
Gdynia, 19.12.2016r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej

równowartości 30 000 euro
na sukcesywną dostawę leków i środków farmaceutycznych
dla potrzeb Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni

Pełna nazwa Zamawiającego:
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ
Ul. Żwirki i Wigury 14, 81-394 Gdynia
NIP 586 19 86 956
Tel. 58 660 88 11
Fax. 58 660 88 12

Tryb postępowania: zapytanie cenowe

Kod CPV: 3360000-6 , 33700000-7

Znak postępowania: MSPR/ZP/ZC/14/2016

Termin składania ofert: 23.12.2016 r. do godz. 10.00,

Termin otwarcia ofert: 23.12.2016 r. godz. 10:30,

Imię, nazwisko pracownika prowadzącego sprawę: 
Paweł Molendowski, Tel. 58 660 88 20, Mob. 501 189 189
e-mail: p.molendowski@pogotowie.gdynia.pl 

Dokumenty powiązane:
 załącznik nr 3 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 załącznik nr 3A - Wykaz leków i środków farmaceutycznych
 załącznik nr 3B - Formularz ofertowy
 załącznik nr 3C - Formularz cenowy
 załącznik nr 3D - Wzór umowy

DYREKTOR
Miejskiej Stacji Pogotowie Ratunkowego

W Gdyni

mgr Beata Pająk-Michalik
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MSPR/ZP/ZC/15/2016

Załącznik Nr 3
do Regulaminu sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby 
Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni o wartości szacunkowej nie przekraczającej 
równowartości kwoty 30 000 euro

Gdynia, dnia 19.12.2016r.

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

w prowadzonym postępowaniu o wartości szacunkowej do 30 000 euro na sukcesywną dostawę leków i
środków farmaceutycznych dla potrzeb Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni

Nazwa i adres Zamawiającego:
Zamawiający: 

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ul. Żwirki i Wigury 14
81 – 394 Gdynia
NIP 5861986956
REGON   190502151

Adres do korespondencji: 
Ul. Żwirki i Wigury 14
81 – 394 Gdynia
Tel: 58 660 88 11
Fax: 58 660 88 12
e-mail: biuro@pogotowie.gdynia.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Sukcesywna dostawa leków i środków farmaceutycznych dla potrzeb Miejskiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Gdyni

Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 3A.

1. Ilość sprzedaży i dostawy jest przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do potrzeb 
Zamawiającego. 

2. Szacunkowa wielkość dostaw może zostać w trakcie realizacji dostaw zmieniana w wysokości do 
10 % w zakresie ilości danego asortymentu. 

3. Dostawa artykułów będzie odbywać się według potrzeb zamawiającego na podstawie 
ZAMÓWIENIA złożonego drogą mailową. 

4. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego będzie odbywał się na koszt 
Dostawcy. 

5. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych produktów w przypadku ich złej jakości. 
6. Dostawy odbywać się będą do godz. 13.00 do siedziby Zamawiającego.
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7. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego 
(innego niż podany z nazwy przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, iż 
oferowany asortyment będzie o takim składzie farmaceutycznym, oraz ilościowym. 

8. Zamawiający wymaga, aby Dostawca przewidział w ofercie stawki podatku VAT obowiązujące na 
dany okres, w przypadku dalszych zmian w stawkach podatku VAT w trakcie obowiązywania 
umowy w roku 2016, przewiduje się zmiany umowy w tym zakresie. 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
 Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 29.12.2016 r. do dnia 28.12.2017 r.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU .

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej – wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
2. Aktualny odpis zaświadczenie z Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego na prowadzenie 
działalności związanej z trybem postępowania.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

Zamawiający nie dopuszcza składnie oferty częściowej.

Wymagania podstawowe.
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 B do niniejszego 
postępowania, formularz należy wypełnić wpisując wymagane dane w wolne pola.

Formy oferty.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną, powinna być 
podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

Zawartość oferty.

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

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

2. Aktualne zaświadczenie z Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego na prowadzenie 
działalności

3. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 3B.
4. Podpisany wzór umowy załącznik nr 3D 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY: 
 cena oferty - 100%. 

1. Jeżeli w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zostaną złożone oferty o 
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty 
dodatkowej w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia. 
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2. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki, rachunkowe z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki niepowodujące 
istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta 
została poprawiona. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z wybranymi oferentami przed ostatecznym 
wyborem oferty i podpisaniem umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
5. W wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi 

Wykonawców. 

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego 
jest: 

1. Paweł Molendowski – Specjalista ds. zamówień publicznych, tel. 58 660 88 20 
2. Jacek Adamonis – Kierownik ds. Ratownictwa Medycznego, Tel. 58 660 88 13

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY. 
Ofertę należy złożyć : 

 drogą e-mail: zamowienia@pogotowie.gdynia.pl
 przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera
 dostarczona osobiście do siedziby Zamawiającego

Termin składania ofert - do dnia 23.12.2016r. do godziny 10.00. 

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY 
Zamawiający dopuszcza zmianę ceny jednostkowej brutto w sytuacji zmiany stawki podatku VAT 
wynikającej z obowiązującego prawa.

ZATWIERDZIŁ: 

DYREKTOR
Miejskiej Stacji Pogotowie Ratunkowego

W Gdyni

mgr Beata Pająk-Michalik
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MSPR/ZP/ZC/15/2016
Załącznik Nr 3 A
Wykaz leków i środków farmaceutycznych dla potrzeb Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni

LP NAZWA Nazwa międzynarodowa j.m. ilość
1 ADENOCOR 3mg/1ml *6fiol.A 2ml ADENOSINUM op 10

2
ADRENALINA WZF 0,1% inj. 1mg/1ml 
*10amp.

ADRENALINUM
op 95

3 ALTACET  tabl. 1g * 6 ALUMINIUM ACETOTARTARICUM op 100
4 AMIOKORDIN inj. 50mg/1ml * 5amp. a3ml AMIODARONUM op 35

5 AQUA PRO INJECT.  * 100  a5ml AQUA PRO INIECTIONE op 20
6 ARGOSULFAN 2% krem 400g SULFATHIAZOLUM ARGENTICUM op 20
7 ATROPINUM SULF. inj. 0,5mg/1ml * 10 ATROPINUM op 10
8 ATROPINUM SULF. inj. 1mg/1ml * 10 ATROPINUM op 10
9 BETADINE maść POVIDONUM IODATUM szt 40
10 BETALOC inj.doż. 5mg/5ml * 5 METOPROLOLUM TARTARICUM op 7
11 BORASOL roztwór 3% * 200g    kwas borowy ACIDUM BORICUM op 80
12 BRILIQUE 90mg tabl *56 TICAGRELORUM op 7
13 BUSCOLIZYNA INJ.20mg/1ml*10 HYOSCINUM BUTYLBROMATUM op 30

14
CALCIO GLUCONATO  inj. 1000mg/10ml * 
10

CALCIUM GLUCONICUM
op 6

15 CAPTOPRIL tabl. 12,5mg * 30 CAPTOPRILUM op 80
16 CAPTOPRIL tabl. 25mg * 30    CAPTOPRILUM op 80

17
CHLOREK ETYLU aerozol 70g  AETHYLUM 
CHL.

AETHYLUM CHLORATUM
szt 30

18 CHLORSUCCILLIN inj. 0,2g * 10 SUXAMETHONIUM CHLORATUM op 2
19 CLEMASTINUM inj. 2mg/2ml * 5 CLEMASTINUM op 35
20 CLONAZEPAM inj. 1mg/1ml * 10amp. śr.psy. CLONAZEPAMUM op 10

21
CORHYDRON 100 inj.100mg/2ml*5fiol.
+5amp.

HYDROCORTISONUM
op 194

22 DETREOMYCYNA maść 2% * 5g CHLORAMPHENICOLUM szt 80
23 DEXAVEN inj. 4mg/1ml * 10amp. DEXAMETHASONUM op 45
24 DEXAVEN inj. 8mg/2ml * 10amp. DEXAMETHASONUM op 190
25 DIGOXIN inj. 0,5mg/2ml * 5  DIGOXINUM op 10
26 DOLCONTRAL inj. 100mg/2ml * 10amp.    N! PETHIDINUM op 10
27 DOPAMINUM 4% inj. 200mg/5ml * 10 DOPAMINUM op 10
28 EBRANTIL 25mg *5amp URAPIDILUM op 10

29
EPHEDRINUM HYDROCHL. inj. 25mg/1ml * 
10

EPHEDRINUM
op 5

30 FENACTIL inj. 5mg/1ml * 5   a 5ml CHLORPROMAZINUM op 15
31 FENTANYL inj. 0,1mg/2ml * 50amp.      N! FENTANYLUM op 5
32 FLUMAZENIL KABI inj. 0,1mg/1ml * 5 a 5ml FLUMAZENILUM op 2
33 FUROSEMID inj. 0,02g/2ml *  5amp. FUROSEMIDUM op 210
34 FUROSEMID inj. 0,02g/2ml * 50amp. FUROSEMIDUM op 10
35 GLUCAGEN HYPOKIT inj. 1mg * 1amp.-strz. GLUCAGONUM szt 15
36 GLUCOSUM inj. 20% * 10amp.        a 10ml GLUCOSUM op 74
37 GLUCOSUM inj. 40% * 10amp.  a 10ml GLUCOSUM op 23
38 HEPARYNA 25000jm/5ml HEPARINUM NATRICUM op 4
39 HYDROCORTISON AFP krem 1% * 15g HYDROCORTISONUM op 5
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MSPR/ZP/ZC15/2016
Załącznik Nr 3 B

………..……dn. …………

DANE OFERENTA:
Nazwa:……………………………..
Adres: ……………………………..
NIP ……………………………..
Nr Tel. ……………………………..

ZAMAWIAJĄCY
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ

Ul. Żwirki i Wigury 14, 81 – 394 Gdynia
NIP: 5861986956

FORMULARZ OFERTOWY

1. Oferujemy całościowy przedmiot zamówienia zgodnie z SIWZ oraz opisem przedmiotu 
zamówienia i wzorem umowy za cenę netto: ………………….………PLN 
słownie: ………….……………………..……………….…..
brutto: ………………..………PLN 
słownie: ………….……………………..……………….…..
zgodnie z formularzem cenowym (Załącznik Nr 3 C).

2. Warunki płatności………………………………………….

3. Warunki dostawy…………………………………………..

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy i 
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej ofert, co zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wskazanym przez Zamawiającego.

5. Z ofertą składamy następujące załączniki:

-………………………..
-………………………..
-………………………..

……………………………………………..
Podpis i pieczęć oferenta
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MSPR/ZP/ZC/15/2016
Załącznik Nr 3 C

DANE OFERENTA:
Nazwa:……………………………..
Adres: ……………………………..
NIP ……………………………..
Nr Tel. ……………………………..

FORMULARZ CENOWY

LP NAZWA j.m.

cena
jednostki

netto (PLN)
VAT
(%)

Cena jednostki
brutto (PLN) ilość

wartość brutto
(PLN)

1 ADENOCOR 3mg/1ml *6fiol.A 2ml op 10

2
ADRENALINA WZF 0,1% inj. 1mg/1ml 
*10amp. op 95

3 ALTACET  tabl. 1g * 6 op 100
4 AMIOKORDIN inj. 50mg/1ml * 5amp. a3ml op 35

5 AQUA PRO INJECT.  * 100  a5ml op 20
6 ARGOSULFAN 2% krem 400g op 20
7 ATROPINUM SULF. inj. 0,5mg/1ml * 10 op 10
8 ATROPINUM SULF. inj. 1mg/1ml * 10 op 10
9 BETADINE maść szt 40
10 BETALOC inj.doż. 5mg/5ml * 5 op 7

11
BORASOL roztwór 3% * 200g    kwas 
borowy op 80

12 BRILIQUE 90mg tabl *56 op 7
13 BUSCOLIZYNA INJ.20mg/1ml*10 op 30

14
CALCIO GLUCONATO  inj. 1000mg/10ml 
* 10 op 6

15 CAPTOPRIL tabl. 12,5mg * 30 op 80
16 CAPTOPRIL tabl. 25mg * 30    op 80

17
CHLOREK ETYLU aerozol 70g  
AETHYLUM CHL. szt 30

18 CHLORSUCCILLIN inj. 0,2g * 10 op 2
19 CLEMASTINUM inj. 2mg/2ml * 5 op 35

20
CLONAZEPAM inj. 1mg/1ml * 10amp. 
śr.psy. op 10

21
CORHYDRON 100 inj.100mg/2ml*5fiol.
+5amp. op 194

22 DETREOMYCYNA maść 2% * 5g szt 80
23 DEXAVEN inj. 4mg/1ml * 10amp. op 45
24 DEXAVEN inj. 8mg/2ml * 10amp. op 190
25 DIGOXIN inj. 0,5mg/2ml * 5  op 10

26
DOLCONTRAL inj. 100mg/2ml * 10amp.    
N! op 10

27 DOPAMINUM 4% inj. 200mg/5ml * 10 op 10
28 EBRANTIL 25mg *5amp op 10
29 EPHEDRINUM HYDROCHL. inj. op 5
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……………………………………………..
Podpis i pieczęć oferenta
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MSPR/ZP/ZC/3/2016
Załącznik nr 3D

 

WZÓR UMOWy Nr MSRP/ZP/ZC/3/2016

zawarta w dniu ………………………… w Gdyni

pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Miejską Stacją Pogotowia Ratunkowego
w Gdyni przy ul.  Żwirki  i  Wigury 14; 81-394 Gdynia;  wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń,  innych
Organizacji  Społecznych  i  Zawodowych,  Fundacji  oraz  Samodzielnych  Publicznych  Zakładów  Opieki
Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział
Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  nr  KRS  0000011428,  NIP  5861986956,  REGON
190502151, w imieniu którego działa:
Dyrektor Beata Pająk – Michalik,
zwanym dalej Zamawiającym 
a

……………………………………………………………………
reprezentowany przez………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą

została zawarta umowa o następującej treści: 

Umowa jest wynikiem postępowania w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiot nie przekracza 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, i którego rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu 22.12. 
2016 roku.

§ 1 
1. Przedmiotem umowy,  jest sukcesywna dostawa leków i środków farmaceutycznych dla 
Zamawiającego w asortymencie, cenie oraz wymaganiach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy 
(formularz cenowy).
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie dotyczącym jakości i parametrów przedmiotu     
umowy mają zastosowanie zapisy SIWZ.  

§ 2
Niniejszą umowę strony zawierają na czas określony od dnia …………….2016 r. do ……………..2017 r.,
tj. na okres 12 miesięcy.

§ 3
.Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia posiada wszelkie niezbędne certyfikaty, pozwolenia na

obrót  substancji  na  terenie  Rzeczypospolitej  Polskiej,  na  dowód  czego przy  pierwszej  dostawie  –
załączy potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów wymaganych przez polskie
prawo, potwierdzających iż oferowany asortyment może być wprowadzony do obrotu i stosowany w
placówkach ochrony zdrowia. 

.W okresie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałej jakości 
oraz technicznych wymogów oferowanego asortymentu, jak również stałości cen przez cały okres 
trwania umowy. 

.Strony dopuszczają możliwość zmiany cen na korzystniejszą dla Zamawiającego (w ramach, tzw. 
promocji okresowych) w trakcie trwania umowy, bez konieczności starań ze strony Zamawiającego i 
aneksowania umowy. Obniżenie ceny produktów będących przedmiotem umowy nie wymaga aneksu.

.Zamawiający w trakcie trwania umowy może korzystać z przesunięć ilościowych asortymentu według 
bieżących potrzeb i celowości ich zakupu.
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.Zamawiający zastrzega sobie, iż faktyczna wielkość zrealizowanych dostaw będzie zależna od jego 
potrzeb i stanowi wielkość  szacunkową, uzależnioną od liczby pacjentów, posiadanych środków 
finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na 
podstawie wymienionych przesłanek szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać 
zredukowane do faktycznych potrzeb. Są one wartościami maksymalnymi zamówienia.                         
W przypadku zmniejszenia (nie osiągnięcia) szacunkowych wielkości dostaw Wykonawcy nie będą 
przysługiwać żadne roszczenia z tym związane.

§ 4
.Zamawiający upoważnia do kontaktów z Wykonawcą, oraz odbioru partii zamówienia: 

Paweł Molendowski Tel.mob. 501 189 189,
e-mail: p.molendowski@pogotowie.gdynia.pl

.Wykonawca upoważnia do kontaktów z Zamawiającym: 
…………………………………..   tel.: ………………..…..,
e-mail.………………………….……

.Ewentualna zmiana osoby, o której mowa w ust. 1,2 lub 3 wymaga formy pisemnej.

§ 5 
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia zgodnego z 

opisem wynikającym z załącznika do umowy, wraz z rozładunkiem i wniesieniem na miejsce 
wskazane przez Zamawiającego własnym staraniem, na własne ryzyko i koszt bez obciążania z tego
tytułu Zamawiającego dodatkowymi kosztami.

2. Dostawy odbywać się będą etapami, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym  każdorazowo na 
podstawie zamówienia składanego e-mailem.

3. Zamówienie określać będzie przedmiot zamówienia wraz z potrzebną ilością. 
4. Termin  realizacji  zamówienia  nie  może  przekroczyć  5  dni  roboczych,  licząc  od  dnia  złożenia

zamówienia.  
5. Termin realizacji zamówienia w trybie pilnym strony ustalają na 2 dni robocze, licząc od daty złożenia

zamówienia. 
6. Jeśli termin dostarczenia przypada na dzień świąteczny bądź dzień wolny od pracy zapotrzebowanie

zrealizowane będzie w pierwszym następującym po nim dniu roboczym.
7. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy dokument dostawy i fakturę. 
8. Ilość zamówionego towaru będzie wynikała z bieżących i uzasadnionych potrzeb Zamawiającego, co

jest równoważne z możliwością nie zrealizowania przedmiotu umowy w całości oraz w ilościach 
określonych w ofercie.

9. Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania 
dostawy kolejnych partii towaru.

10. W przypadku zwłoki w dostawie towaru przekraczającej 2 dni robocze Zamawiający, po uprzednim 
zawiadomieniu Wykonawcy (faksem, pisemnie lub e-mailem), ma prawo zakupić towar na rynku i 
odmówić przyjęcia spóźnionej dostawy. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia 
ewentualnej różnicy pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy a cenami zakupionych przez
Zamawiającego towarów oraz do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto 
zamówienia zrealizowanego przez Zamawiającego u innego dostawcy, za każdy dzień zwłoki ponad 
termin określony w ust.4 i 5.

§ 6
1. Szacunkowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w wysokości, 

brutto……………….PLN(słownie:…………………………………………………….) zgodnie z 
formularzem ofertowym. 

2. Zamawiający przekaże należność przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści 
faktur, każdorazowo po zrealizowanej dostawie i w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo 
wystawionej faktury.

3. Termin płatności uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
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4. Wykonawca nie może pod rygorem nieważności bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego 
przelać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, jak również nie może – pod
rygorem nieważności - zawrzeć umowy poręczenia dotyczącej wierzytelności wynikających lub 
związanych z realizacją niniejszej umowy.   

§ 7
.Zamawiający w trakcie obowiązywania umowy może skorzystać z prawa opcji i powiększyć ilość 

realizowanych dostaw, jednak nie więcej niż 15% wartości umowy.
.W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, rozliczenie tej części dostaw nastąpi 

przy zastosowaniu cen jednostkowych brutto, podanych w załączniku do niniejszej umowy.
.Skorzystanie  z  prawa opcji  może  nastąpić  w przypadku konieczności  zapewnienia ciągłości  dostaw

będących  przedmiotem  umowy,  w  wyniku  zwiększonego  zapotrzebowania  na  przedmiot  umowy
zamówienia.

.Do praw i obowiązków Wykonawcy i Zamawiającego, terminów realizacji a także zasad rozliczenia 
dostaw wynikających z prawa opcji, zastosowanie mają w całości postanowienia niniejszej umowy.

.Zwiększenie w ramach prawa opcji ilości realizowanych dostaw stanowiących przedmiot umowy, nie 
wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

       
§ 8

.Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone towary, licząc od daty dostarczenia towaru 
do Zamawiającego.

.Wykonawca ponosi odpowiedzialność także za szkody powstałe podczas transportu.

.Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku: 
.dostarczenia towaru złej jakości, w tym nieposiadającego określonego w   umowie terminu  

przydatności do użytku, 
.dostarczenie towaru niezgodnego z umową lub zamówieniem, 
.dostarczenie towaru z opóźnieniem, 
.dostarczenie towaru w nie oryginalnym opakowaniu, 
.dostarczenie uszkodzonego towaru.  

.Strony ustalają, iż: 
.reklamacje ilościowe mogą być zgłaszane w terminie 3 dni od dnia dostawy, 
.reklamacje jakościowe mogą być zgłaszane w całym okresie gwarancyjnym, 

.Stwierdzenie odstępstwa jakościowego w trakcie użytkowania stanowić będzie podstawę do reklamacji. 

.Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie nie  
dłuższym niż 3 dni od daty zgłoszenia reklamacji. 

§ 9
.W przypadku zwłoki przez Wykonawcę wykonania niniejszej Umowy w terminie wskazanym w § 5 ust. 4,

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy  za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

.W przypadku zwłoki w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad Zamawiający uprawniony jest do 
naliczania kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto dostarczonej partii towaru dotkniętego 
wadą, za  każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu niniejszej umowy ponad        termin określony 
w § 8 ust. 4 i 6.

.Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary w wysokości 10% wartości 
brutto umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy. 

.Jeżeli rzeczywista szkoda wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, będzie wyższa 
niż kara umowna, Zamawiający jest upoważniony do dochodzenia odszkodowania przekraczającego
karę umowną na zasadach ogólnych, określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia

.Zapisy o karach umownych zachowują swą moc również w przypadku odstąpienia od umowy.

.Za towar niedostarczony w terminie (nieterminową dostawę) uznaje się także towar, który nie spełnia 
warunków określonych w § 1 niniejszej umowy lub towar uszkodzony.
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§ 10
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:

.wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a konsekwencją tego 
będzie odstąpienie od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 
a w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy,

.Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął dostarczania artykułów bez  uzasadnionych
przyczyn, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

.Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie kontynuuje dostarczania artykułów pomimo wezwania
Zamawiającego złożonego na piśmie,

.Wykonawca nienależycie realizuje przedmiot umowy,

.niezrealizowania przez Wykonawcę w terminie trzech kolejnych zamówień,
odstąpienie od umowy może nastąpić:
- w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o jakich mowa w pkt. a) i d) oraz
- w terminie 7 dnia od doręczenia Wykonawcy wezwania wskazanego w pkt. b) i c) i  
- w przypadku, o jakim mowa w pkt.e) – w terminie 21 dni od daty, w której powinna zostać 
zrealizowana dostawa. 

W w/w przypadkach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy.

§ 11
.Zakazuje  się  zmian  postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści  oferty,  na podstawie,  której

dokonano wyboru Wykonawcy.
.Z zastrzeżeniem ust. 1 zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach:

.zmiany  terminu  realizacji  zamówienia  w  przypadku  zaistnienia  okoliczności  lub  zdarzeń
uniemożliwiających realizację umowy w wyznaczonym terminie, na które strony niniejszej umowy
nie miały wpływu

.w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

§ 12
.Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z umową rozstrzygane będą przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.
.Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, jeden  dla Zamawiającego i  jeden 
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY :                                                                            WYKONAWCA :
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