Załącznik nr 1 do SIWZ PN - 195 /15 /JP

FORMULARZ CENOWY / PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zakup podłoży i odczynników dla Pracowni Mykologii
Nr
poz.

1

2

3

Nr katalogowy
/ nazwa
firmowa
produktu

Opis przedmiotu zamówienia
(nazwa produktu)
Podłoże agarowe, chromogenne do
identyfikacji 4 gatunków grzybów
drożdżopodobnych:
- C.albicans – zielony,
- C. glabrata – róż lśniący,
- C.krusel – róz matowy,
- C. tropicalis –niebieski,
na płytkach Petriego średnicy 90mm.
Wielkość opakowania – max. 20 płytek
Podłoże płynne do hodowli grzybów z krwi i
innych płynów ustrojowych, w butelkach
szklanych, o pojemności 40 ml,
kompatybilnych z systemem Bactec,
będącego w posiadaniu Zamawiającego.
Odczynnik w proszku – agar oczyszczony,
bez barwników i soli, stosowany do
sporządzania podłóż Sabourauda używanych
w mykologii.
Wielkość opakowania – max. 500 g.
Ilość odczynnika należy podać w zaokrągleniu do
pełnego rozpoczętego opakowania w górę!

Wielkość
opakowania
w j.m.

Oferowana
ilość
opakowań

Cena
jednostkow
a netto w
PLN

Wartość
netto w PLN

VAT

Wartość
brutto w PLN

Termin
ważności
od daty
dostawy

Ilość

j. m.

2 400

szt.

minimum
1 m-c

12 000

szt.

minimum
6 m-cy

22 700

g

minimum
12 m-cy

RAZEM
Łączna wartość netto: ………………….… PLN (słownie: ………………………………………………………………………………..…….… PLN)
Łączna wartość brutto: ………………..… PLN (słownie: …………………………………………………………………….………………..…… PLN)

…………………………………………………………………………
(data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej)
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FORMULARZ OFERTOWY

My,

niżej

podpisani,

......................................................................................................,

działając w imieniu i na rzecz (nazwa Wykonawcy) ……..............................................................
......................................................................................................................................
(adres Wykonawcy) .........................................................................................................
Tel.: …………………….........………. Fax: ………………….............…. E-mail: ……………………............…………..
NIP: …………………………........… Regon: ………...........………….. województwo: …………………............……
wpisanej do:
· Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy prowadzonego przez Sąd
Rejonowy ………………..…………………………… ……………………..………..……… ………………………………………………
pod nr KRS ………..............................., z siedzibą ………………………………………………………………………
· lub do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ………………………..……..............……
………………………………….…..…….. pod numerem ………………………, z siedzibą w …………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….............................................
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
na zakup podłoży i odczynników dla Pracowni Mykologii
nr sprawy PN – 195/15/JP
składamy niniejszą ofertę.
Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z tą dokumentacją i wypełnionym formularzem cenowym
za cenę:
.............................. PLN netto (słownie złotych netto: .........................................................)
i
.............................. PLN brutto (słownie złotych brutto: .......................................................).

Oświadczenie Wykonawcy

1. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
2. Oferujemy termin dostawy …… dni od dnia złożenia zamówienia (max 7 dni), deklaruje
Wykonawca – parametr oceniany w kryterium oceny ofert zgodnie z pkt. XV ppkt. 2 SIWZ.
3. Oferujemy termin płatności ……… dni (min. 60 dni) od daty dostarczenia towaru i faktury
do siedziby Zamawiającego
4. Termin przydatności do użytku oferowanego towaru wynosi:
· Pozycja nr1: ………………… (min. 1 miesiąc),
· Pozycja nr2: ………………… (min. 6 miesięcy),
· Pozycja nr3: ………………… (min. 12 miesięcy).
od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego.
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5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. Tym samym zobowiązujemy się do spełnienia
wszystkich warunków zawartych w SIWZ.
6. Oświadczamy, że akceptujemy istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do
treści zawieranej umowy. Jednocześnie zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty,
przedstawić wszelkie wymagane uprawnienia osób i podmiotów przewidzianych do realizacji
przedmiotu zamówienia, a także podpisać umowę bez zastrzeżeń, w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Zobowiązujemy się do wykonywania
z wymaganiami Zamawiającego.

zamówienia

z

należytą

starannością

i

zgodnie

8. Oświadczamy, że cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia
9. Informujemy, że zamierzamy* / nie zamierzamy* powierzyć części zamówienia
podwykonawcom (jeżeli TAK, należy wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zostanie powierzone podwykonawcom):
1) ………………………………………………………………………………………
10. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym ………………………………………………………………………
tel. ……………………. fax.: …………………….. poczta elektroniczna: ………………………………………………….
11. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy będzie pełnił/a:
....................................................., tel. ................................. faks:…………………..……………..
e-mail: …………………………………………….……………
Ofertę niniejszą składamy na .............. kolejno ponumerowanych stronach.
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1) ......................................................................................................
2) ......................................................................................................
3) ......................................................................................................
4) ......................................................................................................
5) ......................................................................................................
6) ......................................................................................................
7) ……………………………………………………………………………………………………………………….
8) ……………………………………………………………………………………………………………………….
9) ……………………………………………………………………………………………………………………….

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

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

NA FAKTURZE VAT NALEŻY PODAĆ:
·

podać numer umowy oraz numer zamówienia, na podstawie którego dostawa została
wykonana.

.............................dnia.....................
Miejscowość, data
.....................................................................
(pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)
*/ niepotrzebne skreślić
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OŚWIADCZENIE
W związku z ubieganiem się o zamówienie publiczne na:

na zakup podłoży i odczynników dla Pracowni Mykologii
PN - 195/15/JP
oświadczam, że

__________________________________________________________________
(nazwa firmy)

spełnia warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Oświadczam również, iż nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1,
2 i 2a zgodnie, z którym zamawiający wyklucza:
1) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
2) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

______________________________________________
(pełnomocny przedstawiciel Wykonawcy)
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4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową,
przestępstwo
przeciwko
środowisku,
przestępstwo
przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary;
9) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres
1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
10) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera,
członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy
z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres
1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

________________________________________________
(pełnomocny przedstawiciel Wykonawcy)
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11) wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem
prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców
w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
12) wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na
przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo
nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
13) wykonawców, którzy złożyli
prowadzonego postępowania;

nieprawdziwe

informacje

mające

wpływ

na

wynik

14) wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
15) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331,
z późn. zm.) złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
16) wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony
poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał
zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków
dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy
w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub
w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne,
organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu
obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku
naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

____________________________
(miejscowość, data)

________________________________
podpisano:
(pełnomocny przedstawiciel Wykonawcy)
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[pieczątka firmowa]

OŚWIADCZENIE

Zgodne z art. 26 ust. 2d ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup
podłoży i odczynników dla Pracowni Mykologii,
nr sprawy PN – 195 /15/JP, oświadczam /y, że:

Þ nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy
Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).*

Þ należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.). W załączeniu przedkładam listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej.*

…………………………………………

(miejscowość, data)

*- niepotrzebne skreślić

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

podpis i pieczęć imienna osoby(osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ PN-195/15/JP

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA,
KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
§1
W ramach niniejszej umowy:
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy podłoży i odczynników dla Pracowni
Mykologii, zwanych dalej „towarem”.
Rodzaj, ilość, ceny jednostkowe towaru określa załącznik nr 1 do umowy.
2. Wykonawca gwarantuje, iż towar, którego dotyczy umowa, wprowadzony został do
obrotu i do używania na terenie Polski zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych
z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j. t.)
3. Termin przydatności towaru do użytku nie może być krótszy niż termin określony
w załączniku nr 1 do umowy.
4. Do każdej dostawy będzie dołączony aktualny Certyfikat Kontroli Jakości dla każdej
serii produktów.
5. Strony przewidują możliwość zamiany ilości zamawianych podłoży i odczynników
(towaru), w ramach wartości i asortymentu określonego w niniejszej umowie,
w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego.
§2
1. Łączna wartość towaru wraz z kosztami dostawy i podatkiem VAT wynosi netto
…………………….. PLN (słownie: …………..), brutto ………… PLN (słownie: ………………)
2. Należność za dostarczony towar płatna będzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy w terminie 60 dni po dostarczeniu faktury i towaru.
3. Cena towaru może ulec zmianie podczas obowiązywania niniejszej umowy
w przypadku ustalenia cen urzędowych, niższych od cen umownych oraz w przypadku
określonym w § 10 ust. 3 i 4
4. Wykonawca zobowiązany jest na fakturze podać numer umowy, na podstawie której
dostawa została wykonana.
5. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§3
1. Towar określony w § 1 ust. 1 dostarczany będzie przez Wykonawcę do siedziby
Zamawiającego sukcesywnie w terminie 36 miesięcy począwszy od dnia zawarcia
umowy, bądź w przypadku nie zamówienia przez Zamawiającego całości towaru
w tym terminie, do czasu pełnego wykonania umowy, jednak nie dłużej niż 4 lata
2. Terminy dostaw, rodzaj i ilości towaru oraz inne szczególne warunki Zamawiający
ustali na piśmie w zamówieniach dostarczonych Wykonawcy faksem ...... dni
(maksimum 7 dni) przed terminem dostawy.
3. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do składania zamówień, o których
mowa w ust. 1 jest upoważniony pracownik Sekcji Zaopatrzenia Zamawiającego.
4. Odbiór towaru następuje w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej Zamawiającego,
w Warszawie przy ul. Roentgena 5. Wykonawcę reprezentuje przy odbiorze
Kierowca/Konwojent, a Zamawiającego pracownik Zakładu Mikrobiologii Klinicznej.
5. Dowodem dostawy towaru jest faktura podpisana przez Kierownika Zakładu
Mikrobiologii Klinicznej Zamawiającego.
§4
Wykonawca gwarantuje dobrą jakość towaru, a w przypadku reklamacji Zamawiającego,
Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru na wolny od wad, nie później niż
w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
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§5
1.
2.
3.

4.
5.

W przypadku niedostarczenia towaru w terminie uzgodnionym w trybie określonym
w § 3 ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 %
wartości brutto nie dostarczonego towaru za każdy dzień opóźnienia.
W przypadku nie dokonania wymiany w terminie określonym w § 4 wadliwego towaru
na wolny od wad, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
0,2 % wartości brutto nie dostarczonego towaru za każdy dzień opóźnienia.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu zawinionego
przez Wykonawcę nienależytego wykonania lub niewykonania umowy, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 10% wartości brutto nie
dostarczonego towaru.
Zamawiający może potrącać kary umowne z należności za dostarczony towar, jeżeli
Wykonawca nie ureguluje należnej kary w terminie podanym w wystawionej przez
Zamawiającego nocie.
Zamawiający może dochodzić, na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego,
odszkodowania za szkodę, której wysokość przekracza zastrzeżone kary umowne.
§6

Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do dnia wykonania przedmiotu umowy, zgodnie
z postanowieniem § 3 ust. 1.
§7
1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia okoliczności
przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, a ponadto
w przypadku nienależytego wykonywania lub niewykonywania umowy przez
Wykonawcę w tym w szczególności nieterminowego dostarczenia towaru.
§8
1. Informacje, dotyczące Zamawiającego i uzyskane przez Wykonawcę w związku
z zawarciem niniejszej umowy oraz w czasie jej wykonywania stanowić będą
informacje poufne Zamawiającego, z wyjątkiem informacji, które są informacjami
jawnymi z mocy obowiązujących przepisów prawa.
2. Wykonawca zobowiązany jest do nie ujawniania informacji poufnych jakiejkolwiek
osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.
3. W przypadku ujawnienia informacji poufnej wbrew postanowieniom ust. 1 i ust. 2
niniejszego paragrafu, Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za
szkodę wyrządzoną Zamawiającemu wskutek ujawnienia informacji poufnej.
§9
1.

2.

Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie
wierzytelności należnych na podstawie niniejszej umowy, w szczególności na
podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu ani
żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty
wierzytelności, przysługującej Wykonawcy, na osobę trzecią.
Czynność dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna.
§ 10

1. Strony dopuszczają zmiany w umowie:
· w zakresie numeru katalogowego produktu,
· w zakresie nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,
· w zakresie sposobu konfekcjonowania,
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·

2.

3.

4.

5.

w sytuacji zastąpienia towaru odpowiednikiem, w przypadku zakończenia lub
wstrzymania produkcji, wycofania wyrobu z obrotu lub wstrzymania dystrybucji.
Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianami ceny towaru i być niekorzystne dla
Zamawiającego.
Zamawiającemu przysługuje prawo żądania obniżenia ceny zakupionego towaru do
wysokości ceny promocyjnej ustalonej przez jego producenta. W przypadku nie
uwzględnienia tego prawa przez Wykonawcę, Zamawiający może od umowy odstąpić
w odniesieniu do wyrobu, dla którego stosowana jest cena promocyjna.
W przypadku zmian, w trakcie realizacji umowy stawek podatku VAT związanych
z przedmiotem zamówienia, zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
oraz zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczenia
zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie
wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w zmiany,
wynagrodzenie netto/brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, może ulec
odpowiednim zmianom.
Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia netto/brutto, o której
mowa w ust. 3, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu na
piśmie, wpływ zmian stawek podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne na koszty wykonania zamówienia oraz propozycje nowego
wynagrodzenia, potwierdzone powołaniem się na stosowne przepisy, z których
wynikają w/w zmiany. Zmiana wynagrodzenia netto/brutto, o których mowa
w niniejszym paragrafie następuje po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie
aneksu do umowy.
Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody drugiej strony oraz zachowania formy
pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 11

Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu sądu
właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują przepisy
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907
z póżn. zm.) i Kodeksu Cywilnego.
§ 13
Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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WYKAZ DOSTAW
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom
stanowiącym przedmiot zamówienia (zgodnie z wymaganiami Zamawiającego – określonymi w
SIWZ).
Do oferty załączamy dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.

dot. postępowania:
na zakup podłoży i odczynników dla Pracowni Mykologii
PN – 195/15/JP

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………….
Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………...
Nazwa i adres
Zamawiającego
(Odbiorcy)

Przedmiot
dostawy

Wartość
dostawy
brutto

Terminy
realizacji
dostawy

Referencje
strona …
oferty

………………………………………………………………………………………………………………
(data, pieczęć i podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy)
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