Ozn. sprawy 1/PN/D/2018

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
............................ dn. .........................
(miejscowość)

(data)

OFERTA DOTYCZĄCA ZAMÓWIENIA Nr 1/PN/D/2018
Wykonawca:................................................................................................................................

Adres:............................................................................................................................................
NIP:.............................................

tel.:......................................................

faks: .............................................

e-mail: ......................@ ........................

Zamawiający: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
w Radzikowie, Zakład Doświadczalny Bonin, Bonin 48, 76-009 Bonin, NIP: 529-000-70-29,
REGON: 000079480-00105
W związku z ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.:
„Zakup i dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej samojezdnej”
1. Oferujemy sprzęt (nazwa, model, typ, numer fabryczny, rok produkcji, producent):
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ za cenę:
brutto …....................................zł;
słownie…...............................................................................................................................zł
w tym: podatek VAT (…..%)…..................... zł,
netto (bez VAT) …............................. zł,
słownie ………………………………………………………………………………………zł
3. Oferujemy okres gwarancji: ………… miesięcy. Okres gwarancji nie może być krótszy niż
12 miesięcy i nie dłuższy niż 24 miesiące.
4. Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do ………….r., od daty
podpisania umowy. Termin dostawy nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 90 dni.
5. Warunki płatności:
- 50% deklarowanej ceny brutto w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
- 50% deklarowanej ceny brutto w terminie do 180 dni od doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Zamówienie zamierzamy wykonać sam*/w wykonywaniu będą uczestniczyć inne podmioty,
które oddają do dyspozycji zasoby na czas wykonywania zamówienia – zgodnie z załącznikiem
nr 2. (*niepotrzebne skreślić).

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy
konieczne informacje do przygotowania oferty. Oświadczamy, że wzór umowy, stanowiący
załącznik nr 8 do SIWZ został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy się, w przypadku
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych we wzorze umowy warunkach, w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w formie konsorcjum/
spółki cywilnej * oświadczamy, że dla potrzeb niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2
ustawy pzp ustanowiliśmy pełnomocnika: ……....................................................., którego
upoważniliśmy (w załączonym do Oferty pełnomocnictwie) do:
 reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia * albo
 reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy
w sprawie niniejszego zamówienia publicznego *
(w/w punkt wypełniają osoby wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia)
9. Oświadczamy, że przyjmujemy wszystkie warunki dotyczące rękojmi oraz gwarancji
określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Okres gwarancji
producenta wynosi, co najmniej ………………. od dnia protokolarnego odbioru ładowarki
teleskopowej samojezdnej w Zakładzie Doświadczalnym Bonin..
Okres rękojmi wynosi jeden rok.
10.

Akceptujemy termin związania ofertą, wskazany w SIWZ.

11. Oświadczamy, że oferta zawiera / nie zawiera* informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje
takie zawarte są w następujących dokumentach:
str. od ……............ do ……..................……................ Informacje i dokumenty zawarte na
pozostałych stronach Oferty są jawne.
12. Oświadczamy, że znane są nam okoliczności związane z planowanymi zmianami stawek
podatku od towarów i usług (VAT), w tym z ich podwyższeniem.
13. Deklarujemy, iż przedmiot dostawy posiada niezbędne świadectwo homologacji
dopuszczające go do użytku. Wszystkie dokumenty, instrukcje i atesty będą w języku polskim.
14. Osoby upoważnione ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym:
…..............................................................................................(imię, nazwisko, telefon).
15. Bank i numer rachunku bankowego Wykonawcy:
….......................................................................................................................................
16. Wadium w kwocie …………………… zł zostało wniesione w formie………………….....
Zwrot wadium prosimy dokonać na rachunek bankowy …………………………………………
(należy wypełnić w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza)

17. Osoba upoważniona do podpisania umowy:…………………………......................................
18. Oferta z załącznikami składa się z …............... stron.

Załącznikami do niniejszej oferty są:
…………………………………………………..
…………………………………………………...
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..

…..............................................
Miejscowość, data

* niepotrzebne skreślić.

…..................................................
Podpis osoby (osób) uprawnionej
(-nych)
do
reprezentowania
Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ
………………………………………
Pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej, jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na
potrzeby
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
na zakup fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej samojezdnej, prowadzonego przez
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
w Radzikowie, Zakład Doświadczalny Bonin, Bonin 48, 76-009 Bonin, oświadczam, co
następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w

…………..…………………………………………………..…………………………………………..
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

……….……….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w………………………………………………………...………..
właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),

(wskazać dokument i

polegam na zasobach

następującego/ych podmiotu/ów: *……………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………. ..……

w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

……….……….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……….……….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do SIWZ
………………………………………
Pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na
potrzeby
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
na zakup fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej samojezdnej, prowadzonego przez
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
w Radzikowie, Zakład Doświadczalny Bonin, Bonin 48, 76-009 Bonin, oświadczam, co
następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam,

że

nie

podlegam

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust.
1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy
Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: *……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..……...........……………....
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu,

tj.*:

…………………………………………………………………….………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z

postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do SIWZ
………………………………………
Pieczęć Wykonawcy
WYKAZ WYKONYWANYCH W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT DOSTAW, A JEŻELI
OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY – W TYM OKRESIE, W
ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ
Nazwa Wykonawcy:
…...................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy:
…..................................................................................................................................................
L.p.

Przedmiot wykonanych
dostaw

Całkowita
wartość (netto)

Termin
wykonania

Nazwa
Zamawiającego

1.

2.

Załącznik – dokument potwierdzający, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie np. referencje.

…..............................................
Miejscowość, data

…..................................................
Podpis osoby (osób) uprawnionej
(-nych)
do
reprezentowania
Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ
………………………………………
Pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY PZP

Na
potrzeby
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
na zakup fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej samojezdnej, prowadzonego przez
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
w Radzikowie, Zakład Doświadczalny Bonin, Bonin 48, 76-009 Bonin, oświadczam co
następuje:
 nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229)
 należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229) i
przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

……….……….……. (miejscowość), dnia ………….…. r.
…………………………………………
(podpis)
* właściwe zaznaczyć
Wykonawca, który złoży oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, co inni
Wykonawcy w ramach danego postępowania, zobowiązany jest wykazać, że istniejące między
nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
UWAGA: Niniejszy formularz oświadczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp.

Załącznik nr 6 do SIWZ
………………………………………
Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU STAŁEGO
AUTORYZOWANEGO PUNKTU SERWISOWEGO DO OBSŁUGI ZAMAWIANEJ
ŁADOWARKI TELESKOPWEJ SAMOJEZDNEJ
Oświadczam, iż uczestnicząc w realizacji zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na „ Zakup i dostawę fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej
samojezdnej” posiadam stały autoryzowany punkt serwisowy do obsługi zamawianej ładowarki
teleskopowej samojezdnej oddalony od siedziby Zamawiającego nie więcej niż 65 kilometrów.
/podać adres punktu serwisowego/
…………………………………………………………………
………………………………………………………………..

.................................................
Miejscowość, data

.....................................................
Podpis osoby (osób) uprawnionej
(-nych)
do
reprezentowania
Wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ
………………………………………
Pieczęć Wykonawcy
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
I.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ŁADOWARKI:
L.p. Wymagania techniczne ładowarki teleskopowej samojezdnej
1.

Fabrycznie nowa ładowarka teleskopowa samojezdna nie starsza niż rok
produkcji 2017

2.

Silnik:
moc znamionowa wg ISO 14396- ECE R120-81 kW /110 KM przy 2200 obr. minimum

3.

Wysokość podnoszenia:
minimalna 6, 00 metrów

4.

Udźwig:
-3,20 tony

5.

Układ hydrauliczny:
-pompa zębata 120 l/min

6.

Układ kierowniczy:
tryb kierowania 2WS / 4WS / Pełzanie

7.

Koła:
nie mniej niż 460/70 R24

8.

Skrzynia:
-4X3 Powershift lub automatyczna
- przekładnia Powershuttle

9.

Opcje:
- joystick z pełnym sterowaniem
- klimatyzacja
-fotel amortyzowany pneumatycznie z pasem bezpieczeństwa

- osłona kratowa na dachu kabiny
- regulowany zaczep transportowy.
- lusterko zaczepu
- gniazdo elektryczne 7 pinowe
- świadectwo homologacji ładowarki teleskopowej samojezdnej
- serwis 24H
- wykonawca posiada stały autoryzowany punkt serwisowy do obsługi
zamawianej ładowarki oddalony od siedziby Zamawiającego nie więcej niż 65
km
- okres gwarancji, co najmniej 12 miesięcy od dnia uruchomienia w Zakładzie
Doświadczalnym Bonin.

II.

PRZESZKOLENIE DWÓCH PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE OBSŁUGI
ŁADOWARKI

.................................................
Miejscowość, data

.....................................................
Podpis osoby (osób) uprawnionej
(-nych)
do
reprezentowania
Wykonawcy

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy

UMOWA NA ZAKUP I DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWEJ
ŁADOWARKI TELESKOPOWEJ SAMOJEZDNEJ
Zawarta w Boninie w dniu……………………….2018 r. pomiędzy:
INSTYTUTEM HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN – PAŃSTWOWYM INSTYTUTEM
BADAWCZYM W RADZIKOWIE ZAKŁADEM DOŚWIADCZALNYM BONIN, 76-009 BONIN 48, NIP:
529-000-70-29, REGON: 0000074008
reprezentowanym przez: inż. Jana Jankowskiego – Dyrektora IHAR - PIB w Radzikowie - Zakład
Doświadczalny Bonin
zwanym dalej Zamawiającym
a …………………………………………………………………………………………………
z siedzibą ………………………………………………………………………………………..
NIP: …………………..… REGON: ……………………... KRS: …………….…………....
reprezentowanym przez: …………………………………………………………….………….
zwanym dalej Wykonawcą
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy, a Zamawiający do odbioru fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej
samojezdnej, na warunkach określonych niniejszą umową oraz ofertą Wykonawcy i specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, w tym zał. nr 7 do SIWZ /zał. nr 5 do umowy/, za cenę jak w ofercie Wykonawcy,
stanowiącej, zał. nr 2 do umowy i będącej integralną częścią umowy.
2. Strony ustalają wartość ogółem dostawy przedmiotu umowy ustalonego w ust.1i3 na:
kwotę netto…….………………………….............. zł
(słownie złotych:………………………………………………..........................................................)
podatek od towarów i usług (VAT): …………….. zł
(słownie złotych: …………………………………………………………..………………………..)
wartość brutto ogółem:............................................ zł
(słownie złotych: .................................................................................................................................)
3.Cena przedmiotu dostawy obejmuje cenę ładowarki, koszty dostarczenia do siedziby Zamawiającego oraz koszty
przeszkolenia dwóch operatorów.
§2
1. Na zakupioną ładowarkę Wykonawca udziela gwarancji na …………… miesięcy, której warunki określa książka
(karta) gwarancyjna stanowiąca zał. nr 3 oraz zobowiązuje się do wykonania nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego.
2. Wykonawca w okresie gwarancyjnym zapewni maszynę zastępczą o parametrach odpowiadających przedmiotowi
dostawy wraz ze świadectwem homologacji dopuszczającym maszynę do użytku, jeśli naprawa nastąpi w czasie
dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od daty pisemnego zgłoszenia naprawy gwarancyjnej.
3.W razie ujawnienia wad w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zapewni ich usunięcie w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Zamawiający, po upływie okresu
wyznaczonego na usunięcie wad, może zlecić wykonanie zastępcze innemu podmiotowi na koszt i
niebezpieczeństwo Wykonawcy.
4.Obowiązki i uprawnienia
na koszt Wykonawcy.

wynikające

z

gwarancji

będą

świadczone

w

siedzibie

5.Okres naprawy gwarancyjnej nie wlicza się do okresu gwarancji, o którym mowa w ust. 1.

Zamawiającego

6.Po upływie okresu gwarancji istnieje możliwość podpisania umowy serwisowej określającej szczegółowo warunki
przeglądów i napraw pogwarancyjnych.
7.Odpowiedzialność wykonawcy tytułem gwarancji zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej rękojmi. Okres
rękojmi wynosi minimum jeden rok.
8.Okres rękojmi i gwarancji zaczyna biec od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu stwierdzającego
odbiór przedmiotu umowy bez wad i uwag.
§3
Wykonawca poniesie koszt:
1) dostarczenia ładowarki do siedziby Zamawiającego - tj. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy
Instytut Badawczy w Radzikowie, Zakład Doświadczalny Bonin, k/Koszalina, Bonin 48, 76-009 Bonin.
2) przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi ładowarki /2 osoby/.
§4
1.

Termin dostawy ustala się - od dnia podpisania umowy do dnia
………… r.,
wraz z przeszkoleniem dwóch pracowników z zastrzeżeniem ust 4. Szczegółowy termin dostawy powinien być
uzgodniony z Zamawiającym.

2.Terminem dostawy jest data podpisania przez Zamawiającego protokołu stwierdzającego odbiór przedmiotu
dostawy/umowy/ bez wad i uwag. Protokół powinien ponadto w szczególności zawierać:
1) nazwę i typ ładowarki,
2) numer fabryczny ładowarki,
3) rok produkcji ładowarki,
4) producenta,
5) świadectwo homologacji
6) listę przeszkolonych pracowników,
7) odnotowanie przekazania instrukcji obsługi dla pracowników,
8) kartę gwarancyjną.
3. O terminie dostawy ładowarki Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego na 12 godz. przed
planowanym terminem dostawy.
4. Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w zakresie terminu dostawy wskutek zaistnienia niezależnych od
Wykonawcy okoliczności wskazanych na piśmie przez Wykonawcę, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy.
Wniosek Wykonawcy o zmianę terminu dostawy wymaga uzasadnienia i udokumentowania oraz akceptacji
Zamawiającego. Zmiana terminu wymaga sporządzenia pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
1. Do dnia protokolarnego odbioru ładowarki przez Zamawiającego ryzyko przypadkowej utraty lub jego
uszkodzenia ponosi Wykonawca.
§5
1.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność, o której mowa w § 1 przelewem na konto Wykonawcy nr
……………………………………………………………………….50% ceny brutto w terminie 30 dni od daty
dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz 50% ceny brutto w terminie 180 dni od
daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2. Wykonawca oświadcza, iż termin zapłaty określony w ust.1 nie jest rażąco nieuczciwy i z tego tytułu nie będzie
się domagał od Zamawiającego zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie
3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół podpisany przez Zamawiającego stwierdzający odbiór
przedmiotu umowy bez wad i uwag.

4.Strony umowy oświadczają, iż są podatnikami podatku od towarów i usług (VAT) i posiadają NIP:
- NIP Zamawiającego: 529-000-70-29
- NIP Wykonawcy: ………………………………..

§6
Wykonawca oświadcza, iż stały autoryzowany punkt serwisowy ładowarki teleskopowej samojezdnej znajduje się:
………………………………………………………………………………………………………… (podać adres).
§7
1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące
kary umowne:
1) w wysokości 5% ceny brutto określonej w § 1 ust. 2 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
2) w wysokości 0,1% ceny brutto określonej w § 1 ust. 2 umowy za opóźnienie w wykonaniu umowy (terminie
dostawy) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
3) za nie dostarczenie maszyny zastępczej w przypadku nie wykonania naprawy gwarancyjnej
w czasie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia naprawy – w wysokości 1% ceny brutto określonej
w § 1 ust. 2 umowy - za każdy dzień niesprawności maszyny.
2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może
dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności tyt. kar umownych z faktury VAT wystawionej za
wykonanie przedmiotu umowy.
§8
1.Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją umowy jest
inż. Jan Jankowski Dyrektor IHAR
kom. 604-649-55, tel./fax. 342-69-62.

-

PIB

w

Radzikowie,

Zakład

Doświadczalny

Bonin

2.Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją umowy jest
..................................................………………………………………………….............................
§9
1.Odpowiedzialność Wykonawcy tytułem gwarancji zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej rękojmi.
Okres rękojmi wynosi jeden rok.
Okres gwarancji wynosi…………………..
2.Okres rękojmi i gwarancji zaczyna biec od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu stwierdzającego
odbiór przedmiotu dostawy / umowy/ bez wad i uwag.
§ 10
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ograniczeń
wynikających z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowień § 4 ust. 4 umowy.
2. 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 na
piśmie odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca nie rozpoczął lub przerwał
realizację przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po jego stronie, co powinno nastąpić na piśmie w terminie 30

dni od daty zaistnienia zdarzenia uzasadniającego odstąpienie od umowy.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) oraz inne przepisy szczególne.
§ 12
Wszelkie ewentualne spory mogące wynikać w związku z niniejszą umową będą podlegały rozstrzygnięciu przez
właściwy Sąd w Koszalinie po uprzednim wyczerpaniu mediacyjnego trybu rozwiązania sporu.
§ 13
Integralną część umowy stanowią:
1) SIWZ,
2) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,
3) Książka (karta) gwarancyjna,
4) Świadectwo homologacyjne i inne dokumenty.
5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
6) Oświadczenie o posiadaniu stałego autoryzowanego punktu serwisowego.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

…………………..............

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

(data, podpis)

(data, podpis)

