ZAPYTANIE OFERTOWE
NR 3/2019
,,Dostawa miniładowarki wielofunkcyjnej ‘’
I.INFORMACJE OGÓLNE
DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Fabryka Ceramiki Budowlanej Ronenberger LTD Tomasz Ronczoszek
Ul. gen. Władysława Sikorskiego 28
42-605 Tarnowskie Góry
NIP:6451035699
REGON:273865872
Tel.+48 602392004
Email: biuro@ronenberger.pl
Adres strony internetowej: www.ronenberger.pl
I.I. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadami
dokonywania zamówień określonych w Regulaminie konkursu ( w tym umowie o dofinansowanie
projektu w ramach działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie 1.1.1: Badania
przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa), w Wytycznych Ministra
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020 oraz Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz z Przewodnikiem
kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
I.II. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w skład której wchodzą:
1.Tomasz Ronczoszek – przewodniczący komisji przetargowej
2.Edyta Lesiak – członek komisji przetargowej,
3.Jakub Stankiewicz – członek komisji przetargowej,
II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowej miniładowarki wielofunkcyjnej.
1.1 Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
34144000-8 Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania
34142200-6 – Ładowarki przegubowe
2.Specyfikacja Techniczna miniładowarki zawarta jest w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego.
3.Zakup będzie realizowany w ramach projektu pn. ,,Opracowanie technologii odzysku łupków
przywęglowych do jednoczesnej produkcji metakaolinu i kruszyw drogowo-budowlanych z
dodatkowym odzyskiem energii”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020, działania 1.1: Projekt B+R przedsiębiorstw, poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i
prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, konkurs 1/1.1.1/2017 – konkurs dla mikro-,
małych i średnich przedsiębiorstw.
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II.I.
1.Informacja na temat części zamówienia i możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.
2. Informacja o możliwości składania ofert wariantowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
3. Informacja o aukcji elektronicznej:
Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
4. Informacja o umowie ramowej:
Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.
5. Informacja o kosztach postępowania:
Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, ponosi Wykonawca.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
III.PODMIOTY UPRAWNIONE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub
kapitałowo z firmą Fabryka Ceramiki Budowlanej Ronenberger LTD Tomasz Ronczoszek.
Zamawiający wyklucza możliwość złożenia oferty przez podmioty powiązane z Zamawiającym
osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
•pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie 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.
IV.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania ofertowego.
1.1 Oferta musi zawierać:
• dane oferenta,
• datę sporządzenia oferty,
• cenę netto oraz brutto (wartość oferty) w polskiej walucie (PLN) zapisaną w formie cyfrowej
oraz słownie, w przypadku rozbieżności między zapisem słownym a cyfrowym, wiążącym
będzie zapis słowny,
• ilość udzielonych lat gwarancji/rękojmi(w pełnych latach)
• ilości motogodzin/gwarancji w pełnych motogodzinach,
• oświadczenie Oferenta zgodnie z treścią oświadczeń zawartych we wzorze formularza
ofertowego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
• pieczątkę Oferenta oraz podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
• wyciąg/wydruk z KRS lub CEIDG,
• parafowany wzór umowy Załącznik nr 3,
• katalog oferowanego modelu maszyny w języku polskim,
• Podpisana klauzula informacyjna dotyczącą ochrony danych osobowych.- załącznik nr 4.
2.Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego postępowania.
3.Oferta zostanie odrzucona w przypadku, jeśli jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania
ofertowego, a zwłaszcza Specyfikacji technicznej zawartej w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
4.W związku z odrzuceniem oferty, Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko
Zamawiającemu.
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5. Ofertę należy przygotować czytelnie w języku polskim i w walucie PLN. W przypadku sporządzenia
oferty w innym języku Oferent składa ją wraz z tłumaczeniem na język polski. Wartość ofert
wyrażonych w walucie obcej zostanie ustalona z wykorzystaniem średniego kursu NBP aktualnego na
dzień publikacji zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności.

V.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.Oferta powinna zostać dostarczona do biura projektu na adres: Fabryka Ceramiki Budowlanej
Ronenberger Ltd. Ul. Dworcowa 140, 42-610 Miasteczko Śląskie lub przesłana na adres email
biuro@ronenberger.pl (wymagane otrzymanie potwierdzenie dostarczenia).
2.W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panem Jakubem Stankiewicz – kierownikiem
projektu e-mail: j.stankiewicz@ronenberger.pl, tel. 693707053
3.Termin nadsyłania ofert: 17.05.2019r. do godz. 9:00. Oferty złożone po terminie nie będą
rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.05.2019r. o godz. 9:15, pod adresem: Fabryka
Ceramiki Budowlanej Ronenberger Ltd. ul. Dworcowa 140, 42-610 Miasteczko Śląskie, (sala
konferencyjna).
4.Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty pod adres: Fabryka Ceramiki
Budowlanej Ronenberger Ltd. Ul. Dworcowa 140, 42-610 Miasteczko Śląskie lub jej otrzymania na
adres email wskazany w części V pkt.1
5.W przypadku oferty dostarczonej osobiście oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z
dopiskiem ,,Oferta dostawa miniładowarki wielofunkcyjnej”.
6.W przypadku oferty przesłanej pocztą elektroniczną w tytule emaila należy wpisać ,, Oferta
dostawa miniładowarki wielofunkcyjnej”, a oferta musi być przesłana w formie skanu podpisanej
oferty (pdf.)
7.Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
VI.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.Termin związania ofertą powinien wynosić co najmniej 30 dni licząc od upływu terminu składania
ofert. Dzień ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu związania ofertą.
2.Oferent może określić dłuższy termin związania złożoną ofertą.
VII. KRYTERIA FORMALNE –DOPUSZCZAJĄCE
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
VIII.KRYTERIA WYBORU OFERT ORAZ SPOSOBÓW PRZEPROWADZENIA OCENY
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie
kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać
oferty w poszczególnych kryteriach.
A)Kryterium: Cena brutto - waga 90%
Cn
KC = -------------- x 100 x 90%
Cb
gdzie:
•
KC – Kryterium cena brutto
•
Cn – najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych
•
Cb – cena brutto oferty badanej (ocenianej)
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•
•

100 – wskaźnik stały
90% - waga kryterium

B)Kryterium – okres rękojmi/gwarancji lata (KO) – waga 5%, które należy podać w pełnych latach –
nie krócej niż 2 lata i nie dłużej niż 4 lata (podane w pełnych latach), (pkt 1. Formularza Oferty).
Gb
KO = -------------- x 100 x 5%
Gn
gdzie:
•
KO – Kryterium okres gwarancji
•
Gb – okres gwarancji/rękojmi oferty badanej
•
Gn – najwyższa ilość lat gwarancji/rękojmi
•
100 – wskaźnik stały
•
5% - waga kryterium
C) Kryterium okres rękojmi/gwarancji motogodziny (KM) –waga 5% nie mniej niż 2500 mth i nie
więcej niż 3000 mth (podane w pełnych motogodzinach) (pkt 2. Formularza Oferty).
Mb
KM=-------------------x100 x 5%
Mn
•
KM – Kryterium Motogodziny
•
Mb –ilość motogodzin oferty badanej
•
Mn –najwyższa ilość motogodzin
•
100 – wskaźnik stały
•
5% - waga kryterium
Za ofertę najkorzystniejszą (ON) zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punków
obliczoną wg wzoru: ON = KC + KO+KM
IX.INFORMACJA O UPUBLICZNIENIU ORAZ WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
1.Informacja o niniejszym zapytaniu zamieszczona została na stronie internetowej przedsiębiorstwa
www.ronenberger.pl, na portalu www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl, a także
przesłana drogą elektroniczną do potencjalnych oferentów.
2.Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie maksymalnie 30 dni roboczych od upływu
terminu składania ofert.
3.Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.
4.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej
przedsiębiorstwa www.ronenberger.pl, a także na portalu :
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz przesłana drogą e-mailową do
podmiotów biorących udział w postępowaniu.
X.SPOSÓB UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście pod adresem
firmy tj. FCB Ronenberger LTD ul. Dworcowa 140, 42-610 Miasteczko Śląskie od poniedziałku do
piątku w godzinach 8:00-16:00 bądź pod numerem tel. +48602392004 Tomasz Ronczoszek Właściciel, lub +48693707053 Jakub Stankiewicz-kierownik projektu.
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XI.INFORMACJE DODATKOWE
1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego, lub nie rozstrzygania
o wyborze najkorzystniejszej oferty w przypadku gdy najkorzystnejsza oferta będzie przewyższać
kwotę przyznaną Zamawiającemu na cel zakupu miniładowarki w związku z realizacją projektu pn.
,,Opracowanie technologii odzysku łupków przywęglowych do jednoczesnej produkcji metakaolinu i
kruszyw drogowo-budowlanych z dodatkowym odzyskiem energii”, dofinansowanego z Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działania 1.1: Projekt B+R przedsiębiorstw,
poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa,
konkurs 1/1.1.1/2017 – konkurs dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego, lub nie
rozstrzygania o wyborze najkorzystniejszej oferty w przypadku gdy nie otrzyma środków
pochodzących z Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z ofert złożonych w wyniku
niniejszego zapytania oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
4. Zamawiający przekazuje klauzule informacyjna dotyczącą ochrony danych osobowych - załącznik
nr 4.
XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY
1. Wzór umowy, jaka zostanie zawarta (podpisana) z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze
umowy.
3. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6
ustawy Pzp.
4. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do ustalania szczegółów związanych z podpisaniem
umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty, będzie: Jakub Stankiewicz tel. 693707053.
XIII.ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1.Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia
2.Załącznik nr 2 – Formularz oferty
3.Załącznik nr 3 – Wzór umowy
4.Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 3/2019

Umowa dostawy
zawarta w dniu ……………..w Miasteczku Śląskim pomiędzy:
Tomaszem Ronczoszek zamieszkały w Miasteczku Śląskim 42-610, ul. Dworcowa 140, prowadzący
działalność gospodarczą pod nazwą FCB RONENBERGER LTD Tomasz Ronczoszek ul. Gen. Władysława
Sikorskiego 28, 42-605 Tarnowskie Góry
NIP: 6451035699; REGON: 273865872
zwanym dalej w treści umowy „Odbiorca”
a
**********
zwanym dalej „Dostawca”
Preambuła
Przedmiot umowy realizowany będzie w ramach projektu: Opracowanie technologii odzysku łupków
przywęglowych do jednoczesnej produkcji metakaolinu i kruszyw drogowo-budowlanych z
dodatkowym odzyskiem energii w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
działanie 1.1: Projekt B+R przedsiębiorstw, poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, konkurs 1/1.1.1/2017 (dalej zwany Projektem) –
konkurs dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - umowa o dofinansowanie projektu z dnia 1910-2017 r., nr POIR 01.01.01-00-0009/17-00.

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 3/2019 z dnia 09.05.2019 r. strony zawierają
umowę o następującej treści:
§ 1.
Przedmiot umowy
1.
Przedmiotem
umowy
jest
dostawa
miniładowarki
wielofunkcyjnej
marki......................................................................................................................
Dostawa nastąpi pod adres ul. Dworcowa 140, 42-610 Miasteczko Śląskie.
2. W ramach niniejszej umowy Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia 1 szt. miniładowarki
wielofunkcyjnej zgodnie z:
- ofertą złożoną w ramach zapytania ofertowego nr 3/2019 z dnia 09.05.2019 r., która stanowi
załącznik nr 1 do Umowy;
- Specyfikacją Techniczną, stanowiącą Załącznik nr 1 do zapytania o ofertowego nr 3/2019 z dnia
09.05.2019, która stanowi załącznik nr 2 do Umowy,
stanowiące integralną część niniejszej umowy.
§ 2.
Termin realizacji przedmiotu umowy
1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do dnia ………………………
2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Datę
podpisania przez Odbiorcę protokołu, traktuje się jako datę wykonania umowy.
3. Komisyjny odbiór przedmiotu umowy zorganizowany będzie przez Odbiorcę w terminie 3 dni
roboczych od daty zgłoszenia przez Dostawcę gotowości do odbioru przedmiotu umowy.
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4. Jeśli odbiór nie nastąpi w terminie wskazanym w ust. 3 z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy, lub
Odbiorca odmawia odbioru przedmiotu umowy, Dostawca dokonuje jednostronnego odbioru
przedmiotu umowy, który będzie podstawą rozliczenia umowy.
5. Odbiorca w ciągu 7 dni od dnia sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego
uprawniony jest do jego zatwierdzenia lub w uzasadnionych przypadkach, do złożenia oświadczenia,
w którym nie uznaje jakości przedmiotu zamówienia, określając jednocześnie wady i błędy powstałe z
przyczyn leżących po stronie Dostawcy. Brak oświadczenia Odbiorcy w powyższym terminie, oznacza
uznanie jakości przedmiotu zamówienia.
6. Odbiorca w razie stwierdzenia wad i błędów, za które odpowiada Dostawca,
uprawniony jest do żądania:
- poprawienia przedmiotu zamówienia na własny koszt, bez względu na wysokość kosztów z tym
związanych, w wyznaczonym przez Odbiorcę terminie lub
- obniżenia wynagrodzenie proporcjonalnie do utraconej wartości użytkowej, w przypadku zaś braku
działania Dostawcy w powyższym zakresie, Odbiorca uprawniony jest do odstąpienia od umowy z
przyczyn leżących po stronie Dostawcy.
§ 3.
Wynagrodzenie
1. Dostawca za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości
……………..złotych netto (słownie: …………… złotych), tj. …………………..zł brutto (słownie:
…………………………….. złotych) („Ryczałt”).
2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko i odpowiedzialność Dostawcy z tytułu oszacowania
wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych
czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
4. Dostawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
5. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Dostawcę w fakturze VAT nr
rachunek bankowy, w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Odbiorcę prawidłowo wystawionej
faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru przedmiotu umowy.
6. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym Odbiorca wydał swojemu bankowi polecenie przelewu.
7. W przypadku powierzenia przez Dostawcę części przedmiotu zamówienia podwykonawcy w
zakresie wskazanym w ofercie, strony postanawiają, co następuje:
a) Dostawca przedstawi do akceptacji Odbiorcy umowy z podwykonawcami dotyczące
wykonania części przedmiotu zamówienia, które będą realizowali podwykonawcy.
b) Dostawca zobowiązuje się do przedstawienia Odbiorcy oświadczeń podwykonawców,
w których podwykonawcy zobowiązują się do niezwłocznego informowania Odbiorcy o
każdorazowym opóźnieniu w zapłacie przez Dostawcę za wykonanej przez nich przedmiot
zamówienia.
c) W przypadku opóźnienia w zapłacie podwykonawcy, Odbiorca wstrzyma płatności na rzecz
Dostawcy do momentu udokumentowania przez Dostawcę uregulowania zobowiązań wobec
podwykonawców.
d) W przypadku zapłaty przez Odbiorcę zobowiązań Dostawcy wobec podwykonawców,
wynagrodzenie Dostawcy zostanie pomniejszone o przekazaną kwotę.
8. Wynagrodzenie o którym mowa w §3 pkt.1 obejmuje nieodpłatne przeglądy serwisowe z dojazdem
na terenie Polski -całego kraju, przez okres równy okresowi gwarancji/rękojmi, który został
wskazany w ofercie Dostawcy przy czym nie mniej niż przez 2 lat i 2500 mth, a także niezbędne
materiały ekspolatacyjne, nie dotyczy wymiany smarów, oleju napędowego, normalnego zużycia
ekploatacyjnego ogumienia, narzędzi roboczych.
9. Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
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§ 4.
Gwarancja i Rękojmia
1.Dostawca jest odpowiedzialny względem Odbiorcy z tytułu rękojmi/gwarancji.
2.Dostawca udziela Odbiorcy rękojmi/gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy ( dotyczącą
dostarczonego towaru), na okres …........ lat, a także ………………..motogodzin od dnia podpisania (bez
uwag) protokołu odbioru końcowego.
3. Wykonawca zapewnia czas reakcji serwisu na zgłoszenie Zamawiającego- rozumiane jako
przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki – wynoszący do 72 godzin od chwili zgłoszenia.
4. W okresie rękojmi/gwarancji Dostawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad
i usterek w terminie do 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem lub e mailem)
powiadomienia przez Odbiorcę lub dostarczenia maszyny zastępczej o podobnych parametrach. Okres
rękojmi/gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.
5. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Odbiorcę, Dostawca usunie w
ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.
6.Odbiorca ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień
wynikających z gwarancji.
7.Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.
8.Dostawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie
rękojmi, jeżeli Odbiorca zawiadomi Dostawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi/gwarancji.
9.Jeżeli Dostawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez Odbiorcę na ich
usunięcie, to Odbiorca może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Dostawcy.
10.Zlecenie usunięcia wad w okresie rękojmi/gwarancji Wykonawcy zastępczemu nie wyłącza
możliwości dochodzenia przez Odbiorcę kar umownych, o których mowa w łączącej strony umowie –
§ 5 ust. 1 pkt 2.
11.Dostawca zgłosi Odbiorcy gotowość do odbioru robót poprawkowych związanych z usunięciem
wad pisemnie (listem, e-mailem ).
12.Usunięcie wad zostanie stwierdzone protokolarnie. W przypadku niestawienia się Dostawcy
w terminie wyznaczonym przez Odbiorcę, protokół zostanie podpisany jednostronnie przez Odbiorcę.
13.Okres rękojmi/gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.
14.W terminie do 30 dni przed upływem okresu rękojmi/gwarancji Odbiorca dokona odbioru
ostatecznego, w celu stwierdzenia wykonania przez Dostawce zobowiązań wynikających z rękojmi /
gwarancji.
§ 5.
Kary umowne
1. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne:
1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości brutto określonej w
§ 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia przy czym nie więcej niż 10% wartości brutto określonej w § 3 ust.
1
2) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
rękojmi/gwarancji w wysokości 0,3% brutto wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia
liczony od upływu terminu wyznaczonego do usunięcia wad;
3) za każdy dzień opóźnienia w przypadku przekroczenia terminu dojazdu serwisu, o którym mowa §
4 ust. 3 – w wysokości 150,00 zł za każdą następną godzinę po upływie tego terminu liczonego od
zgłoszenia wady/usterki;
4) za odstąpienie od umowy przez Odbiorcę z przyczyn zależnych od Dostawcy
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto umownego, określonego w § 3 ust. 1 umowy;
2. Odbiorca zapłaci Dostawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez
Odbiorcę z przyczyn zależnych od Odbiorcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto umownego za
prace od wykonania których odstąpiono, za wyjątkiem przypadku określonego w art. 145 ustawy z
dnia 29-01-2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 1579).
3. Kara umowna z tytułu opóźnienia przysługuje za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
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4. Odbiorca ma prawo kumulować kary umowne określone w ust. 1.
5. Odbiorcy przysługuje prawo do wystawienia noty księgowej i do dokonania umownego potrącenia
kar umownych z należności przysługujących Dostawcy.
6. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych, jeżeli szkoda przewyższa wartość kar umownych.
§ 6.
Odstąpienie od umowy
1. Odbiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu w
przypadku gdy:
a) dostawca przerwał realizację przedmiotu zamówienia,
b) dostawca zleci dostawę podwykonawcy bez zgody Odbiorcy;
c) dostawca opóźnia się co najmniej o 7 dni w stosunku do terminów uzgodnionych określonych w § 2
ust. 1 umowy;
d) odbiorca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku nie otrzymania dofinansowania na ten cel ze
środków Unii Europejskiej.
2. Ponadto Odbiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach
określonych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
3. Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli Odbiorca odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy.
4. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno nastąpić w formie pisemnej pod
rygorem nieważności, z podaniem przyczyny odstąpienia, w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości
o okolicznościach określonych w ust. 1,2 3.
§ 7.
Zmiana umowy
1.Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w zawartej umowie o ile wynika to z okoliczności,
których nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy i są one niezależne od woli stron.
2.Dopuszcza się wszelkie nieistotne zmiany w treści umowy, które to zmiany nie wpłynęłyby na krąg
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia ani na wynik postępowania.
3.Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej umowy w przypadku:
1) zmiany strony umowy, tj. następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów,
2) zmiany będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki
3) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a
zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.
4) zmiany terminu wykonania: wystąpienie siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych,
5) zmiany płatności i inne:
a)zmiana wynagrodzenia Dostawcy w przypadku zmiany obowiązującej wysokości podatku od
towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów
wykonania umowy po stronie Dostawcy. Odbiorca dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia należnego Dostawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą a
dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w
życie zmiany jego wysokości – zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Dostawcy,
b)zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści
umowy do aktualnego stanu prawnego,
c)rezygnacja przez Odbiorcę z realizacji części przedmiotu umowy.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany
umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych:
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1.

2.
3.
1)
2)
3)
4)
4.

§ 8.
Ochrona danych osobowych
Dane osobowe uzyskane przez Strony w ramach wykonywania Umowy będą przetwarzane
zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi Ochrony danych osobowych, w tym z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawą z dnia10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz.U. 2018, poz. 1000).
Strony umowy zobowiązują się wykonywać obowiązki wynikające z RODO, każda w swoim
zakresie.
Strony zobowiązują się, że nie będą:
przetwarzać danych osobowych w innych celach niż związanych z wykonywaniem Umowy;
udostępniać osobom trzecim żadnych danych osobowych otrzymanych od drugiej Strony lub
zebranych w imieniu drugiej Strony;
przetwarzać danych osobowych w systemach informatycznych niezapewniających odpowiedniego
poziomu ochrony tych danych;
tworzyć zbioru danych osobowych na podstawie otrzymanych danych osobowych.
Strony zobowiązuje się do przechowywania dokumentów związanych z wykonywaniem Umowy
w sposób zapewniający ich integralność.

§ 9.
Powiadomienia
1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich okolicznościach mogących
mieć wpływ na wykonanie niniejszej umowy oraz do dołożenia należytej staranności
i działania według ich najlepszej wiedzy w celu wykonania niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Odbiorcy udzielić wszelkich informacji
w zakresie realizacji przedmiotu umowy
3. Wszystkie zawiadomienia, żądania oraz inna korespondencja dokonywana na podstawie
niniejszej Umowy będą sporządzane na piśmie i doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za
potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub wysłane faksem lub pocztą elektroniczną na podany
poniżej adres lub numer drugiej Strony.
4. Osobami uprawnionymi do kontaktu jest:
- ze strony Odbiorcy, Pan ………………. adres e-mail
- strony Dostawcy, Pan ………………………………………. adres e-mail
§ 10.
Rozwiązywanie sporów
Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego niniejszą umową będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy dla siedziby Odbiorcy.
§ 11.
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Odbiorca

Dostawca
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