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PO ZMIANIE TEKST JEDNOLITY  

Z DNIA 10.08.2022 

ZMIANY ZAZNACZONO  
KOLOREM CZERWONYM  

Załącznik nr 4 do SWZ 

PO ZMIANACH WZÓR PROJEKTOWANYCH POSTANOWIEŃ UMOWY NR RSPR/TP/D-4/2022 

         Do postępowania ogłoszonego w  BZP Nr ogłoszenia  ……………  z dnia  …………. r. 

 

W dniu ……………………………………….. 

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1 wpisana do Krajowego 
Rejestru Sądowego   pod nr KRS:  0000096809, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – 
Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,  VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,                 
NIP 9481668643,  REGON  670206286 ,  zwanym dalej Zamawiającym, 
 reprezentowana przez: 

1.   lek. med.  Piotr Kowalski  - Dyrektor RSPR               

a 

……………………………………………………………………………………………………… 

(nr identyfikacyjny NIP ……………),wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod Nr KRS: 

…………………………. zwanym dalej Wykonawcą 

reprezentowanym przez: 

1.…………………………. 

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 

szacunkowej nie przekraczającej progu unijnego określonego w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  tj. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.) 

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy j.w 

zawarły umowę następującej treści 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. W oparciu o ofertę z dnia …………..  r, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia 

Zamawiającemu sprzętu medycznego w asortymencie oraz cenie jak stanowi:               

CZĘŚĆ nr I* 

Załącznik nr 1a - Formularz parametrów ocenianych  

       Załącznik nr 2.1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia /formularz asortymentowy  

   ( poz. 1 do poz. 4 i/lub 5) 

CZĘŚĆ nr II* 

       Załącznik nr 2 a  - Formularz parametrów ocenianych 

       Załącznik nr 2.2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia /formularz asortymentowy 

   ( poz. 1 do poz. 5) 

        Część nr III * 

       Załącznik nr 2.3 -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/formularz asortymentowy  

         *niepotrzebne skreślić. 
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§ 2 

OŚWIADCZENIA STRON 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie, potencjał 

ekonomiczny oraz techniczny, jak również dysonuje zasobami ludzkimi niezbędnymi do 

należytego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy oraz że nie istnieją żadne 

przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające realizację niniejszej 

Umowy. 

2. Zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie spowodują naruszenia jakiegokolwiek 

zobowiązania wobec osoby trzeciej. 

3. Wykonawca oświadcza, że nie zalega z wykonaniem ciążących na nim zobowiązań umownych 

lub innych zobowiązań, których niewykonanie mogłoby zagrozić jego zdolności do wykonania 

zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie sądowe, 

arbitrażowe lub administracyjne oraz jakiekolwiek inne postępowanie mające na celu 

wstrzymanie wykonania zobowiązań, w szczególności nie toczy się żadne postępowanie 

upadłościowe, naprawcze, likwidacyjne lub egzekucyjne oraz według najlepszej wiedzy 

Strony nie ma podstaw do wszczęcia takich postępowań, które mogłyby w sposób 

niekorzystny wpłynąć na ważność, skuteczność lub wejście w życie Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada środki finansowe i pozostaje w odpowiedniej kondycji 

finansowej pozwalającej na wykonanie zobowiązań niniejszej Umowy. 

6. Zamawiający oświadcza, że po każdym prawidłowo wykonanym zamówieniu z niniejszej 

Umowy uiści cenę za wykonanie odpowiedniej części przedmiotu umowy, zgodnie  

z postanowieniami § 3 poniżej. 

 

§ 3 

CENA UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Strony uzgadniają wartość przedmiotu umowy: (**niepotrzebne wykreślić) 

Część nr I** 

Cena oferty brutto ...... ……………………..zł  

(słownie: ………………………………………………………………. złotych) 

VAT……………%,  

         kwota…………………….zł (słownie………………………….złotych)   

 

Cena oferty netto  ...... …………………..zł  

         (słownie:……………………………………………………………  złotych) 
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 Część nr II** 

Cena oferty brutto ...... …………………….zł  

(słownie: ………………………………………………………………. złotych) 

VAT……………%,  

         kwota…………………….zł , ( słownie………………………….złotych)   

Cena oferty netto  ...... …………………..zł  

         (słownie:…………………………………………………………………  złotych) 

 

Część nr III** 

Cena oferty brutto ...... ………………………….zł  

(słownie: ………………………………………………………………. złotych) 

VAT……………%,  

         kwota…………………….zł, ( słownie………………………….złotych)   

Cena oferty netto  ...... …………………………..zł  

         (słownie:…………………………………………………………………  złotych) 

2. W celu uniknięcia wątpliwości, wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 i poszczególne ceny 

jednostkowe, obejmują wszelkie koszty związane z zakupem przedmiotu umowy  

(w szczególności: wynagrodzenie za przedmiot umowy, wynagrodzenie związane  

z opakowaniem, czynnościami dotyczącymi przygotowania: dostawy, transportu, rozładunku 

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, ubezpieczenia przedmiotu umowy do chwili 

odbioru towaru przez Zamawiającego, koszty przesyłki, koszty związane z wszelkimi 

należnościami publiczno-prawnymi tj. opłatami celnymi, skarbowymi lub innymi opłatami 

pośrednimi, itp.). 

3. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym ryzyko 

Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z jej realizacją, 

oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty oraz wszelkie 

inne koszty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy, bez 

konieczności dokonywania dodatkowych zakupów lub nabywania dodatkowych usług. 

4. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów na etapie przygotowania                                 

i złożenia oferty nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń w stosunku do 

Zamawiającego. 

5. W przypadku zmiany stawek podatku VAT dotyczących przedmiotu zamówienia w trakcie 

trwania niniejszej umowy, ceny zostaną zmienione w dniu wejścia w życie stosownego 

rozporządzenia lub ustawy, z tym zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, natomiast 

cena netto pozostanie niezmienna. 

6. Zamawiający zapłaci cenę za dostarczony przedmiot zamówienia przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, po prawidłowym zrealizowaniu dostawy.                           

Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. 

7. Nazewnictwo asortymentu oraz ceny zastosowane w fakturze powinny być zgodne  

z nazewnictwem asortymentu zastosowanym przez Zamawiającego w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia oraz cenami i produktami zaoferowanymi przez Wykonawcę w jego 



 

  

 
 

 
Znak sprawy RSPR/TP/D-4/2022           Strona 4 z 9 

 

ofercie. 

8. Za datę dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 4 

WARUNKI I TERMIN REALIZACJI 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostawy przedmiotu zamówienia w terminie do   

90 dni od dnia podpisania niniejszej umowy tj.  do ……………….. 

2. Wraz z przedmiotem umowy (nie wcześniej niż w terminie dostawy) Wykonawca ma 

obowiązek dostarczyć fakturę oraz wszystkie dokumenty dopuszczające do obrotu dla 

każdego oferowanego urządzenia. Wraz z dostawą Wykonawca dołączy instrukcje  

w języku polskim, specyfikacje techniczne lub katalogi potwierdzające oferowane parametry. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar na swój koszt do siedziby Zamawiającego (od 

poniedziałku do piątku) w godz. 8.00 do 14.00 pod adres wskazany w zamówieniu  

ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom). 

4. Z chwilą odbioru przedmiotu umowy ryzyko utraty i uszkodzenia przedmiotu zamówienia 

przechodzi na Zamawiającego. 

5. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia jest: …………………………     

(nr tel., e-mail:), (zwana również” Przedstawicielem Wykonawcy”). 

6. Wykonawca nie może dostarczyć Zamawiającemu sprzętu innego niż ściśle określony w 

przedmiocie zamówienia i wskazany w ofercie Wykonawcy. W razie dostarczenia przez 

Wykonawcę innego sprzętu niż ten wskazany w Opisie przedmiotu zamówienia   Zamawiający 

odmówi jego odbioru.  

7. W przypadku, gdyby Zamawiający stwierdził, że w ramach odebranego przedmiotu 

zamówienia znajduje  się sprzęt medyczny  inny niż ściśle określony w przedmiocie 

zamówienia oraz ofercie Wykonawcy, będzie on uprawniony na koszt i ryzyko Wykonawcy  do 

zwrotu dostarczonych towarów Wykonawcy  oraz do żądania dostawy brakującego 

przedmiotu zamówienia bez dodatkowego wynagrodzenia, albo do zwrotu Wykonawcy  

dostarczonych towarów oraz żądania zwrotu uiszczonej z tego tytułu ceny w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 7 dni.  

8. Niezależnie od powyższego, jeżeli Zamawiający odmówił odbioru dostarczonego sprzętu 

innego niż ściśle określonego w przedmiocie zamówienia oraz ofercie Wykonawcy, a także 

jeżeli Zamawiający zwrócił Wykonawcy dostarczony i odebrany sprzęt inny niż ściśle określony 

w przedmiocie zamówienia i ofercie Wykonawcy oraz zażądał zwrotu uiszczonej z tego tytułu 

ceny, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo  do odstąpienia od umowy w trybie 

natychmiastowym z winy Wykonawcy. 

9.  Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający  wyznaczy  pisemnie Wykonawcy termin do 

należytego wykonania umowy nie dłuższy niż 5 dni  . Po bezskutecznym  upływie tego terminu  

Zamawiający będzie  uprawniony  do odstąpienia od umowy  bez dodatkowego wezwania.    

 10. Strony umowy  zgodnie ustalają , iż w przypadku zaistnienia siły wyższej przez którą   strony  
       rozumieją  okoliczności nadzwyczajne , nie  możliwe do przewidzenia  lub ich uniknięcia tj.  
       klęski żywiołowe  , katastrofy ,  nałożenie  embarga , stany nadzwyczajne i epidemie zostanie  
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       wyłączona ich odpowiedzialność za szkody  powstałe w wyniku tych zdarzeń.  Termin  
       wykonania zobowiązań wynikających z umowy ulega przedłużeniu na czas trwania siły  
       wyższej . 
 
11.W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej , Strona  , która na skutek siły wyższej nie  
      może  należycie wykonać zobowiązań  wynikających  z  Umowy zawiadomi niezwłocznie   
      drugą Stronę o zaistnieniu   siły wyższej , jednocześnie określając jej wpływ   na wykonanie  
      zobowiązań. Po zawiadomieniu Strony  będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania   
      ze zobowiązań w stopniu w jakim jest to praktycznie możliwe. 

 

12.Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot umowy jest kompletny i po dostarczeniu,     

przeszkoleniu personelu Zamawiającego będzie gotowy do pracy zgodnie  

z przeznaczeniem. 

13.Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad fizycznych  

i prawnych, fabrycznie nowy, nieużywany wcześniej przez osoby trzecie, w szczególności nie służył 

jako przedmiot używany do celów demonstracyjnych oraz jest dobrej jakości.  

14.Wykonawca gwarantuje, że oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia 

spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. 

U. z 2022 r. poz. 974). 

15.Dostarczony przedmiot zamówienia winien zawierać: 

a) ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego 

użytkownika informacje, 

b) dokumenty dopuszczające do obrotu, w szczególności certyfikat CE 

c) instrukcje w języku polskim dotyczące sposobu użycia przedmiotu zamówienia. 

 

§ 5  

GWARANCJE, REKLAMACJE I KARY UMOWNE 

1. O wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej 

za pośrednictwem e-mail lub faksem, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od chwili ich 

stwierdzenia. 

2. Przez wadę przedmiotu umowy Strony rozumieją każdą usterkę lub braki, które powodują, że 

nie ma on właściwości, o których istnieniu Wykonawca zapewnił Zamawiającego w ofercie. 

3. Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 7 dni od 

daty otrzymania zgłoszenia o wadzie w formie pisemnej. Dostarczenie przedmiotu zamówienia 

wolnego od wad nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4. W przypadku uznania reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar wolny od 

wad w terminie do  96  godzin. 

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, począwszy od dnia 

odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego, stwierdzonego w protokole odbioru. Okres 

gwarancji: minimum 12 miesięcy ……………………………. (zgodnie ze złożoną ofertą). 
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6. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę   nie obejmuje  uszkodzenia sprzętu  wynikającego  z 

niewłaściwego jego  użytkowania w tym  niezgodnego  z jego przeznaczeniem lub załączoną do 

sprzętu instrukcją użytkowania , oraz takie uszkodzenia ,  których przyczyną nie jest wada 

fabryczna sprzętu . 

7.Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych: 

a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości zamówienia o której 

mowa w & 3 ust.1 w odniesieniu do odpowiedniej części przedmiotu umowy za każdy dzień 

zwłoki, 

b) z tytułu zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad w przypadku uznania reklamacji - w 

wysokości 0,3% wartości zamówienia, za każdą godzinę zwłoki, 

c) w przypadku niewykonania, nienależytego wykonania lub rozwiązania umowy  

z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 20% wartości umowy. 

8.Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w przypadku niewywiązania się z obowiązków dostarczenia wraz z dostawą 

wymaganych dokumentów dopuszczających sprzęt do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach 

medycznych. Niezależnie od odstąpienia Zamawiający zastosuje kary, o których mowa w ust. 7  pkt 

c). 

9.Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przenoszącego wysokość kary umownej. 

10.W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie umowy, 

Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki. 

11.Wysokość kar umownych jakich mogą dochodzić strony w niniejszym postępowaniu nie może 

przekroczyć   50% wartości zamówienia określonego w § 3 umowy w odniesieniu do danej części 

przedmiotu umowy. 

12.W przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań przez Zamawiającego, czynność 

prawna mająca na celu zmianę wierzyciela (cesja) samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie z art. 54 ust. 5 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633) pod 

rygorem nieważności takiej czynności. 

 

§ 6 

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy na podstawie art. 

455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, które zostaną wyrażone w formie pisemnego 

aneksu pod rygorem nieważności i mogą nastąpić wyłącznie w następujących sytuacjach:  
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2.1.zmiany terminu wykonania umowy, w przypadku: 

a) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, 

b) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie wynikające  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

c) wyrażenia zgody przez Zamawiającego na skrócenie terminu realizacji umowy, 

2.2. obniżenia kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1, w przypadku obniżenia stawki podatku od 

towarów   i usług; 

2.3. zmiany danych lub przekształcenia Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy, 

przejęcia, fuzji, zmiany formy prawnej); 

 2.4. wprowadzenia przez producenta nowej wersji asortymentu charakteryzującego się co 

najmniej takimi samymi lub lepszymi parametrami technicznymi niż wskazane  

w   ofercie, w przypadku zaprzestania produkcji asortymentu wskazanego w ofercie; 

2.5. zmiany podyktowane zmianą obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym 

wpływ na realizację umowy. 

3. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2.3 powyżej, w każdym przypadku wyklucza się takie zmiany 

umowy, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, chyba, że wynika to z okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 

4. Nie stanowią istotnej zmiany i nie wymagają zawarcia pisemnego aneksu do umowy zmiany 

danych teleadresowych Stron oraz osób upoważnionych zgodnie z § 4 ust. 5 i 6. Do skuteczności 

tych zmian wymagane jest pisemne zawiadomienie drugiej Strony. Do chwili zawiadomienia o 

zmianie danych teleadresowych korespondencję przesłaną na dotychczasowy adres uznaje się 

za doręczoną. 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości  

o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych 

osobowych pozyskanych w trakcie realizacji umowy. Wykonawca nie może w żaden inny 

sposób wykorzystywać pozyskanych danych, jak tylko dla należytego wykonania umowy,  

w szczególności nie może ich używać w celach reklamowych i marketingowych. 

 

3. Wykonawca  zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w 

art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 
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(zwanym: RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskał w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia. 

 

4. Strony zobowiązują zachować w poufności postanowienia niniejszej Umowy oraz wszelkie 

informacje pozyskane w związku z zawarciem i realizacją umowy. Obowiązek poufności nie 

dotyczy danych, które zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami umownymi powinny 

być upublicznione albo przekazane właściwym organom lub podmiotom trzecim. 

 

5. Wszelkie spory pomiędzy Stronami mogące wyniknąć z realizacji niniejszej Umowy będą 

rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy Stronami. Strony zobowiązują się działać w dobrej 

wierze w celu rozwiązania sporu, zważając na cel niniejszej Umowy i przy równym 

uwzględnieniu zasługujących na uwzględnienie interesów Stron. W przypadku, gdy ww. 

procedura okaże się nieskuteczna, spory rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

6. W przypadku uznania jakiegokolwiek sformułowania lub postanowienia niniejszej Umowy za 

niezgodne z prawem, pozostałe postanowienia Umowy, na tyle na ile będzie to możliwe, 

pozostaną wiążące dla Stron i powinny być przez nie realizowane, o ile Strony nie dokonają 

odmiennych ustaleń w tym zakresie. 

 

7. W przypadku uznania jakiegokolwiek sformułowania lub postanowienia niniejszej Umowy za 

niezgodne z prawem i uznania tego sformułowania lub postanowienia za nieważne, Strony 

zobowiązują się uzgodnić nowe sformułowanie lub postanowienie, którego znaczenie będzie 

najbardziej zbliżone do pierwotnej intencji Stron. 

 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową i w zakresie prawnych relacji pomiędzy 

Stronami wynikających zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązujące                                        

w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy                                              

z dnia 11 września 2019r   - Prawo zamówień publicznych (T. jedn. Dz.U z 2021r poz. 1129 ). 

9. Nagłówki, paragrafy i punkty w niniejszej Umowie zostały użyte jedynie w celach 

informacyjnych   i nie powinny być brane pod uwagę przy interpretacji niniejszej Umowy. 

 

10. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

11. Każda osoba podpisująca niniejszą Umowę gwarantuje, że jest upoważniona do zawarcia 

(podpisania) niniejszej Umowy w imieniu Strony, którą reprezentuje. 

 

 

Wykaz załączników do umowy: 

-Załącznik nr  1 - Formularz oferty, wraz z załącznikiem nr 1a dla Części nr I* oraz części 2a dla 

Części nr II *  do oferty tj. Formularz parametrów punktowanych  

 -Załącznik nr 2.1   Część nr I*. - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia /formularz 

asortymentowy 
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 -Załącznik nr 2.2 Część nr II*. -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/formularz 

asortymentowy 

-  Załącznik nr 2.3 Część nr III*.-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/formularz 

asortymentowy  

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

Zamawiający: Wykonawca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


