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           Data: 21.11.2019      Zatwierdzam: 

Halina Kutaj-Wąsikowska 
Dyrektor 

Centrum Monitorowania Jakości 
w Ochronie Zdrowia 

            
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

na dostawę samochodu osobowego  

dla Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 

Sprawa nr: SA-271-98/19 

 

1. ZAMAWIAJĄCY:  

1.1. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, 30-347 Kraków, ul. Kapelanka 60 

1.2. Mail: przetargi@cmj.org.pl  

1.3. Strona internetowa Zamawiającego: www.cmj.org.pl  

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

2.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2.2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego, hybrydowego, rok produkcji 2019. 

2.3. Miejsce dostawy: w promieniu 100 km od siedziby Zamawiającego.  

2.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia. 

2.5. Kody CPV: 

2.5.1. 34110000-1 – samochody osobowe. 

 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

3.1. Dostawa (odbiór) pojazdu – do 11 grudnia 2019 r. 

 

4. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIENIWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:  

4.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie (na adres wskazany 

w pkt 1 Zapytania ofertowego) lub elektronicznie (na adres mailowy: przetargi@cmj.org.pl ) 

4.2. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub 

informacji. 

4.3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Andrzej Warunek 

 

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

5.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sporządzoną zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego. 

5.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Zamawiający żąda, aby wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, 

były składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.  

5.3. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej: na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem, albo 

w formie elektronicznej (skan).  

5.4. Oferta powinna być podpisana przez uprawnionego/uprawnionych lub upoważnionego/upoważnionych 

przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi we właściwym rejestrze (osoba 

z prawem reprezentacji Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w odpowiedniej wysokości). Jeżeli ofertę podpisuje 
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pełnomocnik Wykonawcy, należy dołączyć pełnomocnictwo przynajmniej do podpisania oferty w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza przekazania oryginału pełnomocnictwa przy podpisaniu umowy. 

 

5.5. Ofertę należy składać: 

5.5.1. w formie pisemnej na adres: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, 30-347 Kraków, ul. Kapelanka 

60, zaleca się, aby Wykonawca opisał kopertę z dokumentami w następujący sposób: 

OFERTA NA  

Na dostawę samochodu osobowego 

Sprawa nr:   SA-271-98/19 

ALBO  

 

5.5.2. w formie elektronicznej na adres mailowy: przetargi@cmj.org.pl  

 

5.6. Do oferty należy załączyć: 

5.6.1. Dokumenty z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (przynajmniej do 

złożenia oferty ), chyba, że umocowanie to wynika z ogólnodostępnych dokumentów rejestrowych– np. z Krajowego 

Rejestru Sądowego lub CEIDG. Jeżeli wykonawca działa przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć stosowne 

pełnomocnictwo dla danej osoby.  

5.6.2. Wypełniony formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 

 

6. TERMIN SKŁADANIA OFERT:  

6.1. Termin złożenia oferty upływa w dniu  25.11.2019 r. godz. 14:00. 

6.2. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. 

 

7. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY: 

7.1. Cenę w ofercie należy obliczyć z uwzględnieniem wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w zapytaniu ofertowym, 

załącznikach i wzorze umowy, z uwzględnieniem wszelkich kosztów, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz 

zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

7.2. Ceny oferty winny obejmować podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu składania ofert. 

 

8. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z 

PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT: 

 Cena brutto za całość - 100% znaczenia (Wc) 

Sposób dokonania oceny wg wzoru: 

WC = (Cn : Cb) x 100 pkt 

WC – wartość punktowa ceny brutto 

Cn – cena brutto najniższa 

Cb – cena brutto badanej oferty 

 

9. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

9.1. Oferty wykonawców niespełniających warunków opisanych w zapytaniu, jak również obejmujących inny zakres zamówienia 

niż wyspecyfikowany w załączniku nr 1 nie będą podlegały ocenie.  

9.2. Zamówienie udzielone zostanie temu wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania niniejszego ogłoszenia i uzyska 

najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów, o których mowa w pkt 8.  
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9.3. W przypadku braku możliwości dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożono oferty, które 

otrzymały taką samą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert, zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną. 

W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 

w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych, które nie mogą być gorsze niż oferty pierwotnie złożone.  

9.4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach 

wynikających z niniejszego ogłoszenia i złożonej oferty, Zamawiający może wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę spośród 

złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. Zamawiający może następnie procedurę tą ponowić. 

 

10. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY: 

10.1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. 

 

11. POZOSTAŁE ZASTRZEŻENIA: 

11.1. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych przez nich ofert i dokumentów. 

11.2. Zamawiający przewiduje możliwości jednokrotnego uzupełniania dokumentów w toku postępowania, za wyjątkiem 

możliwości uzupełnienia formularza ofertowego. 

11.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

11.4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie innej niż złoty polski. 

11.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, w szczególności, jeżeli 

oferowany przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza pojazd, w opinii Zamawiającego nie 

będą jakościowo wystarczające lub gdy najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką Zamawiający 

przewidział na sfinansowanie zamówienia. 

11.6. Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przygotowania oferty. 

11.7. Od decyzji Zamawiającego dotyczącej wyboru Wykonawcy nie przysługuje odwołanie. 

11.8. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z 

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

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

W przypadku zaistnienia takiej sytuacji wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.  

 

12. ZAŁĄCZNIKI do Zapytania ofertowego: 

12.1. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia 

12.2. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy 

12.3. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Wzór umów 
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SA-271-98/19 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA  

 Szczegółowe określenie Przedmiotu zamówienia: 
1.  przedmiotem zamówienia jest dostawa hybrydowego samochodu osobowego, zgodnie z poniższym opisem: 

Lp. Opis Wymagania 

1 Stan samochodu Fabrycznie nowy, nieużywany 

2 
Klasa samochodu C (niższa, średnia klasa) 

3 Rok produkcji 2019 

4 Dopuszczalny rodzaj nadwozia Hatchback, sedan lub crossover 

5 Kolor i rodzaj lakieru Biały lub inny 

6 Norma emisji spalin Minimum Euro6 

7 Emisja dwutlenku węgla (CO2): ≤ 125 g/km 

8 
Typ silnika 

Hybrydowy (silnik spalinowy + 
elektryczny) 

9 Łączna moc układu hybrydowego ≥ 115 KM 

10 Pojemność silnika spalinowego [cm3] 1570 ÷ 2 000 

11 Moc silnika spalinowego ≥ 95 KM 

12 
Rodzaj paliwa dla silnika spalinowego Benzyna bezołowiowa 

13 Moc silnika elektrycznego ≥ 42 KM 

14 Rodzaj skrzyni biegów Automatyczna 

15 Napędzane koła Przednie 

16 Średnie zużycie paliwa (tzw. cykl mieszany) [l/100km] ≤ 5,8 

17 Rozstaw osi [mm] 2 685 ÷ 2 745 

18 Długość całkowita [mm] 4 400 ÷ 4 750 

19 Szerokość całkowita [mm] 1 710 ÷ 1 900 

20 Wysokość całkowita [mm] 1 400 ÷ 1 560 

21 Standardowa pojemność bagażnika [w litrach] ≥ 340 

22 Masa własna (wersja standardowa z kierowcą) [kg] ≤ 1 500 

23 Średnica felg [cale] ≥ 16 

24 Materiał felg Aluminium 

25 
 

Rozmiar ogumienia 

Dobrany do rozmiaru felg, 
zgodny z homologacją 

producenta 

26 System zapobiegania blokowaniu się kół podczas hamowania Wymagany 

27 Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy Wymagany 

28 Elektroniczny system kontroli trakcji Wymagany 
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29 
Czołowe poduszki powietrzne z przodu (kierowcy i pasażera) Wymagane 

30 Boczne poduszki powietrzne z przodu (kierowcy i pasażera) Wymagane 

31 Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu 
 

Wymagane 

32 Czujniki parkowania z tyłu i z przodu Wymagane 

33 Kamera cofania Wymagana 

34 
Klimatyzacja automatyczna Wymagane 

35 
Wygląd wnętrza Wnętrze w kolorze ciemnym 

36 Światła do jazdy dziennej LED Wymagane 

37 Oświetlenie główne LED Wymagane 

38 Światła przeciwmgielne LED Wymagane 

39 Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne Wymagane 

40 Oświetlenie wnętrza pojazdu Wymagane 

41 
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne Wymagane 

42 Centralny zamek zdalnie sterowany Wymagane 

43 
Kierownica multifunkcyjna  

(przynajmniej odbieranie połączeń telefonicznych) 
Wymagane 

44 System umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem Wymagane 

45 Okres gwarancji na części mechaniczne pojazdu, na powłoki 
lakiernicze, na perforację elementów nadwozia, na elementy 

układu hybrydowego 
Minimum 24 miesiące 

46 Zestaw naprawczy opony lub koło dojazdowe lub koło 
zapasowe pełnowymiarowe 

Wymagane 

47 
Czujnik deszczu Wymagane 

48 
Liczba miejsc siedzących 5 

49  
Wyposażenie dodatkowe: gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, 

apteczka, kamizelki odblaskowe – 5 szt. 
Wymagane 

 

Ponadto Zamawiający w ramach świadczenia usług gwarancyjnych wymaga aby autoryzowana stacja obsługi 
serwisowej dla oferowanego samochodu znajdowała się w odległości nie większej niż 100 km od siedziby 
Zamawiającego w Krakowie przy ul. Kapelanka 60. W przypadku gdy wykonanie usług serwisowych (w tym naprawa 
samochodu) nie będzie możliwe w żadnej z autoryzowanych stacji obsługi, zlokalizowanych w odległości nie większej 
niż 100 km od siedziby Zamawiającego w Krakowie przy ul. Kapelanka 60, wówczas Zamawiający dopuszcza 
możliwość wykonania danej usługi serwisowej w innej autoryzowanej stacji obsługi na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej - Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku do zorganizowania na własny koszt i ryzyko transportu 
danego samochodu do tejże stacji obsługi, a po wykonanej naprawie do transportu samochodu do miejsca jego 
użytkowania wskazanego przez Zamawiającego.  
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

SA-271-98/19 

FORMULARZ  OFERTOWY 

 

Nazwa Wykonawcy: .……………………………….………………………………. 

NIP Wykonawcy:  .……………………………….………………………………. 

Adres Wykonawcy: .……………………………….………………………………. 

Kod pocztowy, miejscowość: .……………………………….…………………………… 

Województwo:  .……………………………….………………………………. 

Tel. / Fax:  .……………………………….………………………………. 

e-mail:   .……………………………….………………………………. 

A 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia 

na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia za cenę łączną:  

brutto: __________________________________________________________________ zł 

słownie: _________________________________________________________________ zł 

 

Producent i nazwa handlowa i model ofertowanego pojazdu: ……………………………………………….. / wypełnia wykonawca /  

B 

1. Oświadczamy, że zawarty w zapytaniu wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku 

wyboru oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

2. Oświadczamy, że w przypadku wyboru oferty, gwarantujemy niezmienność cen jednostkowych przez okres obowiązywania 

umowy. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.  

4. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: …………………………………………………… 

5. Osobą do kontaktów z Zamawiającym jest: ………………………………………… 

tel.: ……………………….. adres email: …………………………..… 

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

Miejscowość/data            podpis  Wykonawcy 
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Złącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

SA-271- 98/19 

UMOWA 

zawarta w dniu ............................................ 2019 r. 

zawarta w dniu  ………………………….. 2019 roku w Krakowie pomiędzy   

 

Skarbem Państwa - Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60,  

30-347 Kraków, NIP: 945-18-47-252, reprezentowanym przez ……………………..,  

 

zwanym dalej Zamawiającym lub Stroną  a …………………………………., zwanym dalej Wykonawcą lub Stroną. 

§1 

1. Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszej umowy jest dostawa samochodu osobowego, fabrycznie nowego, nie 

używanego, bez wad i uszkodzeń, spełniające wszystkie powszechnie uznawane polskie i międzynarodowe standardy jakości, 

wyprodukowanego w 2019 r., zgodnego ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1) oraz ofertą 

wykonawcy (załącznik nr 2)obejmującą samochód marki:  ....................................... model: ...................................................; 

2. Przedmiot umowy winien być wyłączną własnością Wykonawcy, wolny od obciążeń i praw osób trzecich. 

 

§2 

1. Przedmiot zamówienia wraz z wymaganymi prawem dokumentami, instrukcjami obsługi w języku polskim i kompletami 

kluczyków/kart zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w promieniu 100 km od siedziby Zamawiającego lub w 

innym miejscu uzgodnionym uprzednio z Zamawiającym w terminie do dnia 11 grudnia 2019 r.   

2. Wraz z przedmiotem zamówienia dostarczone zostaną dokumenty gwarancyjne, pochodzące od producenta. 

3. Jeżeli opóźnienie w stosunku do terminu określonego w ust. 1 przekroczy 7 dni, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego tej przesłanki 

uprawniającej do odstąpienia od Umowy 

4. O terminie odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na dwa dni przed planowanym 

odbiorem. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do miejsca odbioru we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko. 

5. Zamawiający rozpocznie czynności odbioru w miejscu uzgodnionym z Wykonawcą, najpóźniej w ciągu 5 dni od 

powiadomienia, o którym mowa w ust. 1. 

6. Odbiór będzie polegał na stwierdzeniu zgodności z SIWZ, w szczególności w zakresie ilości, parametrów technicznych i 

funkcjonalnych, braku uszkodzeń mechanicznych, fabrycznej grubości lakieru, poprawności działania. Z czynności odbioru 

zostanie sporządzony protokół odbioru przedmiotu zamówienia. 

7. W przypadku stwierdzenia niezgodności przedmiotu zamówienia z treścią SIWZ lub postanowieniami niniejszej umowy, w 

szczególności stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych czy grubości lakieru odbiegającej od parametrów fabrycznych, 

Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni, dokona wymiany przedmiotu zamówienia na wolny od 

stwierdzonych wad lub niezgodności z treścią SIWZ. 

8. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę ze zobowiązania, którym w ust. 7, Zamawiający będzie mógł odstąpić od 

Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia. 

9. Dokumenty gwarancyjne dostarczone wraz z przedmiotem zamówienia zostaną podpisane (wystawione) po podpisaniu przez 

strony protokołu odbioru. 

10. Protokół odbioru będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

11. Protokół odbioru, o którym mowa w niniejszym paragrafie, przygotowuje Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym. 

§4 

1. Za realizację przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę: 

.............................. zł netto (słownie: ............................) 

................................ zł brutto (słownie: .........................) 

2. Wynagrodzenie pokrywa wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu, należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz 

obowiązującymi przepisami, realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 14 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego poprawnie wystawionej 

faktury. Wykonawca zobowiązuje się wystawić fakturę w dniu odbioru przedmiotu zamówienia i doręczyć ją Zamawiającemu 
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w tym dniu. 

4. Błędnie wystawiona faktura nie stanowi podstawy do zapłaty. O błędnym wystawieniu faktury Zamawiający niezwłocznie 

powiadomi Wykonawcę. Terminu płatności liczony będzie ponownie od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury. 

5. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy nr ...................................................................... 

6. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie swoich wierzytelności wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

 

 

§5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy, na który będzie udzielona gwarancja na okres zgodny 

z gwarancją udzielaną przez producenta, nie krótszy  jednak niż 24 miesiące.  

2. Wykonawca zobowiązany jest, bez dodatkowego wynagrodzenia i prawa żądania zwrotu kosztów z tym związanych, 

reprezentować Zamawiającego przy dochodzeniu roszczeń z tytułu gwarancji wobec gwaranta i dokonywać wszelkich 

niezbędnych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla skutecznego dochodzenia tych roszczeń. 

3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę w godzinach od 8.00 do 16.00 w dni robocze o ujawnieniu wady, której usunięcie 

powinno być dokonane w ramach gwarancji w terminach z niej wynikających ale nie później niż w terminie 14 dni od 

zawiadomienia. Zawiadomienie powinno nastąpić niezwłocznie po ujawnieniu się wady. 

4. Gwarancja nie ogranicza praw Zamawiającego do instalowania wyposażenia dodatkowego przez wykwalifikowane podmioty. 

5. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonych gwarancji Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi na 

zasadach ogólnych. 

6. Na wypadek, gdyby dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji nie doprowadziło do usunięcia wady lub wymiany rzeczy na 

nowe w terminie 14 dni od dnia powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, powiadomienie o wadzie dokonane zgodnie z ust 2 

będzie miało ten sam skutek co powiadomienie o wadzie, o którym mowa w art. 563 §1 Kodeksu cywilnego. 

7. Termin gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu odbioru. 

 

§6 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia brutto 

wskazanej w §4 ust. 1 w przypadku odstąpienia w całości lub części od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę 

z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

1) 0,5 % kwoty wynagrodzenia brutto wskazanej w §4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w wymianie przedmiotu zamówienia 

na wolny od stwierdzonych przy odbiorze wad lub niezgodności z treścią SIWZ oraz w okresie gwarancji lub rękojmi 

liczonego od dnia wyznaczonego jako termin do usunięcia tych wad; 

2) 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto wskazanej w §4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu 

zamówienia. 

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 i 2, będą potrącane z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca 

wyraża zgodę, a w przypadku braku możliwości potrącenia będą płatne przelewem na konto bankowe Zamawiającego 

wskazane w wezwaniu do zapłaty, w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty. 

4. Jeżeli którekolwiek opóźnienie, o którym mowa w ust. 2 przekroczy 7 dni, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od 

Umowy z winy Wykonawcy, w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia. 

5. Zamawiającemu służy prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone w umowie 

kary. 

6. W celu uniknięcia wątpliwości, strony zgodnie ustalają, że przy dochodzeniu kar umownych Zamawiający nie ma obowiązku 

wykazywania poniesionej szkody ani jej wysokości. 

7. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania lub nie wykonania Umowy, w tym związana z opóźnieniem, 

skutkująca w szczególności obowiązkiem zapłaty kar umownych, wyłączają jedynie zdarzenia losowe związane z działaniem 

siły wyższej lub zawinione przez Zamawiającego. 

 

§7 

1. Strony do kontaktu w celu uzgadniania na bieżąco spraw związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, wyznaczają i 

upoważniają wymienione poniżej osoby (koordynatorzy): 

1) ze strony Zamawiającego:  ....................................  

2) ze strony Wykonawcy:  ...................................................  
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WYKONAWCA 

2. Koordynatorzy są związani warunkami i terminami ustalonymi w Umowie. 

3. Każda ze Stron zobowiązuje się zawiadomić na piśmie drugą Stronę o zmianie swojego koordynatora; dla skutecznej zmiany 

koordynatora nie jest konieczne dokonanie zmiany Umowy. 

4. Koordynatorzy mogą komunikować się ze sobą w sprawach związanych z realizacją przedmiotu Umowy także za 

pośrednictwem elektronicznych narzędzi, w szczególności za pomocą faksu, poczty elektronicznej, telefonu. 

 

§8 

1. Strony postanawiają, że w razie sporów wynikłych z realizacji niniejszej Umowy, będą współdziałać w celu ich ugodowego 

rozstrzygnięcia a w przypadku nie dojścia do porozumienia właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny 

miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące, 

w szczególności przepisy ustawy Kodeks cywilny. 

3. O ile wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wszelkie oświadczenia woli Strony, wynikające z postanowień Umowy winny być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

5. Wszelka korespondencja między Stronami (w tym: powiadomienia, zawiadomienia, oświadczenia woli i wiedzy), z 

wyłączeniem bieżących kontaktów, o których mowa w § 8 ust. 1, będzie kierowana na następujące adresy: 

1) Wykonawca - ...........................................................  

2)  Zamawiający – .......................................................... 

6. O każdej zmianie adresu Strona jest zobowiązana powiadomić niezwłocznie drugą Stronę na piśmie. 

7. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 6 skutkuje uznaniem za doręczoną korespondencji wysłanej na poprzednio 

wskazany adres. 

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i j eden dla Wykonawcy 

9. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy: 

 

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 

Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy 

ZAMAWIAJĄCY 

 


