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Wykonawcy- wszyscy

ZMIANA SIWZ
Dotyczy:

przetarg

nieograniczony

na

„Dostawy

produktów leczniczych,
opatrunkowych, rękawic, wyrobów medycznych i mleka ‘’- Zp/81/PN-80/16

materiałów

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 4
ustawy Pzp. zmienia treść SIWZ – załącznika nr 3 i 3A do SIWZ w zakresie § 3 ust. 2 i 6 oraz §6
ust. 1 i 2.

Po zmianie jest:
Załącznik nr 3 do SIWZ

UMOWA DOSTAWY Nr Zp/81/PN-80/16/……

zawarta w dniu …………… r. pomiędzy:
Specjalistycznym Szpitalem im. dra Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu przy ul.
Sokołowskiego 4, wpisanym do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS we Wrocławiu- pod
numerem KRS 0000046016
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:
mgr Mariolę Dudziak – Dyrektora Szpitala
a
…………………………………………………………………………………
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”
reprezentowanym przez:
..................................................................

§1

1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na
,, Dostawy produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych, rękawic, wyrobów medycznych i
mleka ” – ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu ………..
r., nr ogłoszenia ……………….
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikiem (pakiet nr ……..) stanowi
integralną część umowy.

§2

1. Przedmiotem umowy jest dostawa przedmiotu przetargu wyszczególnionego w ofercie
przetargowej z dnia ………. r. stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, iŜ przedmiot dostawy spełnia warunki określone w pakietach nr ……….
stanowiących załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wykonawca zapewnia: przechowywanie przedmiotu dostawy w hurtowni i transport w
odpowiednim opakowaniu oraz w odpowiednich warunkach – zgodnie z zaleceniami producenta,
ulotkę w języku polskim zawierającą wszystkie informacje niezbędne dla kaŜdego uŜytkownika.
4. Strony ustalają, Ŝe opakowania jednostkowe i zbiorcze przedmiotu umowy oznaczone będą
zgodnie z obowiązującymi normami.
5. Wykonawca wraz z przedmiotem umowy dostarczy Zamawiającemu :
1) ulotkę w języku polskim,
2) instrukcję magazynowania i przechowywania dostarczonego towaru w języku polskim,
3) na Ŝądanie Zamawiającego kopię certyfikatu rejestracyjnego/świadectwa/atestu
dopuszczającego do stosowania przedmiot umowy.
6. Wykonawca w terminie do dwóch tygodni od podpisania umowy dostarczy dla produktów
leczniczych: aktualną Charakterystykę Produktu Leczniczego w wersji elektronicznej (PDF).

§3

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 sukcesywnie na
podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego telefonicznie, pisemnie lub w formie
dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej a w
przypadkach wymaganych ustawą "Prawo Farmaceutyczne" pisemnie albo w formie
dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Odbiór towaru
jest potwierdzeniem złoŜenia zamówienia
2. Wykonawca zobowiązuje się realizować dostawy w terminie nie przekraczającym 2 dni roboczych
od daty złoŜenia zamówienia. W przypadku dostaw „na ratunek” Wykonawca zobowiązany jest
realizować zamówienia niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 1 doby.
3.W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w ust. 2 Wykonawca
pokryje wszelkie koszty (transport, koszty administracyjne, róŜnice w cenie itp ) związane z zakupem
u innych dostawców przedmiotu umowy.
4.W przypadku nieterminowej realizacji dostaw, oprócz kosztów wymienionych w ust. 3 Zamawiający
ma prawo do naliczenia kary umownej za kaŜdy dzień zwłoki zgodnie z § 8 umowy.
5.Przedmiot umowy dostarczony zostanie transportem Wykonawcy, wraz z zapewnieniem wyładunku
do magazynu (komory przyjęć) apteki, na jego koszt i ryzyko, w opakowaniu zabezpieczającym przed
uszkodzeniem, a ponadto spełniającymi warunki określone w § 2 umowy.
6.Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w magazynach (komorze przyjęć)
apteki szpitalnej, w dni robocze w godz. 700 –1400 (produkty lecznicze) oraz w godz. 700 –1300 (płyny
infuzyjne, mleka, środki opatrunkowe, rękawice, substancje do produkcji koncentratu,
pieluchomajtki).
7.W przypadku dostawy leków „na ratunek” w dni wolne od pracy lub poza godzinami pracy apteki –
wydanie przedmiotu umowy nastąpi w Izbie Przyjęć Zamawiającego lub innej komórce organizacyjnej
Zamawiającego wskazanej w zamówieniu.
8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia oryginału + kopii faktury jednocześnie
z towarem.
§4
1. Strony ustalają, Ŝe łączna wartość umowy nie moŜe przekroczyć kwoty ……… zł netto
(słownie:……………………………………) + podatek VAT w obowiązującej wysokości.
2. Kwota, o której mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z dostawą przedmiotu umowy
do siedziby Zamawiającego.
3. Wykonawca zapewnia stałość cen jednostkowych przedmiotu umowy w okresie jej
obowiązywania.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca
wyraŜa na to zgodę oraz oświadcza, Ŝe w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

5. Strony ustalają, Ŝe zapłata za dostarczoną partię przedmiotu umowy następować będzie w terminie
60 dni od daty dostawy towaru i doręczenia oryginału faktury do siedziby Zamawiającego,
przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
6. W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawca ma prawo naliczenia odsetek zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
7. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę złoŜenia polecenia przelewu przez Zamawiającego w banku.
8. Za dostarczony przedmiot umowy Wykonawca będzie wystawiał faktury w języku polskim
według cen jednostkowych ustalonych w drodze postępowania przetargowego.
8. Na kaŜdej fakturze Wykonawca winien wpisać nr umowy przetargowej.
9. Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany (podwyŜszenia) cen tylko i wyłącznie w przypadku
zmiany stawek podatku VAT.
10. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer
identyfikacyjny ......................
§5

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia …………. r. do dnia ………. r. (12 miesięcy).
2. Umowa moŜe zostać rozwiązana w kaŜdym czasie za zgodą Stron.
3. W przypadku nienaleŜytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę,
szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający moŜe
rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.
§6

1. Wykonawca gwarantuje najwyŜszą jakość dostarczanego przedmiotu umowy, potwierdzoną
atestami, dopuszczeniami do obrotu - zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne oraz Ustawą o
Wyrobach Medycznych.
2. Wykonawca zapewnia termin waŜności dostarczonego towaru – dłuŜszy niŜ 12 miesięcy od daty
realizacji dostawy. Dostawy produktów z krótszym terminem waŜności mogą być dopuszczone w
wyjątkowych sytuacjach i kaŜdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upowaŜniony przedstawiciel
Zamawiającego.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12- miesięcznej gwarancji na dostarczony towar.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, jeŜeli
przedmiot umowy posiada wadę zmniejszającą jego wartość lub uŜyteczność lub jeŜeli został
wydany w stanie niepełnym.
5. Reklamacje dotyczące postaci leku, dawki leku, dostarczenia towaru niepełnowartościowego lub
uszkodzonego będą składane przez Zamawiającego telefonicznie lub faksem w terminie 7 dni od
daty otrzymania faktury.
6. Reklamacje dotyczące wad ukrytych składane będą przez Zamawiającego telefonicznie lub
faksem w terminie 7 dni od stwierdzenia wady.
7. Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczanego towaru i gwarantuje
wymianę towaru na pełnowartościowy w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia takich wad przez
Zamawiającego.
8. W razie nie uwzględnienia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający moŜe Ŝądać
przeprowadzenia ekspertyzy przez właściwy organ.
9. JeŜeli reklamacja Zamawiającego okaŜe się uzasadniona, wówczas koszty związane z
przeprowadzeniem reklamacji ponosi Wykonawca.

§7

Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu na skutek
niewykonania lub nienaleŜytego wykonania postanowień niniejszej umowy.

§8

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:
1) 0,2 % wartości niewykonanej dostawy – za kaŜdy dzień zwłoki w dostawie bieŜącej sprzętu
lub za kaŜdą godzinę zwłoki w przypadku dostaw „na ratunek”,
2) 10 % wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę
bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości niewykonanej umowy
w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z winy Zamawiającego.
3.Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach
przewyŜszającego kary umowne, o których mowa w § 8 pkt.1.

ogólnych

odszkodowania

§9

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
§ 10

Wykonawca nie moŜe przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy stronę trzecią w
trybie art. 509 – 518 Kodeksu Cywilnego.
§ 11
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod
rygorem niewaŜności.
§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:
1) Kodeksu Cywilnego,
2) Ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz.
2164)

3) Wykonawca oświadcza, Ŝe zapoznał się ze standardami akredytacyjnymi Centrum
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz standardami ISO 9001:2008 z zakresu
przedmiotu dostawy i zobowiązuje się do realizowania umowy z zachowaniem tych
standardów.

§ 13

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy Strony poddają
rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

egzemplarzach,

dwa

egzemplarze

ZAMAWIAJĄCY

dla

Załącznik nr 3A do SIWZ (dotyczy pakietu nr 175)
UMOWA DOSTAWY Nr Zp/81/PN-80/16/….

zawarta w dniu …………… r. pomiędzy:
Specjalistycznym Szpitalem im. dra Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu przy ul.
Sokołowskiego 4, wpisanym do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS we Wrocławiu- pod numerem KRS
0000046016
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
reprezentowanym przez:
mgr Mariolę Dudziak – Dyrektora Szpitala
a
…………………………………………………………………………………
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”
reprezentowanym przez:
..................................................................

§1

1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na
,, Dostawy produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych, rękawic, wyrobów medycznych i
mleka ” – ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu ………..
r., nr ogłoszenia ……………….
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikiem (pakiet nr ……..) stanowi
integralną część umowy.
§2

1. Przedmiotem umowy jest dostawa dostawa Sevofluranum (Pakiet nr 175) wraz z
nieodpłatnym uŜyczeniem 2 parowników zgodnych z typem mocowania Dräger,
kompatybilnych z zaoferowanym preparatem Sevofluran wyszczególnionego w ofercie
przetargowej z dnia ………. r. stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, iŜ przedmiot dostawy spełnia warunki określone w pakiecie nr 175
stanowiących załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Wykonawca zobowiązuje się wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia do
przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie uŜyczonego sprzętu.
4. Wykonawca oświadcza, iŜ przedmiot uŜyczenia jest w pełni sprawny ( posiada waŜne
orzeczenie techniczne).
5. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku awarii uŜyczonego sprzętu do jej usunięcia, bądź
wymiany na sprawny sprzęt.
6. Zamawiający zobowiązuje się uŜywać przedmiotu uŜyczenia zgodnie z przeznaczeniem.
7. Po upływie terminu określonego w §5 ust. 1 Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego
zwrotu przedmiotu uŜyczenia.
8. Wykonawca zapewnia: przechowywanie przedmiotu dostawy w hurtowni i transport w
odpowiednim opakowaniu oraz w odpowiednich warunkach – zgodnie z zaleceniami
producenta, ulotkę w języku polskim zawierającą wszystkie informacje niezbędne dla kaŜdego
uŜytkownika.
9. Strony ustalają, Ŝe opakowania jednostkowe i zbiorcze przedmiotu umowy oznaczone będą
zgodnie z obowiązującymi normami.
10. Wykonawca wraz z przedmiotem umowy dostarczy Zamawiającemu :
1) ulotkę w języku polskim,
2) instrukcję magazynowania i przechowywania dostarczonego towaru w języku polskim,
3) na Ŝądanie Zamawiającego kopię certyfikatu rejestracyjnego/świadectwa/atestu
dopuszczającego do stosowania przedmiot umowy.
5. Wykonawca w terminie do dwóch tygodni od podpisania umowy dostarczy dla produktów
leczniczych: aktualną Charakterystykę Produktu Leczniczego w wersji elektronicznej (PDF).

§3

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 sukcesywnie na
podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego telefonicznie, pisemnie lub w formie
dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej a w
przypadkach wymaganych ustawą "Prawo Farmaceutyczne" pisemnie albo w formie
dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Odbiór towaru
jest potwierdzeniem złoŜenia zamówienia
2. Wykonawca zobowiązuje się realizować dostawy w terminie nie przekraczającym 2 dni roboczych
od daty złoŜenia zamówienia. W przypadku dostaw „na ratunek” Wykonawca zobowiązany jest
realizować zamówienia niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 1 doby.
3.W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w ust. 2 Wykonawca
pokryje wszelkie koszty (transport, koszty administracyjne, róŜnice w cenie itp ) związane z zakupem
u innych dostawców przedmiotu umowy.
4.W przypadku nieterminowej realizacji dostaw, oprócz kosztów wymienionych w ust. 3 Zamawiający
ma prawo do naliczenia kary umownej za kaŜdy dzień zwłoki zgodnie z § 8 umowy.
5.Przedmiot umowy dostarczony zostanie transportem Wykonawcy, wraz z zapewnieniem wyładunku
do magazynu (komory przyjęć) apteki, na jego koszt i ryzyko, w opakowaniu zabezpieczającym przed
uszkodzeniem, a ponadto spełniającymi warunki określone w § 2 umowy.
6.Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w magazynach (komorze przyjęć)
apteki szpitalnej, w dni robocze w godz. 700 –1400 (produkty lecznicze) oraz w godz. 700 –1300 (płyny

infuzyjne, mleka,
pieluchomajtki).

środki

opatrunkowe,

rękawice,

substancje

do

produkcji

koncentratu,

7.W przypadku dostawy leków „na ratunek” w dni wolne od pracy lub poza godzinami pracy apteki –
wydanie przedmiotu umowy nastąpi w Izbie Przyjęć Zamawiającego lub innej komórce organizacyjnej
Zamawiającego wskazanej w zamówieniu.
8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia oryginału + kopii faktury jednocześnie
z towarem.
§4

1. Strony ustalają, Ŝe łączna wartość umowy nie moŜe przekroczyć kwoty ……… zł netto
(słownie:……………………………………) + podatek VAT w obowiązującej wysokości.
2. Kwota, o której mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z dostawą przedmiotu
umowy do siedziby Zamawiającego.
3. Wykonawca zapewnia stałość cen jednostkowych przedmiotu umowy w okresie jej
obowiązywania.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca
wyraŜa na to zgodę oraz oświadcza, Ŝe w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
5. Strony ustalają, Ŝe zapłata za dostarczoną partię przedmiotu umowy następować będzie w
terminie 60 dni od daty dostawy towaru i doręczenia oryginału faktury do siedziby
Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
6. W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawca ma prawo naliczenia odsetek zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
7. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę złoŜenia polecenia przelewu przez Zamawiającego w
banku.
8. Za dostarczony przedmiot umowy Wykonawca będzie wystawiał faktury w języku polskim
według cen jednostkowych ustalonych w drodze postępowania przetargowego.
9. Na kaŜdej fakturze Wykonawca winien wpisać nr umowy przetargowej.
10. Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany (podwyŜszenia) cen tylko i wyłącznie w przypadku
zmiany stawek podatku VAT.
11. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer
identyfikacyjny ......................
§5
1.Umowa zostaje zawarta na okres od dnia …………. r. do dnia ………. r. (12 miesięcy).
2. Umowa moŜe zostać rozwiązana w kaŜdym czasie za zgodą Stron.
3. W przypadku nienaleŜytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę,
szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający moŜe
rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.

§6

1. Wykonawca gwarantuje najwyŜszą jakość dostarczanego przedmiotu umowy, potwierdzoną
atestami, dopuszczeniami do obrotu - zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne oraz Ustawą o
Wyrobach Medycznych.
2. Wykonawca zapewnia termin waŜności dostarczonego towaru – dłuŜszy niŜ 12 miesięcy od
daty realizacji dostawy. Dostawy produktów z krótszym terminem waŜności mogą być
dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i kaŜdorazowo zgodę na nie musi wyrazić
upowaŜniony przedstawiciel Zamawiającego.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12- miesięcznej gwarancji na dostarczony towar.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, jeŜeli
przedmiot umowy posiada wadę zmniejszającą jego wartość lub uŜyteczność lub jeŜeli został
wydany w stanie niepełnym.
5. Reklamacje dotyczące postaci leku, dawki leku, dostarczenia towaru niepełnowartościowego
lub uszkodzonego będą składane przez Zamawiającego telefonicznie lub faksem w terminie 7
dni od daty otrzymania faktury.
6. Reklamacje dotyczące wad ukrytych składane będą przez Zamawiającego telefonicznie lub
faksem w terminie 7 dni od stwierdzenia wady.
7. Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczanego towaru i gwarantuje
wymianę towaru na pełnowartościowy w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia takich wad przez
Zamawiającego.
8. W razie nie uwzględnienia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający moŜe Ŝądać
przeprowadzenia ekspertyzy przez właściwy organ.
9. JeŜeli reklamacja Zamawiającego okaŜe się uzasadniona, wówczas koszty związane z
przeprowadzeniem reklamacji ponosi Wykonawca.
§7

Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu na skutek
niewykonania lub nienaleŜytego wykonania postanowień niniejszej umowy.

§8
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w
wysokości:
2. 0,2 % wartości niewykonanej dostawy – za kaŜdy dzień zwłoki w dostawie bieŜącej sprzętu
lub za kaŜdą godzinę zwłoki w przypadku dostaw „na ratunek”,
3. 10 % wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę
bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości niewykonanej umowy
w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z winy Zamawiającego.
3.Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach
przewyŜszającego kary umowne, o których mowa w § 8 pkt.1.

ogólnych

odszkodowania

§9
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.

§ 10
Wykonawca nie moŜe przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy stronę trzecią w
trybie art. 509 – 518 Kodeksu Cywilnego.
§ 11
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod
rygorem niewaŜności.

§ 12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:
2) Kodeksu Cywilnego,
2) Ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz.
2164)
3) Wykonawca oświadcza, Ŝe zapoznał się ze standardami akredytacyjnymi Centrum
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz standardami ISO 9001:2008 z zakresu
przedmiotu dostawy i zobowiązuje się do realizowania umowy z zachowaniem tych
standardów.

§ 13
Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy Strony poddają
rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 14
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
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