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ZAMAWIAJĄCY:

Sannprofi Sp. z o.o.
ul.Mała 39/43,
95-006 Bukowiec,
NIP – 727-264-11-71
REGON – 473301554

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA
DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE
LINII TECHNOLOGICZNEJ DO
OPAKOWAŃ TYPU SPRAY

Bukowiec, lipiec 2013 r.
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Sannprofi Sp. z o.o.
ul. Mała 39/43,
95-006 Bukowiec,
NIP – 727-264-11-71;
REGON – 473301554
Tel: 42 637-77-55 ; Fax: 42 637-77-56
www.sannprofi.com.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z dokumentem „Zasady
udzielania zamówień, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo
zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków osi priorytetowej III: Gospodarka
Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2007-2013.”
III. Tytuł projektu, który Zamawiający realizuje w ramach III osi priorytetowej RPO WŁ
„Uruchomienie innowacyjnej linii spray-produktów w oparciu o osiągnięcia nanotechnologii”
IV. Nazwa osi priorytetowej i działania w ramach których realizowany jest projekt
Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość.
Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.
V. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest:
Dostawa, montaż i uruchomienie linii technologicznej do opakowań typu spray
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2.1 do SIWZ
VI. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
VII. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zamówień uzupełniających.
VIII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiada oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie
Zamawiający dopuszcza możliwości oferty wariantowej.
IX. Termin wykonania zamówienia.
Zamówienie będzie zrealizowane w terminie do 30-12-2013 r.
X. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.
1.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1.1 Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
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1.2 Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
1.3 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2.

Warunki te zostaną spełnione, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem
nr 3.1 do SIWZ

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu
dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
A.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:
1.

B.

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z
załącznikiem nr 3.1;

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:
1.

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia – wg załącznika nr 3.2;

2.

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;

XII. Wymagania dotyczące wadium
1.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami
1.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem, drogą elektroniczną lub pisemnie.
Nr faxu Zamawiającego: 42 637-77-56
Adres e-mail Zamawiającego: projekt@sannprofi.com.pl

2.

Każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia
lub informacji.

3.

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami są:
w sprawach merytorycznych i formalnych
- Wojciech Kunikowski, tel. 42/ 637-77-55; tel. kom. 509-972-403

4.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
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5.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie
terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

6.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja
jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

7.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający
przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych
warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza
ją także na tej stronie.

8.

Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie
internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.

XIV. Termin związania z ofertą
Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
XV. Opis sposobu przygotowania oferty.
1.

Na ofertę składają się:
a. Wypełniony Formularz Oferty wg załącznika nr 1;
b. Wypełniony szczegółowy opis zamówienia – Pakiet I wg załącznika nr 2.1;
c. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z
załącznikiem nr 3.1;
d. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych – wg załącznika nr 3.2;
e. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;

2.

Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny by opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub
pieczęcią imienną.

3.

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę (nie dotyczy pełnomocnictwa). Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

4.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski
poświadczonym przez Wykonawcę.

5.

Wykonawcy przedstawią oferty zgodne z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6.

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
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7.

Oferta powinna być sporządzona:
- w języku polskim,
- oferta musi być złożona na kolejno ponumerowanych i podpisanych kartkach, a
numeracja kartek powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej
kartce oferty,
- ilość kartek powinna być podana w Formularzu Ofertowym,
- każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do
podpisywania oferty, nie dopuszcza się stosowania korektora.

8.

Oferta (w tym wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej) jest jawna, z wyjątkiem
informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą
one być udostępnione innym uczestnikom postępowania.

9.

Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie ofert
wariantowych / alternatywnych spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

10. Wykonawca winien zamieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w zapieczętowanej kopercie
opatrzonej:
- danymi wykonawcy (nazwa i adres lub pieczęć firmowa Wykonawcy),
- napisem:
„Przetarg nieograniczony – „Dostawa linii technologicznej” oraz
„Nie otwierać przed 16.07.2013 r. godz. 16.00”
11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę tylko przed upływem
terminu składania ofert określonym w rozdziale XVI pkt. 3.
12. O wycofaniu oferty Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego na piśmie.
13. Zmianę oferty Wykonawca powinien zamieścić w zapieczętowanej kopercie opatrzonej:
- danymi wykonawcy (nazwa i adres lub pieczęć firmowa Wykonawcy),
- napisem:
„Zmiana oferty - Przetarg nieograniczony „Dostawa linii technologicznej”
oraz „Nie otwierać przed 16.07.2013 r. godz. 16.00”
14. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie Wykonawcy.
15. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
16. Otwarcie ofert jest jawne.
17. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
18. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia zawartych w ofertach.
19. Informacje, o których mowa w pkt 16 i 17, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli
obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Sannprofi Sp. z o.o. w Bukowcu gm. Brójce, ul. Mała 39/43.

2.

W przypadku przesłania oferty pocztą, o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i
godzina doręczenia oferty przez pocztę do siedziby Zamawiającego.

3.

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 16.07.2013 r. o godz. 15.30.
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4.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07.2013 r. o godz. 16.00 w siedzibie Zamawiającego tj.
Sannprofi Sp. z o.o., w Bukowcu gm. Brójce, ul. Mała 39/43.

XVII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.
2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
3. Ceną w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach ( Dz. U. z 2001r. Nr 97, poz. 1050 z późn.
zm.) będzie wartość ( cena całkowita wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest
zobowiązany zapłacić wykonawcy).
4. Cena oferty musi być podana w PLN lub EURO cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
5. Wykonawca poda w formularzu ofertowym ( po uwzględnieniu wszelkich upustów i rabatów) wartość
netto podatek VAT i wartość brutto.
6. W przypadku ceny podanej w EURO, Zamawiający do oceny oferty dokona przeliczenia ceny podanej
w EURO na cenę w PLN wg średniego kursu NBP w dniu otwarcia ofert.
7. Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców wartość brutto.
8. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT UE.
XVIII. Warunki płatności
Zamawiający przewiduje n/w warunki płatności:
1. I rata (zaliczka) – po podpisaniu umowy.
2. II rata – po postawieniu linii w siedzibie Wykonawcy, jej odbiorze oraz otrzymaniu dyspozycji
przesyłki.
3. III rata – po zakończeniu montażu i uruchomieniu linii.
XIX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
kryterium
Cena

ranga
70%

Kryterium cena - obliczana jest wg wzoru:
A = (Cmin/Cn) x 0,7 x 100 [pkt]
gdzie:
Cmin – cena najniższa,

Cn –

cena badana

kryterium

Termin realizacji
Tydzień 52
Tydzień 50
Tydzień 48

B=
B=
B=

ranga
30%

10 pkt
20 pkt
30 pkt

2. Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę, która uzyska największą sumę punktów A + B
wg kryteriów opisanych w ust. 1.
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3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i terminu wykonania, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą
ceną.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich powtórnej oceny.
XX. Wykluczenie wykonawcy z postępowania przetargowego
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy:
1. Nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
XXI. Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1. Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2. Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
3. Zawiera błędy w obliczeniu ceny.
XXII. Badanie ofert
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców złożenie, w wyznaczonym
terminie, wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 3,
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń
lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na
wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin
składania ofert.
3. Zamawiający poprawia w ofercie:
a. oczywiste omyłki pisarskie,
b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
XXIII. Unieważnienie postępowania
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1. Nie została złożona żadna oferta;
2. Żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego;
3. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę
do ceny najkorzystniejszej oferty;
4. Zamawiający stwierdził zaistnienie istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć
wcześniej, a których zaistnienie powoduje niemożność zawarcia prawidłowej umowy.
XXIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

oferty

Zamawiający

jednocześnie

zawiadamia
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a.

b.
c.

wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo
adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz
nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców,
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i
łączną punktację;
Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne;

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których
mowa w ust. 1 pkt a, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania
ich ponownego badania i oceny.
XXV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby
zawarł z nim umowę
1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy
zgodnej z opracowanym wzorem umowy - załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.
2. Wzór umowy, po upływie terminu do składania ofert, nie podlega negocjacjom i złożenie oferty jest
równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.
3. Umowa może ulec zmianie w szczególności w zakresie zapisów obejmujących: termin zakończenia
realizacji przedmiotu zamówienia, zastosowane materiały i urządzenia do realizacji przedmiotu
zamówienia.
4. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 3 dopuszczalne są jedynie w przypadku:
a. gdy konieczność zmiany jest spowodowana wystąpieniem niezależnych od stron okoliczności,
których nie można było przy dołożeniu należytej staranności przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
a które uniemożliwiają prawidłową realizację przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
XXVI. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy art. 70 1 – 705 KC.
Do specyfikacji dołączono:
1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty,
2. Załączniki nr 2.1 – 2.2 – szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia
3. Załącznik nr 3.1 – Oświadczenie Wykonawcy, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
4.

Załącznik nr 3.2 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

5. Załącznik nr 4 –

Wzór umowy.
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY
Nazwa i siedziba Wykonawcy .............................................................................................
......................................................................................................................................
Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, stanowisko):
......................................................................................................................................
Nr tel: ................................... Fax: ................................ e-mail: .....................................

REGON: ……………………………………. NIP: …………………………………
Do: Sannprofi Spółki z o.o. w Bukowcu gm.Brójce, ul.Mała 39/43
Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawę, montaż i uruchomienie linii technologicznej do opakowań typu spray
oferujemy wykonanie zamówienia w cenie ryczałtowej:
Linia technologiczna
…………………… zł / EUR* netto
…………………… zł / EUR* brutto, w tym ……………… zł / EUR* podatek VAT
słownie złotych / EUR* brutto ……………………………………………………………………………………………………………….
* należy wybrać (podkreślić) prawidłową walutę oferty
*************************
Oferujemy termin dostawy:
Tydzień 52 - ……………, Tydzień 50 - ……………, Tydzień 48 - ……………,
należy postawić X przy oferowanym terminie dostawy

1. Okres gwarancji …… miesiące.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz z
załączonym wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne
informacje do przygotowania oferty.

3. Ofertę niniejszą składamy na …..... kolejno ponumerowanych kartkach.
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4. Oświadczamy, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych na kartkach opatrzonych napisem
„POUFNE” niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji
stanowiących

tajemnicę

przedsiębiorstwa

w

rozumieniu

przepisów

o

zwalczaniu

nieuczciwej

konkurencji.

5. Oświadczamy, że projekt umowy, stanowiący załącznik nr 4 do specyfikacji, został przez nas
zaakceptowany w całości i bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy na zaproponowanych warunkach.

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

................. dnia ….................………
..................................................
Pieczęć i podpis upoważnionej
osoby
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Załącznik nr 2.1
Przedmiot zamówienia

Linia technologiczna do opakowań typu spray
Lp.

PARAMETR / WARUNEK

WYMAGANY
PARAMETR

I.

System podawania opakowań – stół podawczy

1.

Wymiary minimalne: 1,1 m x 1,8 m

TAK

2.

System zapobiegający się blokowaniu opakowań przy
wyjściu ze stołu

TAK

3.

Wykonanie ze stali nierdzewnej

TAK

II.

Moduł nalewający

1.

System rotacyjnego nalewania

TAK

2.

Wydajność nalewania: min. 40 szt/min dla średnicy 66 i 53
mm

TAK

3.

System centrujący opakowania

TAK

4.

Automatyczne podawanie dozy

5.

Minimalny zakres dozy: od 5 ml do 30 ml

4.

Automatyczne podawanie dozy

TAK

5.

Wrzucanie zaworów aerozolowych

TAK

6.

System sprawdzania obecności zaworów aerozolowych

TAK

7.

Zamknięta obudowa

TAK

III.

Elewator zaworów

1.

Zdolność podawania zaworów z zasobnika do sortera
zaworów

TAK

OFEROWANE
PARAMETRY /
WARUNKI

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

2.

Regulacja prędkości wybierania zaworów z zasobnika i
podawania ich do sortera

TAK

3.

Wydajność elewatora min. 60 szt/min

TAK

IV.

Sorter zaworów

1.

Płynna regulacja prędkości sortowania zaworów

TAK

2.

Napęd elektryczny

TAK

3.

Wydajność sortera min. 50 szt/min

TAK

Moduł gazujący

V.
1.

TAK

2.

Moduł rotacyjny do automatycznego podawania gazu do
pojemników aerozolowych
Kontener zewnętrzny dla modułu gazującego, z układem
detekcji gazu, wentylacją, monitoringiem

3.

Wydajność modułu gazującego minimum 50 szt/min

TAK

4.

Urządzenie dozujące gaz składające się z dwóch cylindrów, o
parametrach nie mniejszych niż 0-300 ml

TAK

5.

Regulacja objętości napełniania

TAK

6.

Elementy mające kontakt z gazem wykonane ze stali
nierdzewnej

TAK

VI.

TAK

Elewatory i sortery główek rozpyłowych

1.

Regulacja prędkości wybierania nasadek z zasobnika do
sortera

TAK

2.

Silnik napędu w wykonaniu przeciwybuchowym

TAK

3.

Wydajność elewatora minimum 50 szt/min

TAK

4.
5.
VII.

Orientowanie nasadek

Wydajność sortera minimum 50 szt/min

TAK
TAK

Osadzarka kap i główek rozpyłowych

1.

Obsługa pojemników do średnicy 66 mm

TAK

2.

Wysokość pojemników do 320 mm

TAK
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3.

Regulacja głębokości głowicy rozpyłowej

TAK

4.

Czujniki minimum i maksimum kolejki

TAK

VIII.

1.

Liniowa waga kontrolna
Automatyczna waga kontrolująca dozę urządzenia
nalewającego oraz urządzenia wtłaczającego gaz do
pojemnikow

TAK

2.

Programowalna wartość zakresu mierzenia

TAK

3.

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej

TAK

IX.

Drukarka partii produkcyjnych na opakowaniach

1.

Automatyczne znakowanie daty przydatności i partii
produkcyjnej na dnie pojemnika

TAK

2.

Druk atramentowy

TAK

3.

Wydajność drukowania minimum: 50 szt/min

TAK

X.

Urządzenie etykietujące opakowania

1.

Możliwość etykietowania okrągłych (walec) opakowań

TAK

2.

Wydajność etykietowania minimum 50 szt/min

TAK

XI.

Maszyna pakująca w kartony zbiorcze

1.

Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej

TAK

2.

Pojedynczy wjazd pojemników

TAK

3.

Automatyczne układanie pojemników w układzie 4 x 3

TAK

XII.

Szafa sterująca

1.

Centralny element kontrolny i sterujący dla całej linii

TAK

2.

Automatyczna blokada linii w przypadku powstanie
nieszczelności lub rozerwania pojemnika

TAK

XII.

Liniowy system pracy – transportery
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1.

Konstrukcja i taśmy – wykonanie nierdzewne

TAK

2.

Płynna regulacja przesuwu taśmy

TAK

XIII.

Dostawa, Instalacja, Przeszkolenie personelu

1.

Opakowanie transportowe

TAK

2.

Transport

TAK

3.

Instalacja na miejscu u klienta

TAK

4.

Zapoznanie pracowników z obsługą linii technologicznej

TAK

Certyfikaty CE

TAK

XIII.

Uwaga! Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie
oferty.
Miejsce dostawy: Bukowiec gm. Brójce

....................................................................
Data, pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 3.1
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie
nazwa Wykonawcy

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

Adres Wykonawcy

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

Składając ofertę na :

Dostawę, montaż i uruchomienie linii technologicznej
do opakowań typu spray

Oświadczamy, że:
1)

posiadamy wiedzę i doświadczenie;

2)

dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;

3)

spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

……………………………………
miejscowość, data
......................................................
( podpis z pieczątką imienną , lub podpis
czytelny osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy )
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Załącznik nr 3.2
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
nazwa Wykonawcy

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

Adres Wykonawcy

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

Składając ofertę na :

Dostawę, montaż i uruchomienie linii technologicznej
do opakowań typu spray

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 579 j.t.), który brzmi następująco:
„1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1)

wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub
wykonując je
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2)

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;

3)

wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
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;

4)

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 mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)

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 mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)

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 mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)

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
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obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8)

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 mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)

podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.”

……………………………………
miejscowość, data
...........................................................
( podpis z pieczątką imienną , lub podpis
czytelny osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy )
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Załącznik nr 4 –

Wzór umowy

UMOWA Nr
Zawarta w dniu …………… w Bukowcu gm. Brójce
pomiędzy:
.............................................
.............................................
reprezentowanym przez:
1. ………………………………………
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
.............................................
.............................................
reprezentowanym przez:
.............................................
.............................................
zwanym dalej „Wykonawcą”

§1
1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa, montaż i uruchomienie linii technologicznej do opakowań
typu spray zwanych dalej towarem - szczegółowo opisanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Opis
przedmiotu zamówienia -

specyfikacja asortymentowa wyposażenia zał. nr 2.1. – Przedmiot zamówienia –

parametry techniczne, a także w ofercie złożonej przez Wykonawcę, która otwarta została dnia........................r.
Oferta ta jest Załącznikiem nr 1 do umowy i stanowi jej integralną część.
2.

Przedmiot niniejszej umowy realizowany będzie zgodnie z Harmonogramem, sporządzonym przez strony w terminie
7 dni od daty zawarcia umowy.

3.

Ostateczny termin realizacji przedmiotu umowy strony ustalają na dzień 30 grudzień 2013r.

4.

Realizacja przedmiotu umowy nastąpi u bezpośredniego odbiorcy, tj. w Zakładzie Produkcyjnym mieszczącym się w
miejscowości Bukowiec, gm.Brójce.

5.

Wykonawca oświadcza, że przedmiot niniejszej umowy:
a.

jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych;

b.

posiada wszelkie parametry techniczne oraz funkcje niezbędne do korzystania z niego zgodnie z jego
przeznaczeniem;

c.

spełnia warunki zgodności wynikające z normy CE;

d.

odpowiada wymaganiom – normom określonym w przedmiocie zamówienia, które zostały wymienione w
załączniku nr 2.1. do SIWZ.
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e.

nie jest obciążony jakimikolwiek ograniczonymi prawami rzeczowymi ustanowionymi na rzecz osób trzecich,
jak również nie jest przedmiotem jakichkolwiek postępowań sądowych, administracyjnych, czy też sądowoadministracyjnych, których konsekwencją jest (mogłoby być) ograniczenie czy też wyłączenie prawa
Wykonawcy do rozporządzania nim;

f.

przekazany zostanie Zamawiającemu w stanie kompletnym, umożliwiającym normalne korzystanie zgodnie z
jego

przeznaczeniem,

obejmującym

w

szczególności

wszelkie

żądane

przez

Zamawiającego

i wymienione w SIWZ (Opisie przedmiotu zamówienia – zał. nr 2.1.) oraz ofercie Wykonawcy dokumenty
dotyczące poszczególnych elementów towaru, instrukcje w języku polskim, jeżeli jest wymagana.
6.

Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy umożliwiono mu zapoznanie się ze wskazanym w § 1
ust. 4 miejscem realizacji przedmiotu umowy w celu zaplanowania prawidłowego jej wykonania. Dotyczy to w
szczególności sposobu transportu towaru do odpowiednich pomieszczeń. W związku z powyższym, Wykonawca nie
może w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy powoływać się na okoliczności dotyczące miejsca realizacji
umowy, a uniemożliwiające mu prawidłowe wykonanie umowy, w szczególności żądać na ich podstawie
przedłużenia terminu realizacji umowy.

7.

Montaż przedmiotu umowy obejmuje dostarczenie do miejsc instalacji, rozpakowanie, instalację wraz z
podłączeniem do instalacji sanitarnych i elektrycznych budynku, sprawdzenie, przeprowadzenie wymaganych prób i
pomiarów, uruchomienie, przeszkolenie pracowników Zamawiającego oraz przekazanie do użytku.

8.

Strony zgodnie ustalają, iż wydanie towaru Zamawiającemu nastąpi wraz z chwilą podpisania przez strony
końcowego protokołu odbioru realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §2 ust.3. Z tą chwilą przechodzą na
Zamawiającego związane z towarem korzyści i ciężary, a także niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub
uszkodzenia.
§2

1.

Całkowita wartość przedmiotu niniejszej umowy, wskazanego w §1 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem
postanowień § 2 ust. 2 niniejszej umowy, wynosi:
Cena netto ................. zł / EUR * + VAT ..... % co stanowi ……………………….. zł / EUR*
Cena brutto: ................ zł / EUR *
słownie: ................................................................................................................. zł / EUR*
* należy wybrać (podkreślić) prawidłową walutę oferty
W przypadku, gdy walutą rozliczenia dostawy będzie EURO, będzie to dostawa wewnątrzwspólnotowa. Sannprofi
oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podarku VAT UE.

2. Kwota, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje wszystkie elementy realizacji umowy w szczególności:
koszt samego towaru, koszt jego montażu, uruchomienia, opłatę gwarancyjną, koszt ubezpieczenia towaru na czas
dostawy, koszt opakowania towaru, koszt dostawy towaru do bezpośredniego odbiorcy na miejsce wskazane w opisie
przedmiotu zamówienia SIWZ, a także koszt przeprowadzenia u Zamawiającego szkolenia wskazanych osób w
zakresie prawidłowego użytkowania towaru.
3. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy, określone w § 2 ust.1, płatne będzie w następujący sposób:
I rata, w wysokości ……%, w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy
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II rata, w wysokości …….%, w terminie 7 dni od dnia przesłania listu przewozowego (tzw.CMR) potwierdzającego
nadanie przedmiotu zamówienia do zakładu produkcyjnego Zamawiającego, które zostanie poprzedzone
obustronnym podpisaniem protokołu z przeprowadzonych prób sprawności działania przedmiotu zamówienia w
siedzibie Wykonawcy.
III Rata, w wysokości …….%, w terminie 7 dni po całkowitej realizacji przedmiotu umowy potwierdzonej podpisanym
końcowym protokołem odbioru, którego wzór strony uzgodnią w Harmonogramie, o którym mowa w §1 ust. 2, z
zastrzeżeniem § 2 ust.5. Do końcowego protokołu odbioru Wykonawca obowiązany jest dołączyć komplet
dokumentów rozliczeniowych, których rodzaj strony określą w Harmonogramie.
4. Strony mogą w Harmonogramie ustalić, iż w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający będzie dokonywał
odbiorów częściowych. Warunki oraz zasady odbiorów częściowych, wzór protokołu odbiorów częściowych oraz
rodzaj dokumentacji niezbędnej do ich dokonania strony określą w Harmonogramie.
5. W przypadku dokonania w trakcie realizacji przedmiotu umowy odbiorów częściowych, wynagrodzenie określone w
§2 ust.1 wypłacone będzie z uwzględnieniem wypłat dokonanych uprzednio na rzecz Wykonawcy z tytułu
dokonanych odbiorów częściowych.
§3
1.

Kwota, o jakiej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy płatna będzie przez Zamawiającego na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcę, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w tej fakturze VAT.

2.

Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT stanowi:
końcowy protokół odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, podpisany przez obie strony niniejszej umowy bądź
ich umocowanych przedstawicieli. Fakturę VAT wraz z kopią protokołu, Wykonawca przekazuje do siedziby
Zamawiającego – …………………………………………………………………… w terminie 1 dni od dostarczenia towaru.

3.

Zapłata za wystawioną przez Wykonawcę fakturę VAT nastąpi w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia do siedziby
Zamawiającego zgodnie z postanowieniami § 3 ust.2, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień, w którym dojdzie
do obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4.

Wykonawcy należą się odsetki za opóźnienie w płatności tylko w sytuacji, w której Zamawiający opóźnia się z
zapłatą, przez co najmniej 14 dni, a także jedynie za okres przypadający po tych 14 dniach.
§4

1.

Za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu niniejszej umowy w stosunku do daty określonej
w §1 ust.3, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w wysokości 0,5 % kwoty brutto, o jakiej
mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy.

2.

W przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy powyżej 14 dni lub niedotrzymaniu ustalonej jakości dostarczanych
towarów, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego
terminu na dostarczenie kompletnego przedmiotu zamówienia. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w
terminie 30 dni od upływu powyższego terminu opóźnienia albo od powzięcia okoliczności uzasadniających
odstąpienie.

3.

W przypadku opóźnienia lub odmowy usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi
lub gwarancji Zamawiający ma prawo, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, dokonać zastępczego usunięcia
wad, którego kosztami obciąży Wykonawcę, w tym dokonując ich potrącenia z należnego Wykonawcy
wynagrodzenia.
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4.

W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci
on na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % kwoty brutto, o jakiej mowa w §2 ust. 1 niniejszej
umowy.

5.

W przypadku nienależytego wykonania umowy (innego niż wskazane w § 4 ust. 1) Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w kwocie 10 % kwoty brutto, o jakiej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

6.

Naliczana w sposób określony w § 4 ust. 1, 4 i 5 oraz w § 5 ust.7 kara umowna może zostać potrącona z kwoty
należnej Wykonawcy na podstawie wystawionych przez niego faktur VAT.

7.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego niezależnie
od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie oraz w § 5 ust. 7 kar umownych.

8.

Wszystkie kary umowne zastrzeżone w niniejszym paragrafie oraz w § 5 ust.7 są niezależne od siebie.

9.

Odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od zawartej umowy nie powoduje uchylenia obowiązku zapłaty kar
umownych z tytułu zdarzeń zaistniałych w okresie jej obowiązywania.
§5

1.

Wykonawca udziela Zamawiającemu …… miesięcznej gwarancji liczonej od dnia podpisania końcowego protokołu
odbioru, o jakim mowa w §3 ust. 2. Gwarancja realizowana będzie w ramach autoryzowanego serwisu.

2.

W ramach tak rozumianej gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do usuwania, na swój wyłączny koszt, wszelkich
wad powstałych bez winy użytkowników przedmiotu niniejszej umowy. Wady, które można zgłaszać Wykonawcy za
pośrednictwem faxu, na nr tel.: ................................., jak również za pośrednictwem poczty e-mail, na adres:
...................................., będą usuwane przez niego niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni od momentu
dokonania zgłoszenia, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań zmierzających do usunięcia
zgłoszonych wad w ciągu 12 godzin roboczych od momentu dokonanego zgłoszenia. W ciągu 12 godzin roboczych
od momentu przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania zgłoszonych wad, ma on obowiązek poinformowania
Zamawiającego o prawdopodobnym czasie usuwania tych wad. Czas naprawy każdorazowo wydłuża okres
gwarancji.

3.

Przez „godziny robocze” rozumie się godziny od 8.00 do 16.00 w dni od poniedziałku do piątku, nie będące dniami
wolnymi od pracy.

4.

W okresie gwarancji serwis będzie świadczony przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia określonego w §2 ust. 1.

5.

W ramach serwisu gwarancyjnego o jakim mowa w § 5 ust. 4

Wykonawca dokona co najmniej 1 przeglądu

dostarczonego, zainstalowanego i uruchomionego towaru w terminie obowiązywania gwarancji. Terminy tych
przeglądów Wykonawca ustali z Zamawiającym.
6.

W sytuacji, w której czas usuwania wad, zgłoszony Zamawiającemu przez Wykonawcę zgodnie z postanowienia § 5
ust. 2 powyżej będzie przekraczał 3 dni liczonych od chwili dokonania zgłoszenia o wadzie (wadach), za każdy dzień
opóźnienia w usunięciu zgłoszonych wad, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości
0,5 % kwoty brutto, o jakiej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, poczynając od 4 dnia od momentu dokonania
zgłoszenia o wadzie (wadach).

7.

W przypadku, gdy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, zamiast towaru wadliwego, towar wolny od wad, albo
dokona istotnych napraw towaru objętego gwarancją, termin udzielonej gwarancji biegnie na nowo i liczony będzie
od momentu dostarczenia towaru wolnego od wad albo zwrotu towaru naprawionego.

8.

Niezależnie od postanowień powyższych, przez okres 10 lat od upływu okresu gwarancyjnego, Wykonawca zapewni
Zamawiającemu możliwość zakupu części zamiennych i zużywalnych.
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§6
1.

Zamawiający przewiduje, w celu należytego wykonania przedmiotu umowy, możliwość zmiany jej postanowień w
stosunku do treści oferty Wykonawcy, w tym zmianę ostatecznego terminu wykonania przedmiotu umowy
określonego w § 1 ust.3, o ile zostanie spełniony jeden z następujących warunków:
a)

w sytuacji zaistnienia siły wyższej

b)

gdy konieczność zmiany jest spowodowana zaistnieniem niezawinionych przez Wykonawcę okoliczności, których
nie można było przy dołożeniu należytej staranności przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które
uniemożliwiają prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w §1 ust.3, w szczególności
gdy termin ten nie będzie mógł zostać przez Wykonawcę dotrzymany ze względu na przeszkody spowodowane
pracami budowlanymi toczącymi się w miejscu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wykonywanymi na
podstawie odrębnych umów przez innych Wykonawców

2.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu podpisanego przez strony
umowy, pod rygorem nieważności.
§7

1.

W razie powstania sporu związanego z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca (Zamawiający) ma obowiązek
skierować na piśmie swoje roszczenia do Zamawiającego (Wykonawcy), który ustosunkuje się na piśmie do roszczeń
Wykonawcy (Zamawiającego) w terminie 14 dni od daty powiadomienia.

2.

Strony dokonają wszelkich starań, aby ewentualny spór rozstrzygnąć polubownie.

3.

W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu w sposób określony w §8 ust.1, sądem właściwym do
jego rozpoznania będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych z dn.
29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 223 z 2007 r. poz. 1655 z późn. zm.), Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
§9
1. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
2. Załącznikiem nr 1 do umowy jest oferta, o jakiej mowa w§ 1ust. 1.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

