Dot. wniosku Nr CRZP-240-636/2017

sygn. post. NZ-244-42/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający:
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Rakowiecka 4,
00-975 Warszawa), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS
0000122099, przesyła zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych na Rejestratory (2 rodzaje) z dodatkowym wyposażeniem wraz z dostawą
2. Opis przedmiotu zamówienia: stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Miejsce realizacji zamówienia: zgodnie z OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
4. Termin wykonania zamówienia: do 15.01.2018 r.
5. Wymagania dla Wykonawców:
1) doświadczenie: nie dotyczy
2) wymagania dot. osób: nie dotyczy
3) wymagania dot. sprzętu: nie dotyczy
6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100%
Sposób obliczenia wartości punktowej:
najniższa cena
Cena (C) = -------------------------------- x 100 pkt
cena oferty badanej
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 100 pkt
7.

Istotne postanowienia umowy (gwarancja, terminy, warunki odbioru i płatności, przewidywane zmiany w umowie oraz warunki
tych zmian): stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

8.

Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego należy składać w siedzibie
Zamawiającego (ul. Rakowiecka4, 00-975 Warszawa), pokój nr 1, Kancelaria Ogólna czynna od poniedziałku do
piątku w godz. 7:30-15:30 lub przesłać na adres: joanna.kaczmarzyk@pgi.gov.pl.

9.

Do oferty należy dołączyć:
1)

2)

dokumenty formalne Wykonawcy, takie jak: aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej w formie wydruku ze strony internetowej CEIDG
(w odniesieniu do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi), odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego (w odniesieniu do podmiotów, na które przepisy nakładają obowiązek uzyskania wpisu do tego rejestru), umowa
konsorcjum (w przypadku Wykonawców zamierzających wspólnie realizować zlecenie). Zamawiający zastrzega sobie
prawo samodzielnego pobrania ww. dokumentu, jeżeli może go uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
wypełniony i skonkretyzowany formularz cenowy.

10. Termin składania ofert upływa dnia 27 grudnia 2017 r. o godzinie 10:00.
11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Joanna Kaczmarzyk tel. (22) 459 21 50, od poniedziałku do
piątku w godz. 8.00 - 14.00, e-mail: joanna.kaczmarzyk@pgi.gov.pl.
13. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 Nr 153, poz. 1503 ze zm.)
powinny zostać oznaczone i opisane jako „tajemnica przedsiębiorstwa”. W powyższej sytuacji należy wraz z ofertą
złożyć stosowne uzasadnienie.
14. Inne informacje:
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14.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego zapytania ofertowego przed
upływem terminu składania ofert.
14.2. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz
uzupełniania żądanych dokumentów i oświadczeń.
14.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych omyłek pisarskich,
rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian.
14.4. Oferty złożone po terminie oraz oferty wariantowe zostaną odrzucone.
14.5. Zamawiający wymaga wypełnienia w formularzu cenowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wszystkich
elementów składowych danego zadania. Niewypełnienie przez Wykonawcę jakiejkolwiek pozycji w formularzu
cenowym spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy przez Zamawiającego.
14.6. Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień jeżeli cena oferty (lub jej istotne części składowe) wydaje
się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.
14.7. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na jednakową cenę, wzywa się
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy
składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować warunków mniej korzystnych niż w złożonych ofertach.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (Dz. U. 2017, poz. 459 ze zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017
poz. 1579 ze zm.).

ZATWIERDZAM:

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Izabela Hęclik
Warszawa dnia 21.12.2017 r.
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia
1.

Przedmiotem zamówienia jest:
1)

Rejestrator automatyczny położenia zwierciadła wody – 6 sztuk
Automatyczny rejestrator zmian poziomu i temperatury wody, zakres pomiarowy 0-10 m (dokładność ±0,05%
pełnej skali = ±0,5 cm) / -20oC do +80oC (dokładność ±0,1oC). Możliwość pracy w temperaturach 0 do 50oC.
Obudowa ze stali nierdzewnej. Pamięć: minimum 70 000 zestawów pomiarowych, stałe interwały pomiarowe
w zakresie 0,5 s do 99 h.

2)

Rejestrator ciśnienia (kompensacja pomiarów) – 1 sztuka
Automatyczny rejestrator zmian ciśnienia atmosferycznego i temperatury powietrza, zakres pomiarowy 0 – 1,5 m
(dokładność ±0,05% pełnej skali =±0,45 cm) / -20oC do +80oC (dokładność ±0,1oC). Możliwość pracy
w temperaturach -10 do 50oC. Obudowa ze stali nierdzewnej. Pamięć: minimum 70 000 zestawów, stałe
interwały pomiarowe w zakresie 0,5 s do 99 h.

3)

Materiały do instalacji czujników (linki, zaciski)
Linka ze stali nierdzewnej średnica minimum 1,0 mm długości 50,0 m; zaciski do linki nośnej dwie sztuki na
jeden miernik (minimum 14 szt.).

4)
2.

Kabel lub stacja dokująca do odczytu danych z rejestratorów wraz z oprogramowaniem – 1 sztuka.

Pod pojęciem dostawy należy rozumieć: dostawę fabrycznie nowego sprzętu we wskazanych ilościach i terminie
zgodnym z zamówieniem pod wskazany przez Zmawiającego adres, tj. Oddział Pomorski Państwowego Instytutu
Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Szczecinie (71-130), ul. Wieniawskiego 20. Koszty dostawy,
w szczególności załadunku, rozładunku, wniesienia, ubezpieczenia na czas transportu ponosi Wykonawca.

3.

Warunki zamówienia:
1)

Przedmiot niniejszego zamówienia zrealizowany zostanie do dnia 15.01.2018 r.

2)

Zamawiający zastrzega możliwość zmian w zakresie ilości materiałów do instalacji czujników, o których mowa
w ustępie 1 punkt 3 powyżej (zwiększenie, zmniejszenie lub rezygnacja) z uwagi na różne czynniki mające wpływ
na zapotrzebowanie Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego
roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmiany zamówienia.

3)

Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony sprzęt wraz z wyposażeniem na okres 24 miesięcy.

4)

Oprogramowanie do odczytu danych z rejestratorów należy dostarczyć na CD lub Pendrive.

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

.................................................................
(pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

Do:
PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
00-975 WARSZAWA, UL. RAKOWIECKA 4
OFERTA

My, niżej podpisani
……………………………………………….....................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
……………………….............................................................................................................................................................................
w odpowiedzi na ogłoszenie nr NZ-244-42/2017 (do wniosku CRZP-240-636/2017) dotyczące:
Rejestratory (2 rodzaje) z dodatkowym wyposażeniem wraz z dostawą
składamy niniejszą ofertę.
1.

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia:
brutto ………………………… słownie: …………………………………………………………
wyliczoną zgodnie z załączonym do oferty Formularzem cenowym (Załącznik 1 do oferty)

2.

Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 15.01.2018 r.

3.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

4.

W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych przez
strony oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego przy uwzględnieniu zapisów projektu
umowy / załączonych do zapytania ofertowego.

5.

Załącznikami do niniejszego formularza są:
a.
b.

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

6. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:
…………………………………………………………
(imię i nazwisko)
nr tel./faksu .................................................................

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

*niepotrzebne skreślić

e-mail................................................................................................

......................................................................
podpis Wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do formularza oferty
Formularz cenowy
Składając w imieniu ......................................................................... ofertę w Państwowym Instytucie Geologicznym –
Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4 na Rejestratory (2 rodzaje) z dodatkowym
wyposażeniem wraz z dostawą oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z podanymi niżej cenami:
Formularz cenowy
Lp.
1
1.
2.
3.
4.

Przedmiot
2
Rejestrator automatyczny
położenia zwierciadła wody
Rejestrator ciśnienia
(kompensacja pomiarów)
Materiały do instalacji
czujników (linki, zaciski)
Kabel lub stacja dokująca
do odczytu danych z rejestratorów wraz z oprogramowaniem

Typ urządzeń
/ nazwa
oprogramowania
3

Liczba
(szt.)
4

Cena
jednostkowa
netto w PLN
5

Wartość
netto w PLN
6 (kol. 4x5)

Wartość
Podatku
VAT
7

Wartość
brutto w PLN
8 (kol. 6+7 )

6
1
…..
1
razem

*

* Wartość brutto należy przenieść do Formularza ,,Oferta’’
Zamawiający wymaga wypełnienia w formularzu cenowym wszystkich elementów składowych danego zadania. Niewypełnienie przez
Wykonawcę jakiejkolwiek pozycji w formularzu cenowym spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy przez Zamawiającego.

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

*niepotrzebne skreślić

..............................................................
podpis Wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 3do zapytania ofertowego
Istotne postanowienia umowy
zawarta w dniu …………………………………. r. w Warszawie
pomiędzy:
Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie, adres: ul.
Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS pod numerem
0000122099, NIP 5250008040, Regon: 021363663, reprezentowanym przez:
zwanym dalej Zamawiającym,
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)*
Spółką ……………………..…………………, z siedzibą w ……………………… przy ulicy ………………………,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy……………………….……w
…………….…….. , ………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
……………………..……., NIP ……………………………………, Regon ……………………………………, kapitał
zakładowy …………
reprezentowaną przez:
…………..…………..……………………
…………..…………..……………………
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)*
panem/panią ………………………………….. zam. ……………….., ul. ………………… działającym/ą na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą ………………….. adres:
…………………, ul. ………, NIP:……………………….,
zwanym/zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”
(w przypadku spółki cywilnej)*
panem/panią …………………………………….. zam. ……………….., ul. ………………… działającym/ą na
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą ………………….. adres:
…………………, ul. ………, NIP:……………………….,
panem/panią ………………………zam. ……………….., ul. ………………… działającym/ą na podstawie wpisu do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą ………………….. adres: …………………, ul.
………, NIP:……………………….,
wspólnikami spółki cywilnej …………………………………………….., adres: …………………………………, NIP:
…………….., Regon:………………..
zwanymi w dalszej części umowy „Wykonawcą”
w rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579 z późn. zm.) oraz zgodnie z §3 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień wyłączonych z obowiązku
stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 31 Dyrektora Państwowego Instytutu
Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie udzielania zamówień), została zawarta umowa o
treści następującej:

1.

2.

§ 1.
Na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz dokumentach w niej przywołanych, oraz za cenę w niej
określoną Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostawy rejestratorów zmian poziomu i temperatury
wody oraz ciśnienia atmosferycznego i temperatury powietrza wraz z dodatkowym wyposażeniem
(zwanych dalej łącznie „Sprzętem”) pod wskazany przez Zamawiającego adres, tj. Oddział Pomorski
Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Szczecinie (71-130), ul.
Wieniawskiego 20, a Zamawiający zobowiązuje się do zakupu i zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
Szczegółowy zakres niniejszej umowy określa Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik Nr
2 – formularz Oferta.

*niepotrzebne skreślić
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3.

Załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2.
1.
2.

1.

2.
3.

4.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

1.

2.
3.

Wykonawca zobowiązuje się do dostawy Sprzętu w terminie do 15.01.2018 roku.
Wykonawca zobowiązany jest poinformować przedstawiciela Zamawiającego o czasie dostawy z ___ dniowym
wyprzedzeniem.

§ 3.
Przedstawicielami Stron, umocowanymi do dokonywania czynności związanych z realizacją umowy, w tym do
dokonywania czynności odbioru, podpisywania protokołów odbioru, odbierania korespondencji Stron w sprawach
dotyczących realizacji umowy są:
- ze strony Zamawiającego: ………………………………….
- ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………..
Zmiana osób wskazanych w ustępie 1 powyżej następuje w formie pisemnej i nie stanowi zamiany niniejszej
umowy.
W związku z realizacją niniejszej umowy Strony, będące administratorami danych osobowych, powierzają sobie
wzajemnie, w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 ze
zm.), zwanej dalej „Ustawą”, przetwarzanie danych osobowych, wskazanych w niniejszej umowie i w dokumentach
przekazanych w związku z jej realizacją. Przetwarzanie danych, tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru
telefonu, możliwe jest wyłącznie w celu wykonania niniejszej umowy, w niezbędnym zakresie, w sposób zgodny z
Ustawą.
W szczególności w związku z przetwarzaniem przekazanych danych osobowych, Strony zobowiązane są do
zapewnienia ich ochrony w czasie trwania niniejszej umowy i po jej zakończeniu.
Z czynności odbioru Sprzętu Strony sporządzą Protokół odbioru z udziałem przedstawicieli obu Stron. Protokół
odbioru podpisany „bez zastrzeżeń” stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

§ 4.
Za prawidłowe i terminowe wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje
się zapłacić Wykonawcy łącznie wynagrodzenie w maksymalnej kwocie brutto …………………………… zł
(słownie: ……………………….) cena zawiera podatek ….% VAT.
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, prawidłowo
wystawionej i dostarczonej Zamawiającemu (wraz z Protokołem odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 4 powyżej), w
terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
Wynagrodzenie określone w ustępie 1 powyżej jest niezmienne i obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca
może ponieść w wyniku lub w związku z realizacją niniejszej umowy w szczególności należności celne, koszty
transportu na wskazany adres, załadunku i rozładunku, ubezpieczenia w transporcie, jak również wynagrodzenie
za usługi serwisu gwarancyjnego (usługi wsparcia), wynagrodzenie za licencję na korzystanie z oprogramowania.
Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP 525-000-80-40.
Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP …………
Płatność uważa się za zrealizowaną w dniu złożenia przez Zamawiającego dyspozycji przelewu.

§ 5.
Wykonawca oświadcza, że Sprzęt stanowi jego własność, jest fabrycznie nowy (wyprodukowany nie później niż w
….. roku) i wolny od wad prawnych oraz fizycznych oraz jest dopuszczony do wprowadzenia do obrotu na
terytorium Unii Europejskiej, a wykonanie wszystkich świadczeń wynikających z umowy nastąpi ze starannością
określoną przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności.
Wykonawca gwarantuje wysoką jakość dostarczonego Sprzętu i udziela 24- (słownie: dwudziestocztero-)
miesięcznej gwarancji jakości, której okres liczony jest od daty dostarczenia.
Jeżeli Sprzęt będzie miał gwarancje jakości udzielone przez producenta dłuższe niż 24 miesiące, to Wykonawca
zobowiązuje się przekazać te gwarancje jakości Zamawiającemu.

*niepotrzebne skreślić
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4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.
5.

1.

2.

3.
4.

W przypadku opóźnienia w usuwaniu wad lub usterek Zamawiającemu przysługuje prawo do zlecenia zastępczego
usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Okres gwarancji jakości ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas od zgłoszenia usterki przez Zamawiającego do
usunięcia wady lub usterki lub o czas napraw gwarancyjnych dla części naprawianej.
Wykonawca oświadcza, że przysługuje mu nieograniczone prawo do udzielenia licencji/sublicencji na dostarczone
w ramach przedmiotu umowy wraz ze Sprzętem oprogramowanie, a nadto że oprogramowanie dostarczone w
ramach przedmiotu umowy wraz z załączoną do niego dokumentacją nie jest obciążone prawami ani roszczeniami
osób trzecich, a w szczególności, że zawarcie i wykonanie przez Wykonawcę niniejszej umowy nie wymaga
zezwoleń osób trzecich.
W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu/jego
jednostkom organizacyjnym użytkującym przedmiot umowy bezterminowej, niewyłącznej, niezbywalnej licencji na
korzystanie z dostarczonego oprogramowania na warunkach określonych w certyfikacie licencji wraz z prawem
aktualizacji (uaktualnień oprogramowania) w okresie i na zasadach opisanych w Załączniku Nr 3.
Wykonawca oświadcza, że przysługuje mu nieograniczone prawo udzielenia w imieniu producenta
licencji/sublicencji na wszelkie inne programy dołączone przez Wykonawcę do urządzeń dostarczonych w ramach
przedmiotu umowy. W związku z powyższym Wykonawca udziela Zamawiającemu na czas nieoznaczony, bez
możliwości wypowiedzenia, licencji na korzystanie z tych programów (potwierdzonej certyfikatem licencji).
Mając na uwadze zapewnienia opisane w ust. 6 i 8 powyżej, Strony uzgadniają, że gdyby okazało się, iż osoba
trzecia zgłasza roszczenia pod adresem dostarczonego oprogramowania, Wykonawca, po zawiadomieniu przez
Zamawiającego, nie uchyli się od niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim
roszczeniom na własny koszt i ryzyko a nadto, że zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia, a w razie ich
zasądzenia zwróci całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty
procesu i obsługi prawnej.
Jeżeli oprogramowanie ma wady prawne lub zdarzenia, o których mowa powyżej, uniemożliwią korzystanie z
oprogramowania i przysługujących Zamawiającemu praw, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie innego oprogramowania wolnego od wad, spełniającego wymagania
określone w niniejszej umowie, oraz naprawienia szkód powstałych z tego tytułu.

§ 6.
W razie opóźnień w realizacji umowy, ponad termin ustalony w § 2 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 0,5% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 powyżej, za
każdy dzień opóźnienia.
W razie opóźnień w usuwaniu zgłoszonych przez Zamawiającego wad lub usterek ujawnionych w czasie odbioru,
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4
ust. 1 powyżej, za każdy dzień opóźnienia ponad termin ustalony na usunięcie wad.
W przypadku odstąpienia od umowy całkowicie lub częściowo z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w §4 ust. 1 powyżej, brutto.
Zamawiający jest uprawniony do jednostronnego potrącania kar umownych z przysługujących Wykonawcy kwot.
Zamawiający może dochodzić, na zasadach ogólnych, odszkodowania uzupełniającego przewyższającego kary
umowne.
§ 7.
Zamawiający może, w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku Wykonawca przysługuje prawo do
wynagrodzenia za prace wykonane w ramach niniejszej umowy do dnia odstąpienia.
Ponadto Zamawiający może, w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. odstąpić od umowy w całości lub w części
jeżeli Wykonawca:
a) Wykonawca nie wykona całości lub części niniejszej umowy w terminie określonym w §2 ust. 1 umowy,
b) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać
uzasadnienie.
Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że
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niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę jest następstwem niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązań przez jego kooperanta/podwykonawcę.

§ 8.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zgodnych oświadczeń obu stron wyrażonych w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.

1.
2.
3.
4.
5.

§ 9.
Strony zobowiązują się do informowania o każdej zmianie swego adresu lub siedziby.
W razie nie dopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wysłanie pisma na ostatni znany adres
Strony ma skutek doręczenia.
Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją postanowień niniejszej Umowy strony poddają rozstrzygnięciu
przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy.
Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Załączniki:
a)
b)
c)

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik Nr 2 – Formularz Oferta,
Załącznik Nr 3 – Certyfikaty licencji.

ZA ZAMAWIAJĄCEGO:
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ZA WYKONAWCĘ:

