Katowice, dn. 19.07.2011r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę ciekłego azotu wraz z dzierżawą
poziomego zbiornika ciśnieniowego. Nr sprawy : ZP-11-070BN.

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38
ust.1 pkt.3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113 poz.
759), udzielam następującej odpowiedzi :

Pytania dotyczą Projektu umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenia następujących modyfikacji?
Pytanie 1) § 1 Przedmiot umowy
1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za konserwacje i naprawy systemu (dotyczy uszkodzeń spowodowanych
wadami ukrytymi przedmiotu dzierżawy) wchodzi w skład ceny dzierżawy. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
2. Na czas wystąpienia awarii zbiornika powyżej dwóch dni, spowodowanej (wadami ukrytymi zbiornika) Wykonawca
na własny koszt zapewni zaopatrzenie w przedmiot umowy w innej formie. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 2) § 3 Dostawa
2. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot umowy określony w pkt.1 każdorazowo w ilościach wskazanych
w zamówieniu własnym transportem, na własny koszt i staraniem do siedziby Zamawiającego w terminie do 2 dni
roboczych od daty otrzymania pisemnego zamówienia. Zamówienie będzie składane pisemnie (na adres:
………………..) lub w inny nie budzący wątpliwości sposób. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
3. W przypadku dostarczenia przedmiotu zamówienia z wadami, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany go na
wolny od wad w terminie nie dłuższym niż kolejne 2 dni robocze od daty uznania danej reklamacji za zasadną, na
własny koszt. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
6. Za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi fakturę VAT, którą dostarczy do siedziby
Zamawiającego. Odp. Zamawiający zmienia treść zapisu w Załączniku nr 8 – Umowa – Projekt w § 3 Dostawa pkt 6,
który otrzymuje brzmienie: „Za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi fakturę VAT,
którą dostarczy do siedziby Zamawiającego, niezwłocznie po dostawie przedmiotu zamówienia”.
7. Faktury VAT będą uregulowane przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty ich wystawienia. Z tym, że data
wystawienia faktury za dostawę nie może być wcześniejsza niż dzień realizacji tej dostawy, a faktura za dzierżawę
będzie wystawiana w pierwszym tygodniu miesiąca następnego po miesiącu, za który przysługuje czynsz dzierżawny.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
8. Zmiana ceny określonej w pkt. 1 niniejszego paragrafu może nastąpić wyłącznie w trybie uzgodnień miedzy stronami
w formie aneksu do umowy, a w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT cena netto nie ulegnie zmianie,
a cena brutto ulegnie zmianie, w wysokości i w terminie wynikającymi z aktu prawnego wprowadzającego nową
stawkę. Zmiana ceny w tym przypadku będzie następowała z chwilą wejścia w życie nowych przepisów bez
konieczności podpisywania aneksu przez strony. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niepełnego wykorzystania ilości przedmiotu zamówienia w trybie i na
zasadach określonych wart. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Odp. Zamawiający
nie wyraża zgod.y
Pytanie 3) § 4 Dzierżawa
5. Ewentualne awarie Wykonawca będzie usuwał w ciągu 2 dni roboczych od chwili otrzymania zgłoszenia od
Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca pisemnie przedstawi powody wskazujące na wydłużony
termin usunięcia awarii i uzyska na to zgodę Zamawiającego. W takich okolicznościach Wykonawca zapewni inne
urządzenie do przechowywania azotu na czas naprawy zbiornika. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
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8. Zamawiający nie ma prawa oddawania dzierżawionego urządzenia we władanie osobom trzecim jak i napełnianie go
gazami pochodzącymi z innych źródeł niż dostawy Wykonawcy, pod rygorem odstąpienia od umowy lub jej
wypowiedzenia z winy Zamawiającego. Odp. Zamawiający zmienia treść zapisu w Załączniku nr 8 – Umowa –
Projekt w § 4 Dierżawa pkt 8, który otrzymuje brzmienie: „ Zamawiający nie ma prawa oddawania dzierżawionego
urządzenia we władanie osobom trzecim jak i napełnianie go gazami pochodzącymi z innych źródeł niż dostawy
Wykonawcy z zastrzeżeniem § 5 Kary umowne i odsetki pkt 4, pod rygorem odstąpienia od umowy lub jej
wypowiedzenia z winy Zamawiającego”.
11. Faktura VAT będzie uregulowana przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od
daty jej wystawienia. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
15. Zmiana ceny określonej w pkt. 9 niniejszego paragrafu może nastąpić wyłącznie w trybie uzgodnień miedzy
stronami w formie aneksu do umowy, a w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT cena netto nie ulegnie
zmianie, a cena brutto ulegnie zmianie, w wysokości i w terminie wynikającymi z aktu prawnego wprowadzającego
nową stawkę. Zmiana ceny w tym przypadku będzie następowała z chwilą wejścia w życie nowych przepisów bez
konieczności podpisywania aneksu przez strony Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 4) § 5 Kary umowne i odsetki
1.W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić sobie nawzajem tytułem
odszkodowania kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, na jego pisemne uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 0,1%
wartości umownej danej dostawy brutto, za każdy nieuzasadniony dzień zwłoki w dostawie lub wymianie przedmiotu
umowy. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
3.Wykonawca może skutecznie uwolnić sie od kary wskazanej w ust. 2 wykazując, że zwłoka w dostawie lub wymianie
przedmiotu umowy była uzasadniona i niezawiniona przez Wykonawcę. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody
4.Niezasadne odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub rozwiązanie przez jedną ze stron lub z winy tej strony,
będzie podstawą do żądania przez drugą stronę kary umownej w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części
umownej brutto, za wyjątkiem sytuacji gdy odstąpienie od umowy nastąpiło w trybie i na zasadach określonych wart.
145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
5.W razie opóźnienia zapłaty za przedmiot dostawy Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty ustawowych odsetek.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 5) § 6 Odstąpienie od umowy
3. Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia i naliczyć karę umowną określoną w § 4 ust.4 niniejszej
umowy w przypadku, gdy nieuzasadniona zwłoka w dostawie wynosi ponad 7 dni roboczych . Odp. Zamawiający nie
wyraża zgody.
Pytanie 6) § 7 Postanowienia końcowe
4. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności
z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Pzp chyba, że strony postanowiły inaczej. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
6. W przypadku zaistnienia sporów, Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego ich
rozstrzygnięcia, na drodze negocjacji. Jeżeli po 30 dniach od rozpoczęcia negocjacji, Strony nie są w stanie polubownie
rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby powoda.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 7) Czy zamawiający zgodzi się na wykreślenie z Projektu Umowy § 2 Zabezpieczenie należytego
wykonania umowy
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej
podanej w ofercie obejmującej okres wykonywania umowy. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie ........... w dniu. Odp. Zamawiający nie
wyraża zgody.
3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
zamawiającego za należycie wykonane. ( Jeśli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy). Odp. Zamawiający nie wyraża
zgody.
Pytanie 8) Czy zamawiający zgodzi się na wykreślenie z Projektu Umowy § 7 Postanowienia końcowe
5. Jakakolwiek czynność prawna Wykonawcy, mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po wyrażeniu zgody
przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, z uwzględnieniem postanowień art.54 ust.5 ustawy z dnia 15
kwietnia 2011r.o działalności leczniczej, pod rygorem nieważności. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 9) Prosimy o podanie poniższych informacji: wymiary istniejącego fundamentu do usytuowania zbiornika.
Odp. Brak specjalnego fundamentu. Obecny zbiornik wyposażony jest we własną podstawę i stoi na posadzce
wyłożonej betonową kostką. Zbiornik winien posiadać własną podstawę. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji
lokalnej.
2

Pytanie 10) Prosimy o podanie poniższych informacji: wymagane ciśnienie azotu w sieci. Odp. Wymagalny
maksymalny przepływ azotu w instalacji wynosi 30-l/h LN2.
Pytanie 11) Prosimy o podanie poniższych informacji: maksymalny przepływ azotu. Odp. Urządzenia pracują
poprawnie w zakresie ciśnień od 1,5 – 3,0 bar. Optymalne ciśnienie to 2,5 bara.
Pytanie 12) Czy Zamawiający dopuszcza instalację zbiornika pionowego (pozostałe parametry zgodnie z SIWZ). Odp.
Nie. Zgodnie z SIWZ .

Z upoważnienia Dyrektora
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek

W odpowiedzi Zamawiający przedstawia ostateczny projekt umowy:
Załącznik Nr 8
UMOWA - PROJEKT
Zawarta w dniu ………………………….. w Katowicach pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach
z siedzibą: 40-027 Katowice ul. Francuska 20 – 24
NIP: 954 22 70 611
który reprezentuje :
1. Dyrektor – dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………….
z siedzibą:
NIP :……………………………………
REGON : ……………………………………………..
który reprezentuje:
1 …………………………………………………………….
2……………………………………………………………..
zwanym w treści umowy „ Wykonawcą”.
W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia
29 stycznia 2004r (tekst jednolity Dz. U. z 2006r Nr 164 poz. 1163 z póź. zm.) przetargu nieograniczonego
została zawarta umowa o następującej treści.
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy, zgodnie z zapisami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ze złożoną
ofertą w postępowaniu o zamówienie publiczne jest :
a) dostawa ciekłego azotu określonego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
b) dzierżawa poziomego zbiornika na ciekły azot wraz z instalacją rozprężającą ………….typ / model
……………………...
c) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dzierżawionego zbiornika w siedzibie
Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
d) Przeprowadzanie rejestracji, konserwacji, napraw zbiornika w terminach uzgodnionych przez Strony.
2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za konserwacje i naprawy systemu wchodzi w skład ceny
dzierżawy.
3. Na czas wystąpienia awarii zbiornika powyżej dwóch dni Wykonawca na własny koszt zapewni
zaopatrzenie w przedmiot umowy w innej formie.
4. Przedmiot umowy określony w § 1 pkt.1 lit.b, będzie dostarczony do siedziby Zamawiającego
transportem Wykonawcy, na jego koszt i odpowiedzialność, w terminie do 2 dni roboczych od daty
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5.

6.
7.
8.

podpisania umowy. Za dzień dostarczenia uważa się dzień, w którym zostanie podpisany protokół
odbioru urządzenia przez obie Strony.
Protokół odbioru zostanie podpisany po zainstalowaniu, uruchomieniu i sprawdzeniu przez
Zamawiającego czy dostarczony zbiornik na ciekły azot jest wolny od wad. Przez wadę rozumie się
każdą niezgodność z opisem zawartym w SIWZ i ofertą Wykonawcy.
Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z wyznaczonego terminu, będzie to traktowane, jako odstąpienie od
umowy z winy Wykonawcy.
Osobą upoważnioną w imieniu Zamawiającego do podpisania protokołu odbioru jest Kierownik Działu
Technicznego lub osoba przez niego wskazana.
Zamawiający wymaga, aby dokumentacja zbiornika: wszelkie instrukcje, aplikacje, opisy parametrów
technicznych, karta gwarancyjna, paszport urządzenia Wykonawca dostarczył w języku polskim.
§2
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny
całkowitej podanej w ofercie obejmującej okres wykonywania umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie ........... w dniu ……………
3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
zamawiającego za należycie wykonane. ( Jeśli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający
przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek Wykonawcy).
§3
Dostawa
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Przedmiotem dostawy jest ciekły azot w ilości wyszczególnionej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy
na łączna kwotę …………………. zł netto plus należny podatek VAT…..%. Ogółem wartość dostawy
wynosi …………zł brutto.
Wykonawca będzie dostarczał przedmiot umowy określony w pkt.1 każdorazowo w ilościach
wskazanych w zamówieniu własnym transportem, na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego
w terminie do 24 godzin od daty otrzymania pisemnego zamówienia w ciągu całej doby. Zamówienie
będzie składane pisemnie lub w inny nie budzący wątpliwości sposób.
W przypadku dostarczenia przedmiotu zamówienia z wadami, Wykonawca zobowiązany jest do
wymiany go na wolny od wad w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od daty zgłoszenia reklamacji, na
własny koszt.
Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne z ustawą z dnia
20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r Nr 107, poz. 679 z póź. zm.)) oraz z innymi
obowiązującymi przepisami prawymi w tym zakresie.
Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienia objęte niniejszą umową w cenach i na warunkach
określonych w niniejszej umowie.
Za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi fakturę VAT, którą dostarczy
do siedziby Zamawiającego, niezwłocznie po dostawie przedmiotu zamówienia.
Faktura VAT będzie uregulowana przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.
Zmiana ceny określonej w pkt. 1 niniejszego paragrafu może nastąpić wyłącznie w trybie uzgodnień
miedzy stronami w formie aneksu do umowy w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT, opłat celnych
lub cen urzędowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niepełnego wykorzystania ilości przedmiotu zamówienia.
§4
Dzierżawa

1. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem zbiornika na ciekły azot wraz z instalacją
rozprężającą…………… typ:…………………….. zgodnie w wymogami parametrów zawartymi w SIWZ.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu
dzierżawy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw
własności.
3. Wykonawca w czasie trwania umowy jest zobowiązany do bezpłatnego świadczenia napraw
serwisowych wynikających z normalnego użytkowania urządzenia, przeglądów technicznych oraz
wymiany części uszkodzonych i zużywalnych. Czas trwania gwarancji zgodny z gwarancją producenta
określa karta gwarancyjna.
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4. Ewentualne awarie Wykonawca będzie usuwał w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia przez
Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca pisemnie przedstawi powody wskazujące
na wydłużony termin usunięcia awarii i uzyska na to zgodę Zamawiającego. W takich okolicznościach
Wykonawca zapewni inne urządzenie do przechowywania azotu na czas naprawy zbiornika.
5. Zamawiający oświadcza, że będzie użytkował przedmiot dzierżawy z należytą starannością w sposób
odpowiadający jego przeznaczeniu.
6. Wykonawca ma prawo kontroli wykorzystywania przedmiotu dzierżawy.
7. Zamawiający nie ma prawa oddawania dzierżawionego urządzenia we władanie osobom trzecim jak
i napełnianie go gazami pochodzącymi z innych źródeł niż dostawy Wykonawcy z zastrzeżeniem § 5
Kary umowne i odsetki pkt 4, pod rygorem odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia z winy
Zamawiającego.
8. Wysokość czynszu dzierżawnego Strony ustalają w wysokości ……… zł brutto, zgodnie z treścią oferty
Wykonawcy - Załącznikiem nr 2 będącym integralną częścią niniejszej umowy
9. Czynsz dzierżawny płatny będzie w równych miesięcznych ratach na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcę.
10. Faktura VAT będzie uregulowana przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy w terminie do
30 dni od daty jej otrzymania.
11. Po terminie związania umową Wykonawca odbierze urządzenie za protokołem zdawczo-odbiorczym, na
własny koszt.
12. Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym ponad zużycie
wynikające z normalnej eksploatacji.
13. Wykonawca zobowiązuje się do demontażu na własny koszt przedmiotu umowy z chwilą wygaśnięcia
niniejszej umowy.
14. Zmiana ceny określonej w pkt. 9 niniejszego paragrafu może nastąpić wyłącznie w trybie uzgodnień
miedzy stronami w formie aneksu do umowy w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT.

1.

2.

3.
4.

5.

§5
Kary umowne i odsetki
W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia bądź
nie uzupełnienia przez Wykonawcę braków ilościowych w zamawianym towarze lub nie wymiany
wadliwego towaru na wolny od wad w terminach określonych w § 2 pkt 6 i 7 niniejszej umowy
Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 5% wartości brutto
niedostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości brutto
niezrealizowanego przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartości
wskazanych wyżej kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji którejkolwiek z dostaw częściowych o co najmniej 24
godziny Zamawiający w celu utrzymania ciągłości działalności zastrzega sobie prawo zakupu
zamówionych produktów u innego sprzedawcy na koszt Wykonawcy albo żądania zapłaty ich wartości,
zachowując w obu przypadkach roszczenie do naprawienia szkody wynikającej ze zwłoki.
W przypadku zwłoki w terminie płatności Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych.
§6
Odstąpienie od umowy

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, w szczególności
zmniejszenia ilościowego bądź wartościowego kontraktu z NFZ bądź MZ lub braku kontraktu z NFZ
bądź MZ, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonania części umowy.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania.
3. Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia i naliczyć karę umowną określoną w § 4
ust.2 niniejszej umowy w przypadku, gdy zwłoka w dostawie wynosi 7 dni.
§7
Postanowienia końcowe
1.
2.

Umowa niniejsza została zawarta na czas określony od ……..2011r do ……..2014r.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego i ustawy Pzp.
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3.

4.
5.

6.

7.

Z mocy ustawy Pzp zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem, iż Strony dopuszczają :
a) zmianę numeru katalogowego produktu,
b) zmianę nazwy handlowej produktu przy zachowaniu jego parametrów.
Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Pzp.
Jakakolwiek czynność prawna Wykonawcy, mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po
wyrażeniu zgody przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, z uwzględnieniem postanowień
art.54 ust.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej, pod rygorem nieważności
W przypadku zaistnienia sporów, Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego
ich rozstrzygnięcia, na drodze negocjacji. Jeżeli po 30 dniach od rozpoczęcia negocjacji, Strony nie są
w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem jednego
egzemplarza dla Wykonawcy i trzech dla Zamawiającego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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