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Znak sprawy: ZP - 1/13       Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY  
 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa ……………………………………………………………………………………………… 

Siedziba.......…………………………………...…………………………………………………… 

Nr telefonu/fax/e-mail……………………………………………………………………………… 

NIP...................................................................... REGON……………….………………………… 
 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa 

kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia i na warunkach określonych w SIWZ oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:  
 

cena netto: ………………………………………………...…………………………………….. zł. 

podatek VAT ..................................................................................................................................zł 

cena brutto: ……………................................................................................................................zł 

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

 

Tabela Kosztorysowa 

 

Lp Parametr wymagany Ilość Cena netto Wartość netto 
Stawka 

VAT 
Wartość brutto 

1  Kinowy projektor cyfrowy w standardzie DCI     1      

2 
 Odpowiedni serwer kinowy w standardzie 
DCI 

1      

3 

 Odpowiedni obiektyw do projektora 

cyfrowego umożliwiający projekcje w 
standardzie DCI w Sali Białej Kina Pod 

Baranami w Krakowie 

1 

    

4 

 Lampa lub zespół lamp o odpowiedniej mocy 

dla projekcji cyfrowych dla przeznaczonej do 
cyfryzacji Sali Białej w Kinie Pod Baranami w 

Krakowie 

1  

    

5  Odpowiedni stolik  pod zestaw cyfrowy  

1  

    

6 

Dedykowany komputer lub panel sterujący 

projektora 
1  

    

7 
Dostawa, instalacja, uruchomienie  i 
zestrojenie zestawu kina cyfrowego 

1     

8 Szkolenie kinooperatorów 1     

        

RAZEM       

       

       

    

 

 

 
1. Oświadczamy, że cena ofertowa została skalkulowana na podstawie dołączonych  

do SIWZ dokumentów. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 
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2. Termin płatności za dostawę przedmiotu zamówienia wynosi ..........  dni od daty otrzymania faktury. 

3. Zobowiązujemy się do utrzymania stałości cen przez okres obowiązywania umowy.  

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, tj. 30 dni od momentu upływu terminu składania ofert. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zawartym w SIWZ wzorem (projektem) umowy i zobowiązujemy się  

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach. 

6. Oświadczamy, iż zamówienie zamierzamy zrealizować samodzielnie/przy udziale podwykonawców w zakresie 

wskazanym w załączniku nr 5*(niepotrzebne skreślić).  

7. Oświadczamy, że oferujemy …….. przeglądy w roku w okresie gwarancji/w ramach zamówienia i w ramach 

wynagrodzenia ofertowego/. 

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi zapisami, które zawarte będą w treści umowy i zobowiązujemy się 

w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejsza ofertą, na warunkach określonych  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Oświadczamy, że upoważnionym pełnomocnikiem do reprezentowania Wykonawcy/ów w postępowaniu  

o udzielenie niniejszego zamówienia oraz do podpisywania oferty i innych dokumentów związanych  

z postępowaniem i podejmowaniem decyzji w imieniu Wykonawcy jest/są: 

 

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

imię i nazwisko, stanowisko 

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

rodzaj upoważnienia 

 
9. Ofertę składamy na ……. kolejno ponumerowanych i podpisanych stronach. 

10.     Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

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

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

data : ..............................................                                 podpis: .................................................... 
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Znak sprawy: ZP - 1/13       Załącznik Nr 2 do SIWZ 
 

 

 

OPIS PARAMETRÓW 

 
 

 

Producent:   ……………………………… 

Model:   …………….……..…………  

Rok produkcji:  ……….…………………….. 
 

 

Lp Ilość Parametr wymagany Parametr oferowany 

1 1 szt.  Kinowy projektor cyfrowy w standardzie DCI  

2 1 szt.  Odpowiedni serwer kinowy w standardzie DCI 
 

3 1 szt. 

 Odpowiedni obiektyw do projektora cyfrowego 

umożliwiający projekcje w standardzie DCI w Sali 

Białej Kina Pod Baranami w Krakowie 

 

4 1 szt. 

 Lampa lub zespół lamp o odpowiedniej mocy do 

projekcji cyfrowej, dla przeznaczonej do 

cyfryzacji Sali Białej Kina Pod Baranami w 

Krakowie 

 

5 1 szt.  Odpowiedni stolik pod zestaw cyfrowy  
 

6 1 szt. 

Dedykowany komputer lub panel sterujący 

projektora 

 

7 1kpl. 

Dostawa, instalacja, uruchomienie  i zestrojenie 

zestawu kina cyfrowego 

 

8 1 kpl. Szkolenie kinooperatorów 
 

    
 

   
 

   
 

 

 

Parametry urządzeń muszą uwzględniać warunki techniczne Kabiny i Sali Białej Kina Pod Baranami 

zamieszczone w załączniku nr 7 do SIWZ. 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

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

 

 
podpis Wykonawcy 
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Znak sprawy: ZP-1/13                         Załącznik Nr 3 do SIWZ 

 

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu wynikające z art. 44 ustawy – Prawo zamówień publicznych 

 

Wykonawca: ............................................................................ 

adres: ......................................................................................... 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI 
oświadczam/y w imieniu Wykonawcy, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w 

art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 

759 ze zm.), dotyczące: 

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4.sytuacji ekonomicznej i finansowej 

 

konieczne dla prawidłowego wykonania zamówienia. 

 

 

data : ........................................................... 

 

 

 

 

podpis/y: ....................................................                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     
                                               Dostawa kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI  5 

 

Znak sprawy: 1/13                         Załącznik Nr 4 do SIWZ 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 

ustawy – Prawo zamówień publicznych 

 

 

Wykonawca: ............................................................................ 

adres: ......................................................................................... 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI 

oświadczam/y w imieniu Wykonawcy, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, 

poz. 759), który stanowi że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

 
1. Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została 

stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

2. Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, których wyjątkiem Wykonawców, 

którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 

3. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem 

przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4. Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5. Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciw środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6. Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciw środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 

w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7. Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo–akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przeciw środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8. Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciw środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9. Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie przepisów o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

 

 

 

 

............................. dnia ............... 

………………………………… 
(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania 

       Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu) 
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Znak sprawy: ZP-1/13                            Załącznik Nr 5 do SIWZ 

 

 

................................................. 
             (pieczęć wykonawcy) 

 

 

 

Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom 

 

 

 

Lp.  

 

Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

………………………….…………., dn. …………… 

                    miejscowość 

 
…………………………………………………………… 

                 Podpis osoby uprawnionej 

 
Formularz wypełnia tylko ten wykonawca, który przy realizacji zadania zamierza korzystać z podwykonawców. 
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Znak sprawy: ZP-1/13                              Załącznik Nr 6 do SIWZ 

 

 

................................................. 
             (pieczęć wykonawcy) 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH  

W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT DOSTAW 

 

 

Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. 

 

 

Lp. Odbiorca * Wartość Przedmiot wyk. zamówienia Data i miejsce 

wykonania 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

………………………….…………., dn. …………… 

                    miejscowość 
 

…………………………………………………………… 

                 Podpis osoby uprawnionej 
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Znak sprawy: ZP-1/13                              Załącznik Nr 7 do SIWZ 

 

 

................................................. 
             (pieczęć wykonawcy) 

 

 

 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

o zapoznaniu się z warunkami  technicznymi Kabiny i Sali Białej Kina Pod Baranami 

 

 

 

 

 

Oświadczam, iż znane są mi następujące warunki techniczne Kabiny i Sali Białej Kina Pod Baranami,  

przeznaczonej do cyfryzacji i że proponowany sprzęt jest przystosowany do pracy w poniższych 

warunkach. 

                           

  -  wymiary ekranu: 180 x 430 cm (obszar roboczy) 

- odległość projekcyjna: 8,2 m (odległość ekran - okienko) 

- wymiary Sali Kinowej: 4,8 m x8,1m  (powierzchnia 38,88 m kw.) 

- ilość miejsc 30+1 

- wymiary Kabiny: 2,3 x 2,6m (powierzchnia 5,98 m kw.) 

- ekran perełkowy, perforowany 

- Internet: LAN+WiFi 

- brak możliwości podłączenia projektora do systemu wentylacji ze względu na 

lokalizację i warunki budowlane  kabiny projekcyjnej 

- wymiary okienek 19 x 80 cm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………….…………., dn. …………… 

                    miejscowość 

…………………………………………………………… 
                 Podpis osoby uprawnionej 
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Znak sprawy: ZP- 1/13                              Załącznik Nr 8 do SIWZ 

 
 

Umowa Nr   ............... (wzór) 

 

zawarta w Krakowie  w dniu ………………….. 2013 roku pomiędzy: 

Kino Pod Baranami Maria Magdalena Gierat z siedzibą przy ul. Rynek Główny 7,  

31-010 Kraków, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta 

Miasta Krakowa pod nr  3514/2002 NIP: 6792474388, REGON: 356553476, reprezentowaną przez 

Marię Magdalenę Gierat – właściciela, 

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 

a 

………………………………………………………………………………………………………… 
Reprezentowaną/ym przez  

……………………………. 

zwaną/ym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” 

        

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego Nr ZP – 1/13 na dostawę kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami 

DCI na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. 

U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 

 
§ 1. 

 

W trybie i na warunkach określonych w niniejszej umowie Wykonawca zobowiązuje się przenieść na 

Zamawiającego własność rzeczy, wydać mu rzecz, zamontować, uruchomić w sposób umożliwiający 

korzystanie zgodne z przeznaczeniem i przeszkolić personel w zakresie jej obsługi, a Zamawiający 

zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić cenę. 

 

§ 2. 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI, 
określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i  zgodnego  z ofertą przetargową z dnia 16 

października 2013 r.  

2. Dostarczony sprzęt jest nowy oraz nie był przedmiotem wystaw i prezentacji. 

3. Dostarczony sprzęt nie posiada wad fizycznych i prawnych oraz jest gotowy  

do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. 

 

 

§ 3. 

 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować sprzęt określony w §2 ust.1 do siedziby 

Zamawiającego we własnym zakresie i na własny koszt. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy opisany w par.2 ust.1 w terminie do dnia 14 

listopada 2013. 

3. Jakiekolwiek zdarzenia leżące po stronie Wykonawcy utrudniające mu dostarczenie przedmiotu umowy 

nie zwalniają go z obowiązku dostawy w ustalonym terminie.      

4. Braki ilościowe i jakościowe ujawnione po rozpakowaniu towaru podlegają reklamacji. Po ujawnieniu 

takiego braku lub wad Zamawiający sporządza komisyjnie protokół zawiadamiając jednocześnie 

Wykonawcę, który zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia do uzupełnienia braków 

lub wymiany towaru na pełnowartościowy. 
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5. Obowiązkiem Zamawiającego jest zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy na zasadach 

określonych w niniejszej umowie. 

       

 

 

 § 4. 

 

WYNAGRODZENIE 

 

1. Ustalona cena za przedmiot zamówienia wynosi:  

cena netto: ……….. zł. (słownie: …………………………)  

podatek VAT: ………… zł (słownie: ………………………..)  

cena brutto: ………… zł (słownie: ……………………….) 

2. Należność za przedmiot umowy będzie regulowana na podstawie faktury VAT w formie bezgotówkowej 

na rachunek Wykonawcy w terminie wynoszącym co najmniej 30 dni od daty otrzymania faktury, nie 

wcześniej niż od dnia dostawy sprzętu, jego zamontowania, uruchomienia oraz przeszkolenia personelu 

Zamawiającego umożliwiającego jego eksploatację. 

3. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w niedokładnym oszacowaniu wynagrodzenia obciążają 

Wykonawcę zamówienia.  

4. Zamawiający nie dopuszcza zmiany ceny za zrealizowanie zamówienia w trakcie trwania umowy. 

5. Datą spełnienia świadczenia pieniężnego jest data obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.  

 

§ 5. 

 

PODWYKONAWCY 

 

Wykonawca oświadcza, że zamówienia zrealizuje samodzielnie/z udziałem podwykonawców. 

 

§ 6. 

 

ROZLICZENIE ZAMÓWIENIA 

 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej 

zatwierdzonej i zaakceptowanej przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.  

2. Fakturę końcową należy wystawić w terminie do 7 dni po protokolarnym potwierdzeniu należytej 

realizacji zamówienia. 

3. Zapłata za realizację zamówienia zgodnie z umową nastąpi w formie przelewu na rachunek 

Wykonawcy nr ……………………………………………………………………...............……. 

4. Wierzytelności związane z realizacją niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu  

pomiędzy podmiotami trzecimi. 

 

§ 7. 

 

ZMIANA TREŚCI UMOWY 

 

1. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie do treści umowy następujących zmian.  

- powodujących poprawienie parametrów technicznych, wynikające z aktualizacji rozwiązań  

z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, prawnych mających 

bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy bez wpływu na cenę ryczałtową brutto,  

o której mowa w § 4,  

- gdy nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT lub innych przepisów dotyczących 

przedmiotowej umowy, strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do obowiązujących 

przepisów prawa i odpowiednio zmniejszą lub zwiększą kwotę umowną brutto, stałą kwotą jest 

kwota netto,  

- gdy nastąpi zmiana przepisów prawa dot. postanowień niniejszej umowy i postanowienia te 
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staną się niezgodne z prawem w całości lub części - stosuje się obowiązujące przepisy prawa,  

- z przyczyn dotyczących konstrukcji kina lub innych przyczyn technicznych konieczna okaże 

się zmiana terminu wykonania umowy – co nie będzie miało wpływu na cenę ryczałtową brutto 

- gdy z przyczyn dotyczących sposobu finansowania zamówienia konieczna będzie zmiana 

terminu wykonania umowy – co nie będzie miało wpływu na cenę ryczałtową brutto 

- inne, które nie naruszają zasady określonej w art. 140 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. 

Prawo zamówień publicznych.  
 

2. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

      - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr  rachunku 

bankowego), 

      - zmiany danych teleadresowych. 

 

§ 8. 

 

GWARANCJA 

 

1. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony przedmiot umowy przez okres ………. miesięcy, liczony od 

dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji. 

2. Udzielona gwarancja obejmuje wszystkie podzespoły związane z funkcjonowaniem urządzenia. 

3. Wykonawca zapewnia ……………bezpłatne przeglądy gwarancyjne rocznie przez cały okres trwania 

umowy gwarancyjnej. 

4. Wykonawca zapewni maks. 24 godzinny czas reakcji na zgłoszenie awarii, naprawa przedmiotu umowy 

nastąpi nie później niż w ciągu dwóch dni. W uzasadnionych przypadkach tj. gdy czas oczekiwania na 

dostawę części awaryjnej bez której naprawa nie może zostać skutecznie zrealizowana dopuszcza się 

wydłużenie terminu naprawy o czas niezbędny na zrealizowanie dostawy części awaryjnej.  

5. Świadczenie serwisu pogwarancyjnego oraz dostaw części zamiennych do przedmiotu zamówienia przez 

cały okres eksploatacji, nie krócej jednak niż 8 lat od upływu gwarancji. Czas dostępu do serwisu nie 

dłuższy niż 24 godziny 

 

§ 9. 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Stronom przysługuje prawo odstąpienia od 

umowy w następujących sytuacjach: 

a) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

- wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy - w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 

jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy - podstawę 

wynagrodzenia stanowi protokół odbioru robót sporządzony na dzień odstąpienia od umowy, 

- zostanie złożony do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, zostanie ogłoszona upadłość 

lub likwidacja Wykonawcy albo zostaną podjęte czynności w celu rozwiązania jego 

przedsiębiorstwa, 

- zostanie wydany nakaz zajęcia mienia albo rachunku bankowego Wykonawcy, 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 

zawierać uzasadnienie. 

 

§ 10. 

 

KARY UMOWNE 

 

Strony postanawiają, że formę odszkodowania stanowią kary umowne. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

-  w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia w realizacji 
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zamówienia; 

-  w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy w razie odstąpienia od umowy przez 

Wykonawcę lub przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; 

- w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu 

naprawy gwarancyjnej, o której mowa w  § 7 ust. 4; 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% brutto wartości przedmiotu umowy w 

razie odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

 

§ 11. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać przeniesienia praw  

i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

2. Interpretacja zapisów niniejszej umowy będzie się odbywać przy uwzględnieniu Specyfikacji  Istotnych 

Warunków Zamówienia i oferty przetargowej Wykonawcy z dnia ................................................... 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego,  

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

4. Spory, mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygnąć 

polubownie, a jeżeli okaże się to niemożliwe, rozstrzygać je będzie właściwy dla siedziby  

Zamawiającego sąd powszechny. 

5. Wszelki załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 

            ZAMAWIAJĄCY                                    WYKONAWCA 


