Strona: 3/8
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26
48-100 Głubczyce

Głubczyce, 24.04.2017r.




OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 EURO
art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn zm.)

1.  Przedmiot zamówienia: 
Dostawa gazów medycznych dla SP ZOZ w Głubczycach, sygn. akt 16 / IV / 17.

Wspólny słownik zamówień (CPV): 
24.11.15.00-0 Gazy medyczne;
24.11.19.00-4 Tlen.

2. Szczegółowe warunki zamówienia stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia: 
- formularz ofertowo-cenowy – pkt 3 formularza ofertowo-cenowego stanowi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
- projekt umowy.

3. Siedziba Zamawiającego:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach
ul. M. Skłodowskiej - Curie 26, 48-100 Głubczyce
Strona internetowa: www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl  
Adres e-mail: zamowienia@szpitalglubczyce.pl

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami, do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną oraz pocztową jest – Agnieszka Hulin – sprawy formalne, tel. 669-586-978, w godzinach pracy Zamawiającego tj. 7:25 - 15:00.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
6. Termin wykonania zamówienia: dostawy sukcesywne przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.

7. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną e-mail. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się faksem.
Ewentualne pytania i wnioski należy kierować na adres podany w pkt 3. 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. 
Dokonaną zmianę Zamawiający prześle wszystkim Wykonawcom zaproszonym do składania ofert oraz zamieści ją na stronie internetowej Zamawiającego.

Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Informacja 
o przedłużeniu terminu składania ofert (jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających 
z modyfikacji) zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom zaproszonym do składania ofert. 

8. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Zamawiający dokona w tym czasie badania i oceny ofert oraz rozstrzygnięcia bądź unieważnienia postępowania.

Uwaga: W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści z wyjątkiem zmian wynikających z poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych polegających na niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem ofertowym.

9. Przygotowanie oferty:
a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej (przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów), w języku polskim, pismem czytelnym. 
Zamawiający dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej pod warunkiem złożenia skanów podpisanych dokumentów. 
Poprzez formę pisemną rozumie się ofertę opatrzoną własnoręcznym oryginalnym podpisem zgodnie z przepisem art. 78 kodeksu cywilnego.
b) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę; Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania ofert.
c) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestrowym oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
d) Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
e) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami (załącznikami), winny zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
f) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę.
g) Zaleca się by oferta była zszyta lub spięta.
h) Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. Wykonawca jest w takim przypadku zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Jeżeli wykonawca nie wskaże w ofercie, która część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcy/-om Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie siłami własnymi. Zamawiający nie wyraża zgody na zlecanie prac przez Podwykonawców dalszym Podwykonawcom.

10. Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach
ul. M. Skłodowskiej - Curie 26, 48-100 Głubczyce
Sekretariat – III piętro 
do dnia 04.05.2017r. do godz. 08:50;
lub w przypadku wersji elektronicznej oferty na adres e-mail: zamowienia@szpitalglubczyce.pl

Zaleca się, by oznakowanie oferty było następujące:

Dostawa gazów medycznych dla SP ZOZ w Głubczycach, sygn. akt 16 / IV / 17
Nie otwierać przed 04.05.2017r.  godz. 09:00.

Opatrzyć nazwą i adresem Wykonawcy.
Oferty w formie elektronicznej należy przesłać w terminie do dnia 04.05.2017r. godz. 08:50, na adres e-mail: zamowienia@szpitalglubczyce.pl
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone na prośbę Wykonawcy składającego ofertę. 

Termin i miejsce otwarcia ofert - w siedzibie zamawiającego: 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach
ul. M. Skłodowskiej - Curie 26, 48-100 Głubczyce
dnia 04.05.2017r. godz. 09:00.
11. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia zostaną podane następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia.

12. Kryteria oceny ofert: cena – 100%
najniższa oferowana cena brutto : cena badanej oferty brutto x 100% x 100 pkt

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

W sytuacji, gdy nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty 
o takiej samej cenie, zamawiający wezwie tych wykonawców, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

13. Wymagane dokumenty, jakie należy dołączyć składając ofertę: 
a) Wypełniony formularz ofertowo-cenowy (wzór stanowi załącznik nr 1);
b) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt ten nie wynika z dokumentów rejestrowych. Udowodnienie posiadania uprawnień do podpisania oferty ciąży na Wykonawcy. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia, jeżeli zamawiający posiada dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114 oraz z 2016r. poz. 352).

14. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie należy dołączyć do oferty w celu wykazania potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego:
a) Zezwolenie/decyzja na wytwarzanie lub obrót produktów leczniczych – tlenu medycznego, podtlenku azotu i dwutlenku węgla;
b) Dokument potwierdzający zarejestrowaną hurtownię farmaceutyczną w zakresie obrotu gazami medycznymi;
c) Oświadczenie wykonawcy, że przedmiot zamówienia posiada świadectwa, zezwolenia, lub inne dokumenty wymagane przepisami obowiązującego prawa, dopuszczające do obrotu oferowany produkt na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

15. Forma składania dokumentów:
1. Dokumenty z pkt 13. a) i b) należy złożyć w formie oryginału.
2. Dokument z pkt 13. c) należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
3. Dokumenty z pkt 14 należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę „za godność z oryginałem”.

Załączniki:
	Formularz ofertowo-cenowy (załącznik nr 1);
	Projekt umowy (załącznik nr 2).


Data wywieszenia na tablicy ogłoszeń: 24.04.2017r.  





…………………………………………………                                               ………………………………….………
                      podpis osoby                                                                                             podpis Kierownika Zamawiającego
           prowadzącego postępowanie
Strona: 5/85


załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY
1. DANE WYKONAWCY

Nazwa: ..........................................................................................................................................................
Siedziba: …………......................................................... 
Województwo: ……………………………….........………
Adres poczty elektronicznej: ......................................... 
Strona internetowa: .......................................................
Numer telefonu: ............................................................. 
Numer faksu: .................................................................
NIP/Regon: …………………………………………………

2. PRZEDMIOT OFERTY 
Oferta dotyczy postępowania prowadzonego w trybie do 30.000 euro (art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) – sygnatura akt:
16 / IV / 17
Ogłoszonego przez:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Głubczycach przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 26, 48-100 Głubczyce
Pod nazwą:
Dostawa gazów medycznych dla SP ZOZ w Głubczycach

3. OFEROWANA WARTOŚĆ ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp.
Przedmiot zamówienia
Ilość
Cena jednostkowa netto
Całkowita wartość netto
Stawka podatku VAT
Całkowita wartość brutto
1
2
3
4
5=3x4
6
7=5+VAT
1
Tlen medyczny w butlach 40l
3000 szt.
…zł/butle
............zł
............%
............zł
2
Tlen medyczny w butlach 10l
400 szt.
…zł/butle
............zł
............%
............zł
3
Tlen medyczny w butlach 2l-0,43m3
72 szt.
…zł/butle
............zł
............%
............zł
4
Dzierżawa butli na tlen medyczny w butlach o poj. 40l
 55592butlo dni
…zł/dzień
............zł
............%
............zł
5
Dzierżawa butli na tlen medyczny w butlach o poj. 10l
22460 butlo dni
…zł/dzień
............zł
............%
............zł
6
Dzierżawa butli na tlen medyczny w butlach o poj. 2l-0,43 m3
5840 butlo dni
…zł/dzień
............zł
............%
............zł
7
Dwutlenek węgla medyczny w butlach 10l (do laparoskopii)
18 szt.
…zł/butle
............zł
............%
............zł
8
Dzierżawa butli na dwutlenek w butlach o poj. 10l
2920 butlo dni
…zł/dzień
............zł
............%
............zł
9
Podtlenek azotu medyczny w butlach a’ 7,0 kg - 7,5kg
180 litrów
…zł/litr
............zł
............%
............zł
10
Dzierżawa butli na podtlenek azotu w butlach o poj. 10l
3650 butlo dni
…zł/dzień
............zł
............%
............zł
11
Ilość dostaw 
100 dostaw
…zł/dostawę
............zł
............%
............zł
RAZEM (pozycje 1 – 11):
............zł
x
............zł
Razem wartość brutto słownie: ..................................................................................................................................



4. TERMINY
Oświadczam, że:
1) Termin płatności od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury częściowej: 30 dni.
2) Termin dostawy od daty złożenia zamówienia .......... dni (nie dłuższy niż 2 dni robocze). Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
3) Reklamacje będą załatwiane w terminie (nie dłuższym niż 10 dni roboczych): ………. dni robocze/-ych; 
sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: ................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………....

5. OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM 
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:
1. Imię / nazwisko: ................................. tel. kontaktowy ............................., faks: ................................ 
zakres odpowiedzialności .………………………...............
2. Imię / nazwisko: ................................. tel. kontaktowy ............................., faks: ................................
zakres odpowiedzialności .………………………...............

Oświadczenie dotyczące postanowień niniejszego ogłoszenia:
1. Składam/-y ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w ogłoszeniu o zamówieniu.
2. Oświadczam/-y, że uważam/-y się za związanego/-ych z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Oświadczam/-y, że załączone do niniejszego ogłoszenia wymagania stawiane wykonawcy oraz projekt umowy zostały przez/-e nas/-mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy/-ę się w przypadku wyboru naszej/-mojej oferty do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
4. Oświadczam/-y, że powyżej podana cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru mojej/-niniejszej oferty.
5. Oświadczam/-y, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: 
..………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………
6. Oświadczam/-y, iż zamierzam/-y/nie zamierzam/-y* powierzyć podwykonawstwo w zakresie (opisać zakres, jeżeli dotyczy): 
.................................................................................................................................................................................................................
* niepotrzebne skreślić




........................ dnia …….........                                                         ………………………………………………………………………
podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,
uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym,
reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniuStrona: 8/88

załącznik nr 2

- Projekt umowy -

zawarta dnia ……………………..r. w Głubczycach
pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 26, 48-100 Głubczyce, zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Opolu, pod numerem KRS 0000008514, posiadającym  NIP 748-14-15-846, Regon 000311579
reprezentowanym przez:
Dyrektora –  Adama Jakubowskiego
zwanym dalej Zamawiającym a
.................................................. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą …………… z siedzibą …………….., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/ zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla miasta ............., Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ........................., będący/-ą podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiadający/-ą NIP .........................., posługujący/-ą się numerem REGON .......................
reprezentowaną przez: 
1. ………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa o treści:

§ 1
W oparciu o postępowanie przeprowadzone w trybie do 30.000 EURO – art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, sygn. akt: 16 / IV / 17 Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia gazów medycznych dla SP ZOZ 
w Głubczycach zgodnie z ofertą z ...………… .

	§ 2
1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę, jeżeli istotne dane zawarte w ofercie, mające wpływ na wybór Wykonawcy, okażą się nieprawdziwe. 

2. Umowę zawiera się na okres 24 miesięcy.
	3. Termin dostarczenia przedmiotu umowy do SP ZOZ w Głubczycach nastąpi sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego w ciągu ……. dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia przez Zamawiającego. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
	4. Koszty transportu przedmiotu umowy do Zamawiającego ponosi Wykonawca. 
5. W przypadku stwierdzenia przypadków nienależytego wykonania umowy reklamacje będą usuwane w terminie nie dłuższym niż ……dni roboczych od daty zgłoszenia. 

§ 3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie:
• netto: ……………………..…….……..….. zł, słownie: …….…….......……………………….……… zł,
• brutto (wraz z VAT) ………………......…. zł, słownie: ……………………………………..………. zł.
2. Wykonawca gwarantuje, iż ceny pozostaną niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy.
Ewentualna zmiana cen może nastąpić jedynie w przypadku: 
a) dokonanej przez właściwy organ państwowy zmiany stawki podatku VAT;
b) obniżenia ceny (czasowego bądź stałego przez Wykonawcę).
Wprowadzenie nowych cen, w wysokości proporcjonalnej do wprowadzonych zmian uwzględniających zmiany ww. czynników cenotwórczych i okoliczności wymaga niezwłocznego pisemnego zawiadamiania Zamawiającego, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu.

§ 4
1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur częściowych, każdorazowo po każdej dostarczonej części przedmiotu zamówienia.
2. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

	§ 5
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 10% wartości niezrealizowanej lub nienależycie zrealizowanej umowy, gdy Zamawiający rozwiąże umowę z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca;
b) w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy nie wykonanej w terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, w razie rozwiązania przez Wykonawcę umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiający.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

	
§ 6

1. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, tj. Powiat Głubczycki. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika Zamawiającego. 
2. Czynność prawna dokonana z naruszeniem treści ust. 1 jest nieważna.
3. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, Wykonawca nie jest uprawniony do cesji wierzytelności na rzecz banku w związku z ubieganiem się o kredyt bankowy. 

§ 7
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te nie są niekorzystne dla Zamawiającego. 

	§ 8
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, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu (art. 145 Pzp); 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 należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, albo też w ogóle nie rozpocznie jej realizacji, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonania, albo do rozpoczęcia jej wykonywania, wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, uprawniony będzie do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

	
§ 9

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. 
2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
3. Zmiany danych teleadresowych Stron oraz danych osób uprawnionych do ich reprezentacji lub upełnomocnionych w umowie do dokonywania czynności nie stanowią zmiany umowy, o ile informacja o dokonaniu zmiany została skutecznie doręczona drugiej Stronie na piśmie.
	4.  Zmiany Umowy, mogą nastąpić w odniesieniu do przypadków określonych w § 3 ust. 2.

5. Okoliczności, w wyniku których może dojść do zmiany podmiotowej umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego po stronie wykonawcy:
- sukcesja uniwersalna (obejmująca np. dziedziczenie lub nabycie spadku na skutek umowy – art. 1053 i 1055 § 1 Kodeksu Cywilnego);
- przekształcenia spółek handlowych na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych;
- łączenie osób prywatnych (np. art. 96 i art. 101 prawa spółdzielczego);
- kumulatywne przystąpienie do długu (np. w wyniku zawarcia umowy zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, 
z którą związane były zobowiązania dotychczasowego właściciela, wynikające z umowy o realizację zamówienia publicznego).
6. Strona wnosząca o zmiany inicjuje zmianę pisemnie poprzez przedstawienie propozycji aneksu do umowy wraz z uzasadnieniem, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz ust. 4 powyżej.

	§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
	
§ 11
Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
	
§ 12
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w zakresie określonym w:

1. Ofercie Wykonawcy
2. Ogłoszeniu o zamówieniu.
	
§ 13
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących  egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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