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ZSP10.DT.0810.1.2016 

Łódź, dnia 15 listopada 2016 r. 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/EP/ZSP10/2016 

 
 

(dla zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty  
30 000 euro, na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) 
 
W związku z realizacją projektu „Elektronik przyszłości” (nr projektu, umowa o dofinansowanie nr) 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 
Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi, zapraszamy Państwa do złożenia oferty na 
dostawę sprzętu komputerowego: 

(nazwa zamówienia) 
 

I. NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 im. Jana Szczepanika 
ul. Strykowska 10/18, 91-725 Łódź 

 
II. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zapytania jest wyłonienie Wykonawcy dostawy sprzętu komputerowego (16 

zestawów) na potrzeby projektu „Elektronik przyszłości” o następujących parametrach: 

L.p. Element Opis 

1.  Procesor Procesor firmy Intel (4 rdzeniowy), 64 Bit, 3,2 GHz 

2.  Pamięć RAM 1x8GB lub 2 x 4 GB 1600MHz DDR3   

3.  Płyta główna - obsługa procesorów czterordzeniowych 
- zintegrowana karta dźwiękowa 
- zintegrowana karta graficzna 
- zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 
- gniazda rozszerzeń (min): 
 1x PCI Express x16 
 1x PCI 
- obsługa pamięci DDR3 
- 4 sloty pamięci 
- max pamięć 32GB Dual-Chanel 
- złącza napędów: 
 min. 4x SATAIII 
- złącza zewnętrzne: 
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 D-Sub 
 DVI-D 
 HDMI 
 1x PS/2 
 2x USB 2.0 
 4x USB 3.0 
 RJ-45 
 Audio 
-obsługa złącza RS 232 na płycie lub za pomocą 
adaptera USB lub PCI  

4.  HDD Minimum 1TB 7200 obr/min 64MB cache 

5.  Napęd DVD Wewnętrzna nagrywarka Multi DVD+/-RW/RAM 

6.  Obudowa Kompatybilność z ATX microATX. 
Typ obudowy MidiTower 
Gniazda na panelu przednim: 
mikrofonowe 
słuchawkowe 
2xUSB 3.0 
Zasilacz montowany na dole obudowy 

7.  Zasilacz Minimum 550W z filtrem PFC pasywnym lub aktywnym 

8.  Mysz Przewodowa USB, laserowa, czułość min 1000 dpi, 
dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk 

9.  Klawiatura Przewodowa USB w układzie US 

10.  Monitor LCD Przekątna min. 21” 
Proporcje ekranu 16:9 
Rozdzielczość 1920 x 1080 
Regulowany kąt pochylenia 
Złącza:   
Analogowe (D-Sub) 
Cyfrowe (DVI-D, lub HDMI) 
Wyposażenie:   
Przewód D-Sub, DVI-D 
Przewód zasilający 

 

Wskazania materiałów przy użyciu znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w opisie 

przedmiotu zamówienia należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych 

lub standardów jakościowych materiałów stosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia  

a zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych spełniających te same parametry 

techniczne i jakościowe jak wskazane w powyższym opisie. Wykonawca, ma obowiązek wykazać, 

że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają parametry techniczne i wymagania 

jakościowe określone przez Zamawiającego.  
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Wszystkie materiały objęte dostawą powinny być fabrycznie nowe, tzn. żadna część składająca się 

na gotowy produkt nie może być wcześniej używana.  

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na dostarczone  

komputery i monitory na okres 24 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego umowy.  

Produkty, które tego wymagają muszą posiadać niezbędne certyfikaty i atesty higieniczne 

bezpieczeństwa określone w odrębnych przepisach.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia uzupełniającego do wysokości 

nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia. 

Kod CPV 30200000-1 Urządzenia komputerowe 

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

1. Termin wykonania zamówienia: do 28.11.2016 roku.  

2. Dostawa zgodnie z warunkami umowy. 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1.  Zamawiający nie ustanawia kryteriów dostępu do udziału w postępowaniu.  
W postępowaniu mogą brać udział podmioty, które wykażą poprzez złożenie oświadczenia 
stanowiącego zał. nr 2 do niniejszego zapytania, że: 

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

d) podmiot, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (zgodnie  
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 1997 Nr 133, poz.883 z 
póżn. zm.) do celów niezbędnych przy realizacji projektu. „Elektronik przyszłości". 

e) w przypadku wyboru oferty danego Wykonawcy i zawarcia z nim umowy, Wykonawca wyrażę 
zgodę na wgląd w dokumentację dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia zarówno 
Zamawiającemu jak i wszystkim organom uprawnionym do kontroli realizacji projektu „Elektronik 
przyszłości". 

f) nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania 
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem  
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
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pełnomocnika; 

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

g) ceny wskazane w Ofercie uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją umowy i są 
cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy; 

h) Wykonawca jest związany niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym; 

i) zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 
 

V.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY  

1) Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w zł) wraz z należnym podatkiem VAT (cena 
brutto). 

2) Cena oferty zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o cenach winna zawierać wszystkie koszty 
związane z obowiązkami przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia.  

3) Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
4) Przyjętą przez Zamawiającego formą wynagrodzenia Wykonawcy jest wynagrodzenie 

ryczałtowe. 
 

VI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY STANOWI CENA – 100 %  

 
VII. SPOSÓB  PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA KRYTERIUM CENA 

 
1) Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny 

ofert; 
2) Za najniższą cenę w kryterium „cena” oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów ustaloną w 

poniższym opisie, a pozostałe będą oceniane odpowiednio do parametru najkorzystniejszego, 
C = (Cmin/ Cn) x 100 pkt x 100% 

Gdzie: 

C - ilość punktów  przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena ofertowa, przy czym 

przez cenę ofertową Zamawiający rozumie podaną przez Wykonawcę cenę oferty z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Max liczba punktów możliwa do uzyskania - 

100 pkt,  

Cmin - najniższa cena ofertowa zaoferowana w ważnej ofercie, 

Cn - cena ofertowa ocenianej oferty 
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VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI 

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania płatności za przedmiot zamówienia  

w terminie do 21 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej 

faktury/rachunku po bezusterkowym odbiorze umowy i podpisaniu protokołu zdawczo-

odbiorczego oraz otrzymaniu transzy dofinansowania w ramach projektu „Elektronik 

przyszłości” 

IX. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

1. Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do 
niniejszego zapytania. 
2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 listopada 2016 r. do godz. 12.00 w sekretariacie 
szkoły w formie: 
 
- pisemnej (osobiście lub listownie) w języku polskim w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem:  

 
„Oferta na dostawę komputerów na potrzeby projektu „Elektronik przyszłości” realizowanego  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 im. Jana Szczepanika w Łodzi realizowanym 
w terminie od 1 października 2016 do 30 września 2018 r, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020” 

 
na adres:   

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 im. Jana Szczepanika 
ul. Strykowska 10/18, 91-725 Łódź 

 
- dopuszcza się także składanie ofert drogą e-mailową na adres: projektep@elektronik.lodz.pl 
 
3. Oferta musi zawierać cenę przedstawioną jako cena brutto. Cena powinna być wyrażona w PLN 
tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
4. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert. 
5. Oferta musi zawierać datę i czytelny podpis Oferenta lub podpis i pieczęć imienną. 
6. Do oferty należy dołączyć parafowany wzór umowy. 
7. Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania. 
8. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. 
10. Termin otwarcia ofert 22 listopada 2016 r. godz. 14.00. 
11. Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia – Monika Michalik, dyrektor ZSP nr 10 w Łodzi. 
12. Wyniki oceny ofert zostaną zamieszczone w siedzibie Zamawiającego i w Biurze Projektu. 
13. Zamówienie realizowane będzie na zasadach określonych w umowie, której wzór dołączono do 
zapytania. 
14.  Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy: 
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a) w zakresie sposobu oraz terminów rozliczeń w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych 
od Zamawiającego, 

b) wynikających ze zmian obowiązujących przepisów prawnych, 
c) wynikających ze zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji Pośredniczącej lub instytucji 

kontrolującej prawidłowość realizacji Projektu, 
d) będących następstwem działania siły wyższej. 
15. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest niezwłoczne zawiadomienie o zaistnieniu 

okoliczności wymienionych w pkt. 14 w formie pisemnej. 
.  

 
 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty. 
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
3. Załącznik nr 3 - Wzór umowy. 
                                                                         

 
Dyrektor ZSP 10 w Łodzi 

 
Monika Michalik 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

I. Dane wykonawcy: 

Nazwa wykonawcy: 

NIP: 

REGON: 

Siedziba/adres zamieszkania wykonawcy: 

Telefon / faks: 

e-mail: 

Imię i nazwisko osoby do kontaktów: 

II. W związku z zaproszeniem do złożenia oferty na dostawę komputerów na potrzeby 

projektu „Elektronik przyszłości” (nr projektu, umowa o dofinansowanie nr) współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, 

Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie  

z zakresem zamieszczonym w zapytaniu ofertowym i jego załącznikach. 

III. Przedmiot zamówienia wykonamy za cenę ……………………… PLN brutto (słownie: 

…………………………………………… PLN) 

Cena jednostkowa zestawu wynosi ………………..PLN brutto (słownie: …………………………………………… 

PLN) 

Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszelkie koszty związane z prawidłową  

i pełną realizacją przedmiotu zamówienia. 

 

IV. Oświadczamy, że: 

1. zapoznaliśmy się z zaproszeniem do składania ofert i jego załącznikami i nie wnosimy do 

niego żadnych zastrzeżeń i w pełni go akceptujemy, 
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2. akceptujemy wzór umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 

zawarcia umowy zgodnie z tym wzorem, 

3. uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania  

i złożenia oferty, 

4. oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego 

określone w zaproszeniu do złożenia ofert, 

5. oferujemy realizację przedmiotu zamówienie w terminie do 28 listopada 2016 r. 

6. zamówienie wykonamy na warunkach określonych w zaproszeniu do składania ofert, 

V. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zaproszeniu do złożenia 

oferty, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

VI. Załączniki: 

1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 2 

2) ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

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

Miejscowość i data Podpis i pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu podmiotu z udziału w postępowaniu 

Składając ofertę na dostawę komputerów na potrzeby projektu „Elektronik przyszłości” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 

Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi, oświadczamy, że: 

a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

c) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

d) wyrażamy zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia  

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 1997 Nr 133, poz.883 z póżn. zm.) do 

celów niezbędnych przy realizacji projektu „Elektronik przyszłości". 

e) wyrażamy zgodę na wgląd w dokumentację dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia 

zarówno Zamawiającemu jak i wszystkim organom uprawnionym do kontroli realizacji projektu 

„Elektronik przyszłości". 

f) nie jesteśmy podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 

osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem  

i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 
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g) ceny wskazane w Ofercie uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją umowy i są 

cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy; 

h) jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym; 

i) zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

 

 

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

Miejscowość i data Podpis i pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

Wzór umowy 

 

Umowa nr …………………………………………….. 

z dnia                 2016 roku. 

 

Umowa zawarta pomiędzy: 

 

Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 im. Jana Szczepanika 
ul. Strykowska 10/18, 91-725 Łódź, NIP 726-17-91-240, reprezentowanym przez Monikę Michalik – 
Dyrektora ZSP nr 10 w Łodzi, zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, 

a 

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

reprezentowaną ………………………………………………………………………………….. 

zwaną w dalszej treści umowy  Wykonawcą 

o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Umowa obejmuje dostawę komputerów  

2. W ramach umowy Wykonawca dostarczy do ZSP nr 10 w Łodzi zgodnie z zapytaniem ofertowym 

z dnia 15 listopada 2016 roku oraz ofertą Wykonawcy z dnia …….. 2016 roku. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia uzupełniającego do wysokości 

nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia. 

§ 2. 

Terminy realizacji dostawy 

1. Termin realizacji zamówienia strony ustalają na okres do 28.11.2016 roku. 
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2. Za opóźnienia w pracach powstałe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy, na uzasadniony 

wniosek Wykonawcy, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż do dnia 5.12.2016 roku.  

 

§ 3. 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie prac wymienionych w § 1 umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ………………….……….PLN brutto 

(słownie:……………………………………………………………………………………………..).  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 współfinansowane jest ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  

na lata 2014-2020. 

§ 4 

Warunki płatności 

1. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia po bezusterkowym odbiorze przedmiotu 

robót potwierdzonym protokołem zdawczo –odbiorczym.   Płatność nastąpi po odbiorze 

końcowym w terminie do 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej 

faktury/rachunku przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z § 1 niniejszej 

umowy, pod warunkiem otrzymania transzy w ramach projektu „Elektronik przyszłości” 

2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT/rachunku bez podpisu 

Zamawiającego. 

3. Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca naliczać będzie odsetki w wysokości 

określonej w ustawie. 

4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne 

na konto Wykonawcy, podane na fakturze/rachunku.  

 

§ 5. 

Obowiązki Wykonawcy 

Do obowiązków WYKONAWCY należy: 
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a) realizowanie przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi na terenie Polski przepisami prawa, 

polskimi normami oraz dostępną wiedzą  

b) przedstawienie ZAMAWIAJĄCEMU do protokolarnego odbioru przedmiotu umowy wraz 

wymaganymi przez przepisy odrębne atestami i certyfikatami.  

 

§ 6 

Obowiązki ZAMAWIAJĄCEGO 

Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należy w szczególności: 

a) odbiór prac wykonanych zgodnie z umową; 

b) zapłata wynagrodzenia za wykonaną pracę. 

 

§7 

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji i  rękojmi 

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie Zamawiającemu przez Wykonawcę 

pisemnej gwarancji jakości, w formie dokumentu gwarancyjnego.  

2. Termin gwarancji jakości dostarczonych i zamontowanych urządzeń stanowiących 

przedmiot umowy ustala się na 24 miesiące, licząc od daty zakończenia odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień 

wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji.  

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym  

w ust. 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia wad 

przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt 

Wykonawcy.  

§8 

1. Zamawiający, w przypadku wad w przedmiocie umowy, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi 

względem Wykonawcy, może żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym 

Wykonawcy.  
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2. W przypadku wystąpienia w przedmiocie umowy wad, Zamawiający wyśle Wykonawcy 

reklamację, a Wykonawca zobowiązany jest odpowiedzieć na nią w ciągu 5 dni roboczych. 

3. Brak odpowiedzi w umówionym terminie oznacza zgodę Wykonawcy na reklamację. 

 

§ 9 

KARY, ODSZKODOWANIE 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania przez zapłatę kary umownej w wypadkach i w wysokościach określonych w Umowie. 

2. Obowiązek zapłaty kary umownej, stawki kar umownych i podstawy ich liczenia, ustala się 

następująco: 

-  WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia za przedmiot 

umowy, niezależnie od ewentualnych kar naliczonych w pkt. b) 

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % ustalonego wynagrodzenia  

za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu jego oddania 

- ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% ustalonego wynagrodzenia  

za przedmiot umowy 

3. Roszczenia o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, stają się wymagalne: 

-  za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki  - w tym dniu, 

- za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 

4. Strony mają prawo zaniechania dochodzenia kar, odszkodowań i odsetek. 

 

§ 10 

1. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną 

do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.   
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2. Oprócz przypadków wymienionych w kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od 

umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

3. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 2, może nastąpić w terminie 

miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu  

Cywilnego. 

3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony postanawiają poddać pod rozstrzygnięcie 

sądu, właściwego dla Zamawiającego. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY               WYKONAWCA 

 

 
 

 
 

 
 


