Załącznik Nr 1
…………………………………….
( Nazwa i pieczęć oferenta- Wykonawcy)

Samorządowy Zakład Budżetowy
w Radominie
87-404 Radomin

O F E R TA
na wykonanie zadania p.n. „Zakup koparko-ładowarki na potrzeby mieszkańców gminy Radomin”
.............................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

.............................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

Nr tel: ..................................................................fax: .....................................................................
Adres do korespondencji:
Strona internetowa Wykonawcy :
e-mail Wykonawcy:
Osoba wyznaczona ze strony Wykonawcy,
do kontaktów z Zamawiającym:

REGON........................................................ NIP.....................................................................................
I. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ogłoszonym w BZP dniu 11.06.2014r. i otrzymało Nr
198070 - 2014; oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, za cenę ofertową:
cenę brutto: ........................................................................................................... zł (z pod. VAT)
(słownie: .............................................................................................................................................................. zł.)
w tym należyty podatek VAT …..%, co daje kwotę: ………………............…….. zł.
cenę netto: …………………………................……...................................…….. zł.
(słownie: …………………………………………………………..................................………………………. zł.)
II. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
III. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami.
IV. Następujące roboty zamierzamy zlecić do wykonania podwykonawcom:/*
...................................................................................................................................................................................................................
V. Termin wykonania zamówienia – w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy
VI. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w
załączonym i zaakceptowanym formularzu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
VII. Na wykonaną dostawę udzielamy ................................... gwarancji.

VIII. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.
IX. Oświadczenie o informacjach zawartych w składanej ofercie, stanowiących tajemnicę
X. Oferta zawiera ……… stron, kolejno ponumerowanych.
XI. Formularz ofertowy wraz z załącznikami, stanowią treść oferty.

przedsiębiorstwa.

Wraz z ofertą (Załącznik Nr 1) składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
2. oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. 22 ustawy (Załącznik Nr 2).
3. oświadczenie zgodnie z art. 44 ustawy p.z.p., że oferent zapoznał się z warunkami zamówienia i akceptuje je bez zastrzeżeń
oraz w razie wygrania przetargu zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych przez Zamawiającego w
załączonym formularzu umowy do niniejszej specyfikacji i we wskazanym terminie (Załącznik Nr 4)
4. zaakceptowany formularz umowy (Załącznik Nr 9).
5. dołączone i podpisane oświadczenie, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, w oparciu o art. 24 ust.1pkt 2
(Załącznik Nr 3);
6. wykaz dostaw (Załącznik Nr 7);
7. Wymienione w Rozdziale VIII.1) i VIII.2) dokumenty, celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i
potwierdzenia braku wykluczenia:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
2) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym,
że nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik Nr 5 lub Załącznik Nr 6);
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i
społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;

Inne dokumenty:
1. Charakterystyka techniczna przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 8)
2. Fotografię zaoferowanego sprzętu .

........................................................................................
(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,
uprawnionej/uprawnionych do występowania,
reprezentowania oferenta i składania
oświadczeń woli w jego imieniu)

…………………………………, dnia ………………...
 niepotrzebne skreślić lub- wpisać – nie dotyczy

Załącznik Nr 2
...............................................................
(Nazwa i adres oferenta - pieczęć)

Oświadczenie
do postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie
zamówienia: p.n. „Zakup koparko-ładowarki na potrzeby mieszkańców gminy Radomin”.
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie wymienione
powyżej, zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, oświadczam że:
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadam wiedzę i doświadczenie;
3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

..............................................................................
(podpisy osoby / osób wskazanych w dokumencie,
uprawnionej / uprawnionych do występowania,
reprezentowania oferenta i składania
oświadczeń woli w jego imieniu)

………..………………………., dnia ………………..

Załącznik Nr 3
...............................................................
(Nazwa i adres oferenta - pieczęć)

Oświadczenie

do postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania: p.n. „Zakup koparko-ładowarki
na potrzeby mieszkańców gminy Radomin”.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w zakresie
objętym art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

........................................................................................
(podpisy osoby / osób wskazanych w dokumencie,
uprawnionej / uprawnionych do występowania,
reprezentowania oferenta i składania
oświadczeń woli w jego imieniu)

………..………………………., dnia ………………..

Załącznik Nr 4
...............................................................
(Nazwa i adres oferenta - pieczęć)

Oświadczenie

Na podstawie art. 44 ustawy, oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zamówienia na
wykonanie zadania inwestycyjnego, p.n. „Zakup koparko-ładowarki na potrzeby mieszkańców gminy
Radomin”.
Akceptuję bez zastrzeżeń oraz w razie wygrania przetargu zobowiązuję się do zawarcia umowy we
wskazanym terminie, na warunkach przedstawionych przez Zamawiającego, w załączonym formularzu
umowy do niniejszej SIWZ.
Jednocześnie oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
na podstawie art. 24 w/w ustawy.

................................................................
(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,
uprawnionej/uprawnionych do występowania,
reprezentowania oferenta i składania
oświadczeń woli w jego imieniu)

.............................................., dnia .................................

Załącznik Nr 5
...................................................................
(Nazwa i adres oferenta - pieczęć)

INFORMACJA WYKONAWCY
na podstawie art. 26 ust. 2d PZP
O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ *

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Zakup koparko-ładowarki na potrzeby mieszkańców
gminy Radomin” informuję, o tym że
nie należę do żadnej 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.).

.................................................................................
(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,
uprawnionej/uprawnionych do występowania,
reprezentowania oferenta i składania
oświadczeń woli w jego imieniu)

................................................ , dnia .....................
________________________
* WYPEŁNIĆ, JEŻELI DOTYCZY
UWAGA:
W PRZYPADKU, GDY WYKONAWCA NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZOBOWIĄZANY JEST DO ZŁOŻENIA INFORMACJI O
PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKORZYSTUJĄC ZAŁĄCZNIK NR 6

Załącznik Nr 6
.......................................................................
(Nazwa i adres oferenta - pieczęć)

INFORMACJA WYKONAWCY
na podstawie art. 26 ust. 2d PZP
O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ *

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Zakup koparko-ładowarki na potrzeby mieszkańców
gminy Radomin”, informuję, iż
należę do grupy kapitałowej i składam listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.)
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
…………………………………………………………………………………………………………………
( Nazwa podmiotu, adres podmiotu )

………………………………………..............…………………………………………………………………

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

..................................................................................
(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,
uprawnionej/uprawnionych do występowania,
reprezentowania oferenta i składania
oświadczeń woli w jego imieniu)

__________________________________________________
* WYPEŁNIĆ, JEŻELI DOTYCZY
UWAGA:
W PRZYPADKU, GDY WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZOBOWIĄZANY JEST DO ZŁOŻENIA INFORMACJI O
BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKORZYSTUJĄC ZAŁĄCZNIK NR 5

Załącznik Nr 7
...............................................................
(Nazwa i adres oferenta - pieczęć)

Wykaz dostaw
zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
„Zakup koparko-ładowarki na potrzeby mieszkańców gminy Radomin”

L.p.

Nazwa dostawy i miejsce
realizacji

Wartość
Wykonanej
dostawy

Termin/ Data
wykonania

Odbiorca / Zamawiający
Wykonanej dostawy

……………….......................................................
(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,
uprawnionej/uprawnionych do występowania,
reprezentowania oferenta i składania
oświadczeń woli w jego imieniu)

.................................................... dnia .................................

Załącznik Nr 8
...............................................................
(Nazwa i adres oferenta - pieczęć)

Charakterystyka techniczna przedmiotu zamówienia:
lp.

Koparko ładowarka o parametrach technicznych:

1

rok produkcji koparko-ładowarki – 2014 (fabrycznie nowa)

2

koparko-ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu
dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu
Drogowym;

3

silnik wysokoprężny o pojemności min. 3,4 max. 4,8 litra,
turbodoładowany, emisja spalin TIER 4 o mocy znamionowej
brutto co najmniej 91 KM

4

napęd koparko-ładowarki na dwie osie, z możliwością napędu
na jedną oś;

5

koła jezdne w rozmiarze:
przednie min. 20”, tylne min. 26”

6

przednia oś wychylna, przednie koła skrętne;

7

skrzynia biegów półautomatyczna lub automatyczna, możliwość
zmiany biegów pod obciążeniem, wybór kierunku jazdy przy
kierownicy;

8

zbiornik paliwa z korkiem zamykanym na klucz;

9

dwa niezależne układy hamulcowe, hamulec zasadniczy
hydrauliczny, mokry, samoregulujący się;

10

układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową, wydajność
pompy min. 150l/min., instalacja hydrauliczna do obsługi
narzędzi ręcznych z boku maszyny;

11

błotniki na wszystkich kołach, skrzynka narzędziowa wraz z
podstawowymi kluczami,

12

kabina operatora zamykana – dwa komplety kluczy, spełniająca
wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS z obrotowym
fotelem operatora;

13

światła drogowe, przednie i tylne, światła oświetlające osprzęt
maszyny przód i tył, światło ostrzegawcze migowe x 2;

14

lusterka wewnętrzne i zewnętrzne;

15

układ elektryczny 12 V;

16

wycieraczki na przedniej i tylnej szybie;

17

ogrzewanie oraz klimatyzacja;

18

sygnalizacja akustyczna wstecznego biegu;

Parametry sprzętu wymagane przez
Zamawiającego

19

trójkąt, gaśnica, apteczka;

20

łyżka ładowarkowa wielofunkcyjna z widłami i zębami o poj.
min. 1,0 m3

21

system samopoziomowania i stabilizacji łyżki ładowarkowej

22

osprzęt koparkowy musi posiadać możliwość przesuwu bocznego;

23

szybkozłącze koparkowe mechaniczne;

24

ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie
(teleskopowe),

25

szerokość łyżek koparkowych (+/- 20% szerokości) : 300 mm z
zębami, 400 mm z zębami, 600 mm z zębami, łyżka skarpówka
1500 mm;

26

blokada osprzętu koparkowego w czasie transportu sterowana z
kabiny oraz sworzeń blokady obrotu osprzętu;

27

zamki hydrauliczne na podporach zabezpieczające maszynę
przed wywrotem przypadku pęknięcia przewodów, gumowe
podkładki podpór;

28

instrukcja obsługi operatora w języku polskim;

29

system zdalnego namierzania sprzętu z aktywacją na min. 24
miesiące oraz system pomiaru i monitorowania stanu paliwa.

Tabelę należy wypełnić stosując słowa /tak/ lub /nie/ lub /posiada/ /nie posiada/, zaś w przypadku innych
wartości niż wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe.

……………….......................................................
(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,
uprawnionej/uprawnionych do występowania,
reprezentowania oferenta i składania
oświadczeń woli w jego imieniu)

.................................................... dnia .................................

Załącznik Nr 9

UMOWA Nr …………………2014

(Projekt)

zawarta w dniu ………………………….. w Radominie pomiędzy Samorządowym Zakładem
Budżetowym w Radominie, Radomin 175, 87- 404 Radomin, reprezentowanym przez:
Pana Janusza Malinowskiego – p.o. Kierownika
działającego z upoważnienia - pełnomocnictwa udzielonego przez
Wójta Gminy Radomin inż. Piotra Wolskiego
zwanym dalej “Zamawiającym”,
a ................................................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
..........................................
§1
1. W wyniku postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy operacji - zamówienia
publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.), oferta w/w Wykonawcy została wybrana jako
najkorzystniejsza.
2. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia publicznego - dostawy p.n. „Zakup koparko-ładowarki na
potrzeby mieszkańców gminy Radomin”
3. Przedmiot niniejszego zamówienia jest współfinansowany że środków Unii Europejskiej w ramach Działania 321
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego PROW na lata 2007-2013.
4.Wykonanie zamówienia obejmuje zakup i dostarczenie wymienionego poniżej kompletnego sprzętu z wszystkimi
jego składnikami i wyposażeniem, do miejsca wskazanego przez zamawiającego, określonego w SIWZ tj. siedziby
Samorządowego Zakładu Budżetowego w Radominie.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowego sprzętu:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup nowej (rocznik 2014) koparko-ładowarki na potrzeby mieszkańców gminy
Radomin.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :
1) rok produkcji koparko-ładowarki – 2014 (fabrycznie nowa);
2) koparko-ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach
publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym;
3) silnik wysokoprężny o pojemności min. 3,4 max. 4,8 litra, turbodoładowany, emisja spalin TIER 4 o mocy
znamionowej brutto co najmniej 91 KM
4) napęd koparko-ładowarki na dwie osie, z możliwością napędu na jedną oś;
5) koła jezdne w rozmiarze: przednie min. 20”, tylne min. 26”
6) przednia oś wychylna, przednie koła skrętne;
7) skrzynia biegów półautomatyczna lub automatyczna, możliwość zmiany biegów pod obciążeniem, wybór kierunku
jazdy przy kierownicy;
8) zbiornik paliwa z korkiem zamykanym na klucz;
9) dwa niezależne układy hamulcowe, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, samoregulujący się;
10) układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową, wydajność pompy min. 150l/min., instalacja hydrauliczna do
obsługi narzędzi ręcznych z boku maszyny;
11) błotniki na wszystkich kołach, skrzynka narzędziowa wraz z podstawowymi kluczami,
12) kabina operatora zamykana – dwa komplety kluczy, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS z
obrotowym fotelem operatora;
13) światła drogowe, przednie i tylne, światła oświetlające osprzęt maszyny przód i tył, światło ostrzegawcze migowe
x 2;

14) lusterka wewnętrzne i zewnętrzne;
15) układ elektryczny 12 V;
16) wycieraczki na przedniej i tylnej szybie;
17) ogrzewanie oraz klimatyzacja;
18) sygnalizacja akustyczna wstecznego biegu;
19) trójkąt, gaśnica, apteczka;
2.2 . Osprzęt ładowarkowy:
1) łyżka ładowarkowa wielofunkcyjna z widłami i zębami o poj. min. 1,0 m3 ;
2) system samopoziomowania i stabilizacji łyżki;
2.3. Osprzęt koparkowy:
1) musi posiadać możliwość przesuwu bocznego;
2) szybkozłącze koparkowe mechaniczne;
3) ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe),
4) szerokość łyżek (+/- 20% szerokości) : 300 mm z zębami, 400 mm z zębami, 600 mm z zębami, łyżka skarpówka
1500 mm;
5) blokada osprzętu koparkowego w czasie transportu sterowana z kabiny oraz sworzeń blokady obrotu osprzętu;
6) zamki hydrauliczne na podporach zabezpieczające maszynę przed wywrotem przypadku pęknięcia przewodów,
gumowe podkładki podpór;
2.4. Pozostałe wymagania związane z przedmiotem zamówienia :
1) oferowana koparko-ładowarka musi spełniać wszystkie warunki przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia;
2) gwarancja na oferowaną koparko-ładowarkę musi wynosić co najmniej 12 miesięcy;
3) instrukcja obsługi operatora w języku polskim;
4) dostawca przeszkoli w cenie zakupu i dostawy operatora Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparkoładowarki;
5) dostawca wyłoniony w przetargu na swój koszt dostarczy koparko-ładowarkę do siedziby Zamawiającego.
6) serwis w siedzibie zamawiającego.
7) system zdalnego namierzania sprzętu z aktywacją na min. 24 miesiące oraz system pomiaru i monitorowania stanu
paliwa.

§2
1. Termin wykonania zamówienia:
Dostawa w ciągu 14 dni od podpisania umowy.
2. Dostawa zostanie uznana za zrealizowaną pod warunkiem wydania przedmiotu umowy zamawiającemu, na koszt
Wykonawcy , w terminie, o którym mowa w ust.1, po uprzednim dokonaniu jego odbioru w siedzibie Zamawiającego.
3. Potwierdzeniem wydania przedmiotu umowy w terminie, jest protokół odbioru podpisany przez obydwie strony
niniejszej umowy. Do protokołu odbioru wykonawca załączy książkę gwarancji.
4. W przypadku stwierdzenia usterek podczas odbioru, Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia
lub wymiany dostarczonego sprzętu na nowy egzemplarz o identycznych parametrach, cechach i funkcjach. W takim
przypadku zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach i podpisany przez obie strony, protokół o stwierdzonych
usterkach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.
§3
1. Jako koordynatora Wykonawcy w zakresie wykonywania obowiązków umownych wyznacza się ................................
2. Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych wyznacza się ….......................
§4
1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy ustala się jako wynagrodzenie ryczałtowe i
wynosi:
cena brutto: .........................................................................zł.
(słownie:................................................................................................................................................................złotych),
w tym podatek VAT ............................................................ zł.
(słownie:............................................................................................................................................................... złotych).
cena netto: ............................................................................zł.
(słownie:................................................................................................................................................................złotych),
2. Wykonawca wystawi fakturę na Imię Zamawiającego:
Samorządowy Zakład Budżetowy w Radominie
Radomin 175
87-404 Radomin
NIP 503-007-38- 45
REGON 340-928-434
3. Faktura Wykonawcy zostanie zapłacona w ciągu 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę Nr………………………………………………..

§5
1. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną za:
1) odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust.1 umowy,
2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 2
niniejszej umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust.1 umowy, za
każdy dzień zwłoki,
3) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust.1
umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki karne ustawowe obowiązujące w skali roku, liczone proporcjonalnie do
okresu zwłoki, w przypadku zwłoki w płatności wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust.1 umowy
3. Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania wg kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość
kar umownych za odstąpienie od umowy.
§6
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji dla dostawy objętej przedmiotem zamówienia licząc od dnia odbioru
na okres 12 miesięcy.
2. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek w dostarczonym przedmiocie umowy
niezwłocznie, a w przypadku stwierdzenia wad nie dających się usunąć i nie wynikających z winy eksploatacji przez
Zamawiającego, do dostarczenia nowego przedmiotu umowy o identycznych parametrach i cechach, w terminie 7 dni
roboczych od protokolarnego stwierdzenia wad.
4. Wszelkie koszty związane z naprawą, transportem, wymiana sprzętu od i do Zamawiającego, poniesie Wykonawca.
§7
Za roszczenia cywilno – prawne osób trzecich, wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu
umowy, odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy- Prawo
zamówień publicznych .
§ 10
Umowa niniejsza została sporządzona w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla
Wykonawcy.
§ 11
Integralną częścią umowy są następujące załączniki:
1. Oferta Wykonawcy.
2. Zawiadomienie o wyborze oferty.
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
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