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Świątki, dnia 02-07-2018 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT W TRYBIE ZAMÓWIENIA
o wartości poniżej kwoty 30 000 euro
1. Zamawiający:
Gmina Świątki
Świątki 87
11-008 Świątki
REGON 510743203 NIP 739-34-67-507
tel. 896169232, e-mail: urzad@swiatki.pl
Gmina Świątki zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na dostawę urządzenia takiego jak:
2. Część III. Monitoring wraz z dostawą, montażem i konfiguracją urządzeń
Cena wraz z dostawa, montażem i konfiguracja urządzeń
1) Rejestrator umożliwiajacy jednoczesne nagrywanie obrazu z minimum 8 kamer IP o
rozdz. minimum 2 Mega piksele rejestrator powinien zapewnić obsługę mini 2 dysków
twardych – 1 sztuka
2) Kamery IP – do nagrań również w podczerwieni -o rozdzielczości minimum 2 Mega
piksele i ogniskowej regulowanej w zakresie minimum 2,8-12 mm – 8 sztuk
3) Dysk 4 TB dedykowany do rejestratorów, dyski mają współpracować z
proponowanym rejestratorem – 2 sztuki
4) Puszka montażowa kamery – 8 sztuk
5) Punkt dostępowy IP z anteną zapewniajacy bezprzewodwą komunikację Kamer z
rejestratorem – 6 sztuk
6) Switch przemysłowy 4 – portowy – 1 sztuka
7) Swith PoE umożliwiający zasilanie dostarczonych Kamer. Do pracy zewnętrznej
ulokowany w dostarczonych puszkach montażowych – 3 sztuki
8) Materiały instalacyjne (przewody, peszle, listwy, słupy) – niezbędne do wykonania
monitoringu
9) Wymagania dotyczące okresu udzielenia gwarancji w odniesieniu do poszczególnych
elementów zamówienia zostały określone na 24 m-ce
Przedmiotem zamówienia jest również.:
2) montaż, konfiguracją urządzeń instruktaż
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3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie;
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) posiada wszelkie atesty i certyfikaty na oferowane urządzenia sceniczne.
5) są w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.
6) Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczenia
wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie złożone na
druku stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia)
4. Termin wykonania zamówienia: do 15-08-2018 r.
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 100%
6. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i zawierać powinna wszelkie koszty, jakie

będzie ponosił wykonawca w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia przez czas
trwania umowy.
7. Termin składania ofert: do dnia 09 lipiec 2018 r. , do godz. 10.00
8. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Świątkach 11-008 Świątki –

sekretariat, w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką Wykonawcy z napisem „
Monitoring wraz z dostawą, montażem i konfiguracją urządzeń”, pocztą, osobiście lub
drogą elektroniczną na adres: urzad@swiatki.pl
9. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1) ofertę cenową – załącznik nr 1
2) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik
nr 2
3) certyfikaty i atesty na urządzenia
10. Termin otwarcia ofert: 09 lipiec 2018 r. godz 1015 w gabinecie Wójta Gminy Świątki
11. Termin związania z ofertą wynosi: 30 dni.
12. Warunki płatności: Wartość wynagrodzenia płatna po wystawieniu faktury
13. Informacji na temat postępowania udziela: Zbigniew Wojtera tel. 509 222 045.
14. Pozostałe informacje:

1)Postępowanie na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tekst
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jednolity Dz.U. 2017, poz.1579 z późn. zm) nie jest objęte przepisami ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
2) Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 23 Wójta Gminy Świątki z
dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia „Regulaminu Udzielania Zamówień
Publicznych w Urzędzie Gminy w Świątkach”.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Załączniki:
1. Formularz ofertowy Zał. nr 1
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. projekt umowy
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Zał. nr 1 do postępowania Znak:
ROS.271.1.12.2018

Znak: ROS.271.1.12.2018
Załącznik nr 1 do umowy
FORMULARZ OFERTOWY
na realizację zadania: „ Monitoring wraz z dostawą, montażem i konfiguracją urządzeń”
Wykonawca :
1. Nazwa Przedsiębiorstwa:
..............................................................
2. Adres Przedsiębiorstwa:
..............................................................
3. Numer telefonu:

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

4. Numer faksu:

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

5. Adres e-mail:

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

......
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „ Monitoring wraz z dostawą,

montażem i konfiguracją urządzeń” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
1. Oferujemy wykonanie dostaw będących przedmiotem zamówienia za cenę:
Zobowiązania wykonawcy
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:
na warunkach
cena netto …….……………...…...zł
podatek VAT...................................................zł
cena brutto wynosi................................zł
(słownie: ............................................................................................................…)
2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie:
1) rozpoczęcie – …………...……2018 r.
2) zakończenie – 15-08-2018 r.
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3.

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zamówienia, umowy i nie wnoszę do nich za-

strzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.
4. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas 30 dni.
5. Przedmiot zamówienia zamierzam wykonać sam.
6. Oświadczam, że postanowienia określone w projekcie umowy zostały przeze mnie
zaakceptowane i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy
w zaproponowanej formie, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, podane
w zawiadomieniu o wyborze Oferenta.
7. Do oferty załączono:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
podpis upoważnionego przedstawiciela

Miejscowość.....................................................data.................................................................
*- niepotrzebne skreślić

7. Ponadto oświadczam, że uzyskałem wszystkie niezbędne informacje do przygotowania

niniejszej oferty i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.
8. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres: 30 dni.

_____________________
miejscowość, data

__________________________
podpis i pieczątka upoważnionego/
upoważnionych przedstawiciela /
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Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE
W związku z udziałem w postępowaniu na „ Monitoring wraz z dostawą, montażem i
konfiguracją urządzeń” oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
3. Posiadam wszystkie niezbędne atesty i certyfikaty potrzebne do wykonania zamówienia
4. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.
6. Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Świątki, moich
danych osobowych w podanym wyżej/niżej zakresie w celu podpisania mowy i wykonania
zamówienia.
7. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez
wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej firmy spod adresu, którego zgoda dotyczy.

____________________
miejscowość, data

______________________
podpis i pieczątka
upoważnionego/ upoważnionych
przedstawiciela/przedstawicieli wykonawcy
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Umowa nr ROS.271.1.12.2018
zawarta w dniu………...………2018 r. w Świątkach, pomiędzy:
Gminą ŚWIĄTKI, 11- 008 Świątki 87
REGON 510743203, NIP 739-34-67-507
reprezentowaną przez Wójta Gminy Świątki - Sławomira Kowalczyka,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Dobrosławy Sztajnborn
zwanym dalej „Zamawiającym”
a

…………………………..
z siedzibą …………..…………..,
NIP………………………. REGON ……………………...
reprezentowanym przez …………………………….
zwaną/nym dalej „Wykonawcą”

zwane dalej wspólnie ”Stronami”.
§1
Podstawa prawna zawarcia Umowy
Podstawą zawarcia niniejszej Umowy jest wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego ROS.271.1.12.2018 ogłoszonym po unieważnieniu postępowania pn. „Budowa
ogólno dostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej połączonej z edukacją w
zakresie świadomości ekologicznej, historycznej i kulturowej regionu" w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z
wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż 30 000,00 euro. Część 3 zamówienia
ROS.271.4.2018
§2
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa Monitoring wraz z dostawą, montażem i konfiguracją

urządzeń zgodnie ze opisem zawartym w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz ze złożoną Ofertą
Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
2. Kompleksowa realizacja przedmiotu Umowy musi być zgodna z wymaganiami określonymi w
Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia będącym załącznikiem do niniejszej Umowy oraz
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Ofertą Wykonawcy.
3. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że z zastrzeżeniem zmian dopuszczalnych przez
przepisy prawa i Umowę – przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z treścią zaproszenia
do składania ofert oraz Ofertą Wykonawcy i wszelkich zmian oraz wyjaśnień udzielonych w
odpowiedzi na pytania Wykonawców, które miały miejsce w toku postępowania poprzedzającego
zawarcie Umowy..
§3
Sposób realizacji przedmiotu Umowy
1. Strony deklarują współpracę w celu realizacji Umowy. W szczególności Strony zobowiązane są do
wzajemnego powiadamiania o ważnych okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na
wykonanie Umowy, w tym na ewentualne opóźnienia.
2. Językiem Umowy i językiem stosowanym podczas jej realizacji jest język polski. Dotyczy to także
całej komunikacji między Stronami.
3. Wykonawca zapewni takie opakowanie sprzętu jakie jest wymagane, by nie dopuścić do ich
uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy.
4. Sprzęt będzie oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności znakami
bezpieczeństwa.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z zachowaniem należytej staranności,
przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia.
6. Wykonawca wyda Zamawiającemu instrukcje obsługi sprzętu.
7. Odbiór Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego, podpisanego przez
przedstawicieli każdej ze Stron.
8. Odbiór Przedmiotu Umowy odbędzie się w miejscu dostawy i polegać będzie na sprawdzeniu jego
zgodności z wymaganiami zaproszenia do składania ofert, kompletności i stanu.
9. Odbiór sprzętu objętego, zgodnie z zaproszenia do składania ofert i ofertą Wykonawcy, gwarancją
producenta polegać będzie dodatkowo na sprawdzeniu okresu i warunków gwarancji na
dedykowanej do tego stronie internetowej producenta lub innym kanałem udostępnionym przez
producenta służącym do weryfikacji okresu i warunków gwarancji.

§4
Termin wykonania
1.

Strony ustalają termin realizacji Umowy, tj. dostarczenie całości zaoferowanego sprzętu
scenicznego jak w ofercie. Za datę zawarcia Umowy Zamawiający przyjmuje dzień, w którym
zostanie ona podpisana przez obie Strony Umowy. Przedmiot zamówienia wykonamy w

terminie:

rozpoczęcie – ……………...-2018 r.
zakończenie – 15-08-2018 r
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2. W uzasadnionych przypadkach termin określony w ust. 1 może ulec zmianie tylko za zgodą
Zamawiającego. Zmiana terminu wymaga aneksu do Umowy.
3.

Jeżeli w toku realizacji Umowy, mimo zachowania przez Wykonawcę należytej staranności,
Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności dających podstawę do oceny, że przedmiot Umowy
nie zostanie wykonany w terminie określonym w ust. 1, niezwłocznie zawiadomi na piśmie
Zamawiającego o przyczynach wystąpienia opóźnienia oraz przedstawi przewidywany termin
dostawy.
§5
Obowiązki Stron

1. Zamawiający jest zobowiązany do współdziałania z Wykonawcą w granicach określonych prawem
oraz Umową.
2. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że jeżeli Strony nie zdefiniowały danego działania
niezbędnego do prawidłowej realizacji Umowy jako obowiązku Zamawiającego, Stroną
zobowiązaną do wykonania takiego działania jest Wykonawca. Powyższe ma zastosowanie w
szczególności do elementów umożliwiających instalację zakupionego sprzętu,
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy z najwyższą starannością, wymaganą dla
tego typu prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności zgodnie z:
1) Opisem Przedmiotu Zamówienia;
2) Ofertą Wykonawcy.
§6
Podwykonawcy
Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy Podwykonawcom, z
zastrzeżeniem poniższych postanowień.
Wykonawca wykona przedmiot Umowy przy udziale następujących Podwykonawców:
1) [wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących Podwykonawcę] ……..……- w zakresie
_.....…......;
Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej o każdej zmianie
danych dotyczących Podwykonawców, jak również o ewentualnych nowych Podwykonawcach, którym
zamierza powierzyć prace w ramach realizacji Umowy.
Informacja o zmianie danych dotyczących Podwykonawców powinna zostać przekazana Zamawiającemu w
terminie 3 dni roboczych od zmiany danych, w celu zachowania niezakłóconej współpracy operacyjnej.
W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie
Podwykonawców jak za własne działania, niezależnie od podjętych przez Zamawiającego działań
sprawdzających wynikających z niniejszej Umowy lub przepisów prawa.
§7
Wynagrodzenie
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1. Łączne wynagrodzenie brutto za realizację przedmiotu Umowy wynosi ……………...zł
(słownie: …………………………………………………………. zł …../100),
w tym podatek VAT: …………………………. zł
(słownie: …………………………………………………… zl ……../100).
2.

Strony ustalają, że podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury jest należyte wykonanie
obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy.

3. Za datę wykonania przedmiotu Umowy w części lub w całości uważa się datę podpisania przez
Zamawiającego odpowiedniego Protokołu odbioru (częściowego lub końcowego) bez zastrzeżeń,
chyba że inna data została wskazana w Protokole odbioru. Protokół odbioru sporządzony zostanie w
formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron. O ile z Umowy lub przepisów prawa nie wynika inaczej, jedynie podpisany przez obie Strony
Protokół odbioru jest podstawą do dokonania zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia.
Zamawiający nie dopuszcza jednostronnych Protokołów odbioru wystawionych przez Wykonawcę.
4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT wraz z załączoną kopią Protokołów odbioru. Wynagrodzenie będzie płatne
na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.
5. Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał bankowi polecenie przelewu
wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.
6. Za opóźnienie w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe.
§8
Gwarancja
1. Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone urządzenia na okres i
zasadach opisanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1
do zaproszenia do składania ofert z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3.
2. Jeśli w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia nie wskazano dla danego elementu
zamówienia okresu gwarancji, Wykonawca udziela na ten element gwarancji na okres 24 miesięcy.
3. Wykonawca zgodnie z ofertą dostarczy sprzęt tj. scenę mobilną zgodną z opisem w zaproszeniu do
złożenia oferty ROS.271.1.12.2018 objęte gwarancją producenta na okres 24 miesięcy, .
4. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego.
5. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji
udzielonych przez producentów sprzętu. Warunki gwarancji mają pierwszeństwo przed warunkami
gwarancji udzielonych przez producentów sprzętu w zakresie, w jakim warunki gwarancji przyznają
Zamawiającemu silniejszą ochronę.
6. Gwarancja udzielana jest w ramach wynagrodzenia.
7. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia serwis techniczny i nie może odmówić wymiany
niesprawnej części na nową w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy
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sprzętu, zgodnie z warunkami gwarancyjnymi.
8. Zgłoszenie awarii lub wady następuje telefonicznie/faxem na numer telefonu/faxu ……….
……………..
§9
Kary umowne
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę Zamawiający
może naliczyć karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach:
a) za zwłokę w przekazaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% ceny, o której mowa w § 7 ust.
1 Umowy za każdy dzień zwłoki;
b) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w
wysokości 10% wartości Umowy, o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy.
2. Wykonawca może naliczyć karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości Umowy, o której mowa w § 7 ust. 1
Umowy z wyłączeniem przypadku, o jakim mowa w § 10 ust. 1 Umowy.
3. Za zwłokę w przekazaniu informacji o zmianie danych dotyczących Podwykonawców, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w przekazaniu
informacji.
4. Za zwłokę w przekazaniu informacji o zamiarze powierzenia prac nowemu Podwykonawcy
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w
przekazaniu informacji.
5. O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Zamawiający będzie informował
Wykonawcę pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę nałożenia
kary.
6. Kary umowne liczone są od wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy.
7. Kwoty kar umownych będą płatne w terminie wskazanym w żądaniu Zamawiającego. Powyższe nie
wyłącza możliwości potrącenia naliczonych kar, jak również zaspokojenia roszczeń z zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy.
8. Naliczone kary umowne nie przekroczą 100% wartości wynagrodzenia.
§ 10
Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy .
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym również, gdy:
a) Wykonawca mimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego, określonego terminu
stwierdzonych naruszeń nie wykonuje zapisów Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub w
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rażący sposób zaniedbuje bądź narusza zobowiązania umowne;
b) nastąpiła niedopuszczalna zmiana składu Wykonawców, który wspólnie ubiegali się o udzielenie
zamówienia i wspólnie je uzyskali.
3. Jeżeli Zamawiający nie współdziała z Wykonawcą w zakresie przewidzianym postanowieniami
Umowy, a współdziałanie to jest konieczne do wykonania Umowy, Wykonawca jest uprawniony do
odstąpienia od Umowy po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do zapewnienia koniecznego
współdziałania i wyznaczeniu mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 14 dni, z
zagrożeniem odstąpienia od Umowy w razie jego bezskutecznego upływu. W wezwaniu Wykonawca
zobowiązany jest wskazać dokładnie brak wymaganego współdziałania i jego wpływ na realizację
Umowy. Wezwanie będzie wystosowane w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności
wezwania.
§ 11
Zmiany Umowy
1. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami w
szczególności:
1) w przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego urządzenia
Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie przedmiotu Umowy polegającą na zastąpieniu
danego produktu produktem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w
opisie dla produktu zastępowanego, rekomendowanym przez producenta lub Wykonawcę w
związku z ujawnieniem wad;
2) zmiany Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, po
uprzedniej akceptacji Zamawiającego;
3) wystąpienia siły wyższej.
2. W przypadkach, w których zgodnie z powyższymi postanowieniami lub przepisami prawa możliwe
jest wprowadzenie zmiany do Umowy, Zamawiający przewiduje także wprowadzenie odpowiedniej
zmiany terminu realizacji, w szczególności:
1) konieczność zmiany wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego
wykonania Umowy, w szczególności ze względu na zaistnienie okoliczności, o których mowa w
ust. 1 pkt 2;
2) zmianę warunków dostawy niezależną od Wykonawcy, np. opóźnienie w dostawie z zagranicy,
kontrola celna, opóźnienie lub zatrzymanie transportu wynikające, np. z powodów warunków
atmosferycznych.
3. Strony postanawiają, że w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – wynagrodzenie
przewidziane niniejszą Umową ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany wysokości podatku od
towarów i usług (ulegnie korekcie o wysokość zmiany podatku VAT), przy czym powyższa zmiana
będzie miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do części wynagrodzenia objętego fakturami
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wystawionymi po dacie wejścia w życie zmiany przepisów prawa wprowadzających nowe stawki
podatku od towarów i usług.
4. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych rejestrowych lub adresowych oraz ich danych
kontaktowych.
§ 12
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Wykonawca ustanowił zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 8% ceny
zaoferowanej w postępowaniu poprzedzającym zawarcie Umowy. Zabezpieczenie wniesione zostało
w formie …………………...…………..……….. [do uzupełnienia forma, w jakiej wniesiono zabezpieczenie] .
2. Zamawiający dokona zwrotu 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostałe 30% kwoty
zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za
wady.
§ 13
Postanowienia końcowe
1. Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji, przeniesienia bądź obciążenia swoich praw lub
obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, udzielonej na
piśmie pod rygorem nieważności.
2. Umowa zawarta jest pod prawem polskim. Wszelkie spory będą poddane pod rozstrzygnięcie sądu
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych zastosowanie mają przepisy – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2017 poz. 459) oraz inne mające związek z przedmiotową Umową.
4. Wszelkie zmiany Umowy, jej uzupełnienie lub oświadczenia z nią związane wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem postanowień art. 144 ustawy – Prawo
zamówień publicznych. Zmiany będą dokonywane w postaci aneksów do Umowy, chyba że w
Umowie wskazano inaczej.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, a dwa dla
Zamawiającego.
Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki:
1)

zaproszenie do składania ofert z załącznikami.

2)

Oferta Wykonawcy.

…………………………………
Zamawiający

…………………………………
Wykonawca
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Załącznik nr 2 do Umowy ROS.271.1........2017r.

Dane kontaktowe Stron Umowy
Zamawiający:

GminaŚwiątki
Adres Świątki 87, 11-008 Świątki
Osoba do kontaktu Katarzyna Jałowiecka
Tel 509 221 986…

Wykonawca:

…………………..
Adres ……………………..
Osoba do kontaktu ……………………...
Tel ………………...

