Nr sprawy BZP.38.383-35.19
FORMULARZ OFERTY
Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – procedura udzielenie zamówienia
równej lub przekraczającej kwoty 2 000 euro do 30 000 euro, zgodnie z § 22 Regulaminu.
Część A
Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro.
L. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
Al. Jana Pawła II 7, 44–330 Jastrzębie – Zdrój
REGON: 272790824, NIP: 633-10-45-778, KRS 0000048508
ll. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zamówienie pn.: 1) dostawa końcówek do noża
harmonicznego, 2) użyczenie generatora, kompatybilnego z końcówkami wraz z przetwornikiem
pizoelektrycznym zaopatrzonym w ceramiczny transducer o zakresie częstotliwości pracy 55,500
- powtórzenie.
2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do Formularza oferty
(Formularz asortymentowo - cenowy).
3. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do Formularza oferty
(Formularz asortymentowo - cenowy).
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWINIA:
1. Umowa obowiązywać będzie przez okres: 24 miesięcy od dnia 19.09.2019r. lub do czasu

wykorzystania zakładanych ilości wynikających z Załącznika do umowy (Formularz asortymentowo cenowy).
2. Ilości podane w załączniku nr 2 są maksymalnym zapotrzebowaniem Zamawiającego.
3. Na czas realizacji umowy, Wykonawca złoży w depozyt w siedzibie Zamawiającego przedmiot
zamówienia zawarty w pkt II.1.1) w rodzajach i w ilościach określonych w załączniku nr 1 do umowy
z wyłącznym przeznaczeniem do użytku przez Zamawiającego.
IV. WARUNKI PŁATNOŚĆI
Należność za wykonane dostawy płatna będzie w terminie 60 dni od dnia doręczenia faktur do siedziby
Zamawiającego. Faktury wystawiane będą raz w miesiącu po częściowym wykonaniu przedmiotu umowy.
Jako dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
V. INNE WYMAGANIA: (jeżeli dotyczy)
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 06.08.2019r. do godz. 10:00
• pisemnie, na adres Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2, Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie
- Zdrój, I p, Sekretariat (koperta zaklejona, opisana: „Procedura do 30.000 euro BZP.38.383-35.19)– nie
otwierać przed 06.08.2019r. godz. 10:00)
lub
• faksem z podpisem Wykonawcy (oferta nie podpisana zostanie odrzucona) na numer 032 47 84 549 lub
• w wersji elektronicznej z podpisem Wykonawcy (oferta nie podpisana zostanie odrzucona) e-mail:
zp@wss2.pl.
2. Cena w niej podana ma być wyrażona cyfrowo i słownie;
3. Winna być napisana w języku polskim, czytelnie;
4. Winna obejmować całość zamówienia.
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VII. OKREŚLENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykonawca winien zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 2) i wzorem umowy (zał.
nr 2).
2. Wykonawca winien posiadać zdolność techniczną i zawodową umożliwiającą wykonywanie przedmiotu
umowy opisanego w pkt II części A Formularza oferty w oparciu o załącznik nr 2 do Formularza oferty
- Formularz asortymentowo – cenowy.
VIII. OFERTA MA ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY I ELEMENTY:
1. Część A i Wypełnioną część B Formularza oferty.
2. Wypełniony załącznik nr 2 do Formularza oferty (Formularz asortymentowo – cenowy).
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (kopia potwierdzona
za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy).
4. Ulotki informacyjne, broszury, foldery, katalogi, itp. z zaznaczeniem, której pozycji w pakiecie dotyczy.
5. Oświadczenie o posiadaniu pozwoleń na dopuszczenie do obrotu i używania - według Załącznika nr 4
(jeżeli dotyczy).
IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY W SKŁADANEJ PROPOZYCJI CENOWEJ:
1. W cenie oferty winny zawierać się wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania
Zamówienia.
2. W Formularzu oferty należy podać cenę oferty: wartość netto i wartość brutto.
X. KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryterium – cena 100%
XI. OSOBAMI WYZNACZONYMI DO KONTAKTU W SPRAWACH:
a) merytorycznych jest:
- ze strony Zamawiającego: lek. Artur Ploch – Kierownik Bloku Operacyjnego.
b) formalno- prawnych jest:
- ze strony Zamawiającego: Izabela Sobczak - St. Specjalista ds. Zamówień Publicznych.
XII. ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 – Wzór umowy
Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 3 – Protokół zużycia
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o posiadaniu pozwoleń na dopuszczenie do obrotu i używania.
Część B
I NAZWA I ADRES WYKONAWCY:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
NIP ...............................................................

Regon .............................................................

e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nazwa banku i numer rachunku bankowego ...........................................................................
II. OFERUJĘ WYKONANIE WYŻEJ WYMIENIONEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZA CENĘ:
Cena ogółem:
Cena netto: ……………. zł/słownie: ………………………………………………………………........................./100.
Cena brutto: ……………. zł/słownie: ………………………………………………………………......................../100.
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Należność za wykonane dostawy płatna będzie w terminie 60 dni od dnia doręczenia faktur do siedziby
Zamawiającego, po częściowym wykonaniu przedmiotu umowy. Jako dzień zapłaty przyjmuje się datę
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
III. OSOBAMI WYZNACZONYMI DO KONTAKTU ZE STRONY WYKONAWCY SĄ:
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
IV. OŚWIADCZENIA:
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy nie wnosi
do nich żadnych zastrzeżeń.
2. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot zamówienia w terminie określonym przez
Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, iż posiada zdolność techniczną i zawodową umożliwiającą wykonywanie
przedmiotu umowy opisanego w pkt II części A Formularza oferty w oparciu o załącznik nr 2 do
Formularza oferty.
V. ZAŁĄCZM DO NINIEJSZEGO FORMULARZA NASTĘPUJĄCE ZAŁĄCZNIKI, STANOWIĄCE INTEGRALNĄ
CZĘŚĆ OFERTY:
1. .................................................................................................................................................
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Miejscowość .................................................. dnia ..................................

..................................................................
Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy
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Załącznik nr 1
UMOWA NR ....../2019 – WZÓR

Zawarta w dniu …..................…. 2019 roku w Jastrzębiu - Zdroju pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 2
w Jastrzębiu - Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000048508 nr NIP 6331045778,
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………. – Dyrektora
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a
.....................................................................................................................................................
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”
§1
Tryb postępowania
1. Umowa zostaje zawarta, w wyniku postępowania o wartości szacunkowej, której wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro BZP.38.383-35.19 na podstawie
obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych, stanowiącego
załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 137/2016 z dnia 02.09.2016 r. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju.
2. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy PZP
nie stosuje się.
§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest: 1) dostawa końcówek do noża harmonicznego, 2)
użyczenie generatora, kompatybilnego z końcówkami wraz z przetwornikiem pizoelektrycznym
zaopatrzonym w ceramiczny transducer o zakresie częstotliwości pracy 55,500.
2. Na czas realizacji umowy, Wykonawca złoży w depozyt w siedzibie Zamawiającego przedmiot
zamówienia zawarty w ust.1.1) w rodzajach i w ilościach określonych w załączniku nr 1 do umowy
z wyłącznym przeznaczeniem do użytku przez Zamawiającego.
2. Na warunkach objętych niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby
Zamawiającego Przedmiot zamówienia oraz przenieść na Zamawiającego własność owego
Przedmiotu zamówienia z chwilą jego pobrania z depozytu, a Zamawiający zobowiązuje się odebrać
Przedmiot zamówienia i zapłacić umówioną cenę (wynagrodzenie) za pobrany z depozytu Przedmiot
zamówienia
3. Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia; ilości i ceny jednostkowe podane zostały w Załączniku nr
1 do umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot zamówienia określony w ust. 1 i 2 jest dopuszczony do obrotu
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Transport Przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz jego wniesienie i rozładunek
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca wykona na własny koszt i ryzyko.
§3
Warunki Umowy
1. Zamawiający jest uprawniony do żądania realizacji Przedmiotu zamówienia: na dwa dni przed dniem
obowiązywania umowy - zawartego w § 2 ust. 1.2) oraz na podstawie zamówień częściowych zawartego w § 2 ust. 1.1), a Wykonawca jest zobowiązany do realizacji w/w Przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo pobierania z depozytu Przedmiotu zamówienia i składania
zamówień w ilościach pobranych- uzależnionych rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
3. Realizacja uprawnienia, o którym mowa w § 3 ust. 2, nie niesie dla Zamawiającego żadnych
negatywnych skutków prawnych, a w szczególności ograniczenie przez Zamawiającego zamówienia
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na Przedmiot zamówienia zarówno w zakresie rzeczowym, jak i ilościowym, nie stanowi odstąpienia
od umowy nawet w części, ani też nie skutkuje odpowiedzialnością Zamawiającego z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie
odszkodowawcze.
4. Każda dostawa Przedmiotu zamówienia zrealizowana przez Wykonawcę zgodnie z zamówieniem
zostanie potwierdzana przez uprawnionego pracownika Zamawiającego w treści listu przewozowego
lub protokołu zdawczo - odbiorczego wystawianego przez Wykonawcę stwierdzającego fakt
dostarczenia i odbioru Przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający może odmówić przyjęcia Przedmiotu zamówienia bez jakichkolwiek roszczeń
finansowych ze strony Wykonawcy, jeżeli:
a) Przedmiot zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
b) opakowanie będzie naruszone,
c) dostarczony Przedmiot zamówienia lub jego część nie będzie zgodna z zamówieniem.
6. W zakresie bieżącej współpracy w trakcie realizacji postanowień niniejszej umowy
a) Zamawiający reprezentowany będzie przez: Kierownika Bloku Operacyjnego lek. Artura Plocha
numer telefonu 32/47 84 762.
b) Wykonawca reprezentowany będzie w sprawie realizacji zamówień przez:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
numer telefonu …………………………………..

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

§4
DEPOZYT
Celem utworzenia depozytu zgodnie z § 2 ust. 2 umowy, Wykonawca zobowiązany jest po
wcześniejszym uprzedzeniu w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy, dostarczyć
Zamawiającemu Przedmiot zamówienia na warunkach niniejszej umowy.
O fakcie pobrania Przedmiotu zamówienia z depozytu Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić
Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych, przesyłając mu faksem na nr ………………………. lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ………………………………………………………… protokół
zużycia (wzór protokołu zużycia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy) określający ilość
i rodzaj pobranego przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wraz z protokołem zużycia (zał. nr 2 do umowy) przedłoży Wykonawcy zamówienie
będące podstawą do odpowiedniego uzupełnienia depozytu przez Wykonawcę do ilości
i asortymentu Przedmiotu zamówienia określonego w formularzu asortymentowo – cenowym;
stanowiącym integralną cześć umowy.
Wykonawca uzupełniać będzie Przedmiot zamówienia objęty depozytem do stanu określonego
w załączniku nr 1 do umowy w terminie do 48 godzin od złożenia protokołu zużycia wraz
z zamówieniem.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca każdorazowo faksem zwrotnym bądź odpowiednio za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: blok@wss2.pl potwierdził otrzymanie zamówienia.
Zamówienie dla swej ważności każdorazowo musi być opatrzone podpisem i pieczęcią Dyrektora lub
uprawnionego pracownika Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, iż wynagrodzenie tytułem dostaw Przedmiotu zamówienia do depozytu
zostało ujęte w cenie określonej w § 6 ust. 3 tejże umowy.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Przedmiot zamówienia posiadający wszelkie wymagane
przepisami prawa certyfikaty i atesty, zgodny z zamówieniami Zamawiającego.
Zamawiający zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania Przedmiotu zamówienia
w depozycie, tak by zachować go w stanie niepogorszonym i ponosi odpowiedzialność wyłącznie
z tytułu zawinionej i udowodnionej szkody powstałej w czasie trwania niniejszej umowy
w przedmiocie zamówienia przyjętym do depozytu.

5

10. Zamawiający zezwoli przedstawicielom Wykonawcy na dostęp do depozytu w celu sprawdzenia jego
ilości i stanu. Wykonawca może kontrolować ilość i stan depozytu do 4 razy w roku, jednakże
w sposób nieutrudniający prawidłowego funkcjonowania Zamawiającego. W każdym czasie
dopuszcza się dodatkową kontrolę Wykonawcy za pisemną zgodą Zamawiającego.
11. Zamawiający zwróci niewykorzystany przedmiot zamówienia w terminie do 30 dni od daty
zakończenia umowy. Podstawą rozliczenia będzie protokół zdawczo-odbiorczy.
12. W przypadku, gdy po otwarciu, ale przed użyciem, Przedmiot zamówienia okaże się wadliwy lub źle
zabezpieczony przez Wykonawcę lub Producenta, Zamawiający w każdym takim przypadku jest
zobowiązany niezwłocznie – w terminie do 3 dni kalendarzowych – powiadomić Wykonawcę (vide
Gwarancja - § 8).
13. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z uzupełnieniem depozytu w terminie określonym w § 4 ust. 4,
Zamawiający może bez uprzedniego wezwania, mając na uwadze cel umowy, powierzyć wykonanie
dostawy Przedmiotu zamówienia podmiotom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastępcze).
14. W przypadku zastępczego wykonania dostawy Przedmiotu zamówienia, zgodnie z ust. 13 powyżej,
Wykonawca nie będzie obciążany karą umowną, o której mowa w § 9 ust. 1 lit. a umowy, z tytułu
opóźnienia w realizacji przedmiotowej dostawy Przedmiotu zamówienia, począwszy od dnia zlecenia
przez Zamawiającego wykonania zastępczego podmiotowi trzeciemu.
§5
Termin realizacji umowy
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony: od dnia 19.09.2019r., do dnia 18.09.2021r.
§6
Wynagrodzenie
1. Za należyte wykonanie Przedmiotu zamówienia, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy
wynagrodzenie obliczone zgodnie z cenami zawartymi w załączniku nr 1 do umowy, który stanowi
podstawę do rozliczeń finansowych między Stronami.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w załączniku nr 1 do umowy zawiera wszelkie koszty
związane z realizacją Przedmiotu zamówienia, w tym podatek, cło i opłaty.
3. Łączna szacunkowa wartość wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowanie Przedmiotu zamówienia
w pełnym zakresie rzeczowym według cen określonych w załączniku nr 1 do umowy wynosi:
Ogółem:
Netto: ………………. zł słownie: ……………………………………………………………………………………………/100
Brutto ………………. zł słownie: ……………………………………………………………………………………………/100.
4. W sytuacji gdy w związku ze zmianą przepisów prawa, zmianie ulegnie stawka podatku VAT,
Zamawiający dopuszcza modyfikację postanowień umowy w zakresie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy brutto, poprzez obliczenie tej kwoty w oparciu o nową stawkę podatku VAT.
§7
Warunki płatności
1. Protokół zużycia stanowi podstawę wystawienia faktur VAT przez Wykonawcę.
2. Wykonawca wystawi faktury VAT wyłącznie za Przedmiot zamówienia zgodny z umową i pobrany
przez Zamawiającego z depozytu, zgodnie z cenami określonymi w załączniku nr 1 do umowy.
3. Wystawienie faktur VAT za Przedmiot zamówienia pobrany przez Zamawiającego z depozytu, ale
nierozliczony zgodnie z § 4 ust. 2 powyżej, nastąpi na podstawie podpisanego przez upoważnionych
przedstawicieli obu Stron protokołu inwentaryzacji sporządzanego nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

6

4. Termin płatności wynosi 60 dni i będzie liczony od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionych faktur VAT. Faktury wystawiane będą raz w miesiącu za przedmiot umowy pobrany
w danym miesiącu.
5. Zamawiający dokona zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia przelewem, na wskazany
w fakturze VAT rachunek Wykonawcy. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
6. Przedmiot zamówienia wyszczególniony na fakturach VAT wraz z kodami, będzie zgodny
z nazewnictwem określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
7. Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio
z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi
należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez
poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też
faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby
Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację
ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem
dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia
inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie
indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24
grudnia 2007r.w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością
windykacyjną.
8. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie
z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko
w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy
poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz
Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego
wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
9. W razie naruszenia obowiązku opisanego w § 7 ust. 7, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty
na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od wartości zamówienia wskazanego jako
brutto w § 6 ust.3 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku,
co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonej kary umowne.
10. W razie naruszenia obowiązku opisanego § 7 ust. 8, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na
rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od wartości zamówienia wskazanego jako
brutto w § 6 ust.3 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku,
co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonej kary umownej.
11. Niezależnie od regulowania zobowiązań finansowych wynikających z umowy, Wykonawca
zobowiązany jest do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z zawartą umową.
§8
Gwarancja
1. Wykonawca udzieli gwarancji, co do jakości towaru na okres 2 lat od daty wydania towaru.
2. Wykonawca rozpatrzy reklamację Zamawiającego, co do jakości dostarczonego przedmiotu
zamówienia w terminie 48 godzin przypadających w dni robocze od daty doręczenia reklamacji na nr
faksu Wykonawcy …………………………………. Nie udzielenie odpowiedzi w tym terminie uważa się za
uznanie reklamacji.
3. Wykonawca w ciągu 48 godzin przypadających w dni robocze od uznania reklamacji jest
zobowiązany do wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia na zgodny z umową.
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§9
Kary umowne
1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci
kary umowne:
a) w wysokości 10% wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
b) w wysokości 5% wartości brutto niewykonanej lub nienależycie wykonanej części zamówienia
w przypadku, gdy dana dostawa będzie obejmować Przedmiot zamówienia o złej jakości,
Przedmiot zamówienia nie posiadający deklarowanych właściwości oraz Przedmiot zamówienia
w ilości niezgodnej z zamówieniem;
c) w wysokości 0,2% wartości brutto dostawy jednak nie mniej niż 100,00 złotych za każdy dzień
opóźnienia w uzupełnieniu depozytu;
d) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku Wykonawcy określonego w § 7 ust. 11 Zamawiający
naliczy karę umowną w wysokości 2% wartości umowy brutto;
e) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn innych niż wymienione
w ust. 1 lit. a) do d) Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5% wartości umowy brutto.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej wraz
z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty otrzymania w/w
dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak zapłaty w powyższym terminie uprawnia
Zamawiającego do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych jego
wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.

§ 10
Postanowienia końcowe
Wykonawca oświadcza, że wykona całe zamówienie we własnym zakresie.
Wszelkie sporne sprawy, strony zobowiązują się załatwić polubownie, a w przypadku braku
porozumienia przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem:
a)
zmiany cen w związku z korzystaniem z rabatów cenowych przyznanych przez
Wykonawcę w okresie trwania umowy;
b)
zmiany zakresu rzeczowego, tj. zastąpienie produktu objętego umową innym produktem
synonimem (odpowiednikiem), jednak nie droższym i nie o gorszych parametrach za
zgodą Zamawiającego
c)
sytuacji, gdy w związku ze zmianą przepisów prawa zmianie ulegnie stawka podatku VAT,
Zamawiający dopuszcza zmiany wynagrodzenia o kwotę brutto wynikającą ze
zmienionej obowiązującej stawki podatku VAT.
Zmiana osób, o których mowa w § 3 ust. 6, zmiana siedziby, adresu Wykonawcy nie wymaga zmiany
umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, z winy
Wykonawcy w przypadku dwukrotnego nieuzasadnionego: nie dokonania dostawy, dokonania jej
nieterminowo, nie dostarczenia wszystkich przedmiotów zamówienia, dostarczenia przedmiotu
umowy o złej jakości lub nie posiadającego deklarowanych właściwości. (Postanowienie § 9 ust. 1 lit.
a) stosuje się odpowiednio.
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 powyższych okolicznościach.
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonanej już części umowy.
Niniejszy dokument Umowy obejmuje wszelkie postanowienia umowy, żadne z oświadczeń,
zapewnień lub porozumień, które nie są objęte tym dokumentem, nie składa się na treść Umowy.
Gdyby okazało się, że niektóre ustalenia niniejszej Umowy są nieważne, albo gdyby wystąpiła luka w
niniejszej Umowie, ważność pozostałych ustaleń nie jest przez to naruszona, chyba, że nieważnością
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dotknięte są istotne postanowienia umowy lub z jej treści wynika, iż bez postanowień dotkniętych
nieważnością nie zostałaby ona zawarta. Zastąpione one zostaną takimi ważnymi i skutecznymi
postanowieniami, które w odniesieniu do wywieranych przez nie skutków gospodarczych
i finansowych oraz intencji stron będą w maksymalnym stopniu zbliżone do postanowień dotkniętych
nieważnością.
11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:
1) Formularz asortymentowo – cenowy
2) Protokół zużycia

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 2

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

L.p

Opis przedmiotu zamówienia

j. m.

Ilość

1.

Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł.
Ramienia 23 cm śr. 5mm, bransza aktywna wykonana ze
stopu tytanu, pokryta czarną nieprzywierajacą powłoką.
Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min.
z wbudowaną technologią ATT. Możliwość cięcia
i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy.

Szt.

42

2.

Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł.
Ramienia 36 cm śr. 5mm, bransza aktywna wykonana ze
stopu tytanu, pokryta czarną nieprzywierajacą powłoką.
Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min.
z wbudowaną technologią ATT. Możliwość cięcia
i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy.

Szt.

12

Cena jedn.
netto
PLN

Wartość
netto
PLN

VAT
%

Wartość
brutto
PLN

Producent
i nazwa handlowa/
numer katalogowy

Razem

Uwaga: Depozyt wynosi 12 sztuk (6 szt. poz. nr 1 i 6 szt. poz. nr 2).

Miejscowość, …………………………………………………., dnia …….…….2019 r.
……………….….………………………………………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 3

PROTOKÓŁ ZUŻYCIA
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

RAPORT ZA OKRES
ILOŚĆ KOŃCÓWEK DO
KOD

od dnia ………. do dnia ……….
NOŻA HARMONICZNEGO
DATA WSZCZEPU

PODPIS

Miejscowość, …………………………………………………., dnia …….…….2019r.

……………….….………………………………………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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(Pieczęć
Wykonawc
y)

BZP.38.383-35/19

Załącznik nr 4
(Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
O POSIADANIU POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I UŻYWANIA
ORAZ O POTWIERDZENIU GOTOWOŚCI DO ICH UDOSTĘPNIENIA

NAZWA WYKONAWCY:
...........................................................................................................................................................
ADRES:
...........................................................................................................................................................

Składając ofertę w postępowaniu BZP.38.383-35.19 na podstawie obowiązującego u Zamawiającego
Regulaminu udzielania zamówień publicznych - stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 137/2016 z
dnia 02.09.2016 r. Dyrektora WSS nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

oświadczamy, że:
oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiada aktualne pozwolenia na dopuszczenie do obrotu
i używania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz potwierdzamy gotowość ich udostępnienia
na żądanie Zamawiającego.

Miejscowość,................................, dnia ................ 2019r.

..................................................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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