicznych i 
jakościowych nie gorszych niż produkt oryginalny oraz spełnia te same warunki 
użytkowe i funkcjonalne. 

2. Materiały eksploatacyjne muszą posiadać naniesiony na opakowaniu opis jednoznacznie 
identyfikujący produkt: nazwę producenta, kod (symbol) produktu, pojemność lub 
wydajność, wszystkie modele sprzętu do którego materiał jest przeznaczony oraz datę 
ważności. 

3. Zaoferowane materiały eksploatacyjne muszą być dostarczone w oryginalnych 
opakowaniach producenta oraz posiadać zabezpieczenia, które pozwalają na prawidłowe 
przechowywanie oraz bezpieczny transport. 

4. Wszystkie materiały eksploatacyjne równoważne muszą spełniać warunek 
bezkonfliktowej pracy z danymi urządzeniami, w stopniu nie mniejszym niż wskazany z 
symbolu oryginał, a w szczególności dotyczy to wydajności danego tonera, tuszu czy 
taśmy, która nie może być mniejsza niż w materiałach oryginalnych. 

5. Materiały eksploatacyjne równoważne nie mogą ograniczać współpracy z 
oprogramowaniem sprzętu, monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem. W 
przypadku, gdy materiał oryginalny posiada układ elektroniczny (chip) przekazujący 
informacje o stanie zużycia tuszu lub tonera, oferowany materiał równoważny musi 
posiadać analogiczny układ, tak samo działający.  

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia sprzętu 
spowodowane użyciem przez Zamawiającego zaoferowanych i dostarczonych materiałów 
eksploatacyjnych i jest zobowiązany do zwrotu kosztów naprawy takich urządzeń przez 
autoryzowany serwis. 

7. Jeżeli na skutek awarii sprzętu będącej wynikiem zastosowania zaoferowanych 
materiałów eksploatacyjnych Zamawiający utraci gwarancję producenta urządzenia, w 
ramach rekompensaty za utracone prawa gwarancyjne, Wykonawca będzie zobowiązany 



do przejęcia obowiązków gwaranta przez pozostały okres na jaki została udzielona 
gwarancja przez producenta urządzenia i na warunkach określonych przez producenta. 

 
W okresie obowiązywania umowy poszczególne zamówienia będą składane według 
zapotrzebowania Specjalistycznego ZOZ-u nad Matką i Dzieckiem, każdorazowo w formie 
pisemnej i przesyłane faxem lub mailem. 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       Załącznik Nr 2  
 
Pieczęć Wykonawcy 
 

                                                   

Formularz oferty /wzór/ 
 
Zamawiajcy: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrwotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. 
B. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań 
 
Dane Wykonawcy: 
Pełna nazwa:  
..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................
  
Adres (kod, miejscowość, województwo, powiat, ulica, nr domu, nr lokalu): 
.................................................................................................................................................................. 

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

REGON:...............................  NIP: .................................. 

Numer telefonu:............................................................... 

Adres e-mail: ................................................................... 

wpisany do rejestru 

........................................................................................................................................................... pod 

nr ..............................................................................................................................................................  

 
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon i/lub adres e-mail)    

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

1. Nawiązując do ogłoszenia na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i 
urządzeń wielofunkcyjnych, oświadczamy, że oferujemy wykonanie zamówienia za następującą 
cenę: 
 

netto  ................................................zł. plus obowiązujący podatek VAT .............%,   wartość podatku 
VAT ................................zł.,co stanowi  wartość   brutto ................................... zł. 
(słownie:............................................... zł.)  

2. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 

2. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
zamówienia. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem, nie wnosimy do nigo zastrzeżeń oraz 
uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy, że zamieszczony na stronie internetowej Zespołu projekt umowy został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 
określonych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 



3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu 

4. Oferta została złożona na ................... zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych                            
od nr .................. do nr  ........................  

5. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) ……………………………………………………….. 

2) ................................................................................ 

3)  ……………………………………………………….. 

4) ……………………………………………………….. 

5) ………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

             .............................................................................. 
                                                                                             (pieczęć i podpis osoby uprawnionej lub  
                                                                                                     upoważnionej przez wykonawcę) 
 ............................................... 
            (miejscowość, data)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                  Załącznik nr 4 
Wzór umowy 
 

U M O W A    
 

na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla SZOZnMiD w Poznaniu 

zawarta w dniu ........................ 2017 roku w Poznaniu 

 
pomiędzy:  

 
Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Poznaniu 
ul. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań  
wpisanym do Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Krajowym Rejestrze 
Sądowym pod numerem KRS 0000003220, NIP 778-11-28-565 
  
reprezentowanym przez: 
 
zwanym dalej "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 centralnej ewidencji i informacji o  
działalności gospodarczej CEIDG) 
Imię i nazwisko ………………..……….., działającym pod firmą 
…………..…………..…………………… z siedzibą w ……………………. przy ulicy 
……….……………......, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej  
NIP…………………………. 
REGON ..................... 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 
o następującej treści: 
 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, tj. tonery, tusze, 

bębny, taśmy dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w 

                                                 
1 Należy wypełnić w przypadku prowadzenia działalności przez Wykonawcę, jako spółka kapitałowa 



Poznaniu, zgodnie z formularzem cenowym (załącznik nr 1 umowy) złożonym dnia ..................., 

stanowiącym integralną część umowy. 

2. Dostawy określone w ust. 1 Wykonawca realizować będzie sukcesywnie na podstawie pisemnego 

zamówienia Zamawiającego. 

3. Podane w formularzu cenowym ilość materiałów eksploatacyjnych są ilościami szacunkowymi i 

mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo, że w razie wyczerpania danej pozycji asortymentu 

Zamawiający może go zamówić na tych samych zasadach pod warunkiem nie przekroczenia 

kwoty łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, na które opiewa niniejsza umowa. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot zamówienia sukcesywnie w ciągu jednego 

roku, licząc od dnia zawarcia umowy przez Strony, tj. od dnia ………….. 2017 roku do dnia 

……………. 2018 roku, zgodnie ze szczegółowymi zapotrzebowaniami Zamawiającego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie, że ostatnie zapotrzebowanie może złożyć najpóźniej ostatniego 

dnia obowiązywania umowy, a jego realizacja będzie podlegała postanowieniom niniejszej 

umowy. 

3. Zamawiający zastrzega, że nie jest zobowiązany do wyczerpania w okresie obowiązywania 

umowy swoimi zapotrzebowaniami kwot oraz ilości asortymentu, na które zawarta jest niniejsza 

umowa. Ich niewyczerpanie nie daje Wykonawcy podstaw do naliczenia kar umownych lub 

żądania odszkodowania lub wynagrodzenia uzupełniającego. 

4. Umowa, bez względu na termin jej obowiązywania wygasa w przypadku wcześniejszego 

wyczerpania kwoty łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, na które opiewa niniejsza umowa.  

5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane materiały eksploatacyjne są wolne od wad, 

pełnowartościowe w pierwszym gatunku. Materiały są opakowane oryginalnie, opakowania są 

nienaruszone, posiadają zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz znaki identyfikujące 

produkt, a w szczególności : znak towarowy produktu lub markę producenta artykułu. 

6. Przedmiot Umowy zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby 

Zamawiającego i wniesiony do Magazynu Gospodarczo – Technicznego. 

7. Realizacja dostaw materiałów eksploatacyjnych odbywać się będzie zgodnie z zamówieniami 

Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, licząc od dnia następnego po 

otrzymaniu zamówienia od Zamawiającego. 

8. Zamówienia mogą być składane faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w godzinach 

pracy Zamawiającego (7:00 – 15:00). 

9. W przypadku niezgodności dostawy (ilości) ze złożonym zapotrzebowaniem, Zamawiający 

prześle reklamację na podany przez Wykonawcę numer faksu lub adres e-mail, nie później niż w 



terminie 5 dni roboczych od dnia dostawy. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić reklamację 

najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia jej otrzymania. 

10. W przypadku gdy dostarczone produkty będą miały wady, Wykonawca zobowiązany jest do 

wymiany rzeczy wadliwych na rzeczy wolne od wad na koszt własny w terminie 3 dni roboczych 

od dnia otrzymania od Zamawiającego reklamacji. 

11. Wielkość każdej dostawy materiałów eksploatacyjnych oraz ich rodzaj będzie wynikać z 

jednostronnej dyspozycji osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia po stronie 

Zamawiającego. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania cen jednostkowych nie wyższych niż podane w 

ofercie przez cały okres trwania Umowy. 

 
§ 3 

1. Za zrealizowanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 i wyspecyfikowanym w załączniku nr 

1 do niniejszej umowy, Strony ustalają maksymalną wartość wynagrodzenia określoną na 

podstawie oferty Wykonawcy, w wysokości : 

............................... PLN + podatek VAT 23%, 

co stanowi wartość brutto .................................... PLN 

(słownie ...................................................................................). 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za poszczególne partie dostawy będzie liczone przy zastosowaniu 

ryczałtowych cen jednostkowych netto (plus należny podatek VAT) poszczególnych materiałów 

eksploatacyjnych zawartych w załączniku nr 1, pomnożonych przez określone w zamówieniu 

ilości tych materiałów. 

3. Ceny jednostkowe zawarte w załączniku nr 1 są cenami ryczałtowymi, kompletnymi, 

jednoznacznymi i zawierają wszystkie koszty mogące powstać w okresie wykonywania 

przedmiotu umowy (między innymi transportu do siedziby Zamawiającego i rozładunku). 

4. W okresie obowiązywania umowy strony nie przewidują wzrostu cen jednostkowych materiałów 

eksploatacyjnych podanych w ofercie. 

5. Wynagrodzenie wynikać będzie z rzeczywiście zrealizowanych zamówień (rzeczywiście 

dostarczonych ilości materiałów eksploatacyjnych) potwierdzonych przez Zamawiającego. 

6. Zapłata należności za wykonanie dostawy będzie następować w terminie do 30 dni na podstawie 

wystawionej przed Wykonawcę faktury VAT z osobna dla każdej z dostaw. 

7. W razie zwłoki z zapłatą wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo żądania zapłaty odsetek 

ustawowych. 

8. Dopuszcza się zmiany cen tylko w przypadku : 

 Zmiany stawki podatku VAT i stawek celnych wprowadzonych w drodze ustawy lub 

rozporządzenia właściwego ministra. Ceny ulegają zmianie stosownie do wprowadzonych 

zmian i obowiązują z chwilą wejścia w życie zmienionych przepisów. 



 
§ 4 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : 

2.1. za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w 

wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3. 

2.2. za zwłokę w realizacji każdorazowej dostawy przedmiotu zamówienia w wysokości 1 % 

wynagrodzenia umownego brutto należnego Wykonawcy za tę partię dostawy za każdy 

dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym dostawa powinna być 

dokonana. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne : 

3.1. za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 

wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3, chyba, że 

odstąpienie od umowy następuje wskutek okoliczności, o których jest mowa w art. 145 

ustawy Prawo zamówień publicznych, wówczas Zamawiający nie ma obowiązku zapłaty 

kary umownej. 

4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód 

oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem danego 

zobowiązania umowy przez stronę drugą. 

5. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszała postanowienia umowy w 

terminie 14 dni kalendarzowych od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty. 

Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z należności 

Wykonawcy za daną partię dostawy. 

 
§ 5 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z 

tytułu wykonania części umowy. 

3. Zamawiający zastrzega, że realizacja dostaw objętych niniejszą umową w okresie od daty 

zawarcia umowy tj. ………..2017r . do ……….2018 r. będzie uzależniona od 

posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych w zatwierdzonym planie 

finansowym na 2018 r. W przypadku braku posiadanych środków w planie finansowym 

na rok 2018 Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni 

od daty jego zatwierdzenia  



 

 
§ 6 

1. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod 

rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie spory, które wynikną z tytułu realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez 

Strony w drodze negocjacji. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji, 

spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

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

Stron.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY   WYKONAWCA 

                                                     


