
t m.Zt\D G~\11NY 
\ }'" t 1 ,~c7F;nTO 

.) i '). • • .~ ¥'V 

111 , 'I - , '\C1 9A 
c: '" ;wo , 

pow. r' . .'" '.'·\"icc\de 
tel. 10.. '.,' • " ,J do 92 

fax ,O}.); vI ... <>71 

OAiZP.271.Z0.6.2016 
Baboszewo, dnia 04listopada 2016 r. 

OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU PUBLICZNYM 

tryb udzielenia zam6wienia: zapytanie ofertowe -zam6wienie ponizej 30 000 euro 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ1\CEGO. 

Szkola Podstawowa im. l6zefa Wybickiego w Baboszewie 
ul. lana i Antoniego Brodeckich 6 , 09 - 130 Baboszewo, woj . mazowieckie 
NIP 567 160 1893, REGON 000639357 
tel. (23) 66 II 133, fax (23) 66 II 122 
e-mail.szpbaboszewolaJ.wp.pl 
www.spbaboszewo.pl 
Niniejsze post<;powanie 0 udzielenie zam6wienia publicznego jest prowadzone przez Urzljd Gminy 
Baboszewo - zgodnie z Uchwal'l Nr XIII /94/20 16 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 stycznia 2016 
roku w sprawie zapewnienia wsp6lnej obslugi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej 
jednostkom organizacyjnym Gminy Baboszewo zaliczanym do sektora finans6w publicznych. 
Adres jednostki obslugujljcej : 
Urzljd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo 
NIP 567-14-70-652 
Tel. 23 6611091 , Faks 23 6611071 
e-mail: zp@gminababoszewo.pl; 
strona internetowa: www.ugbaboszewo.bip.org.pl. 
Ogloszenie 0 zam6wieniu zamieszczono w dniu 04 listopada 2016 r. na: 
- stronie internetowej Zamawiajljcego www.spbaboszewo.pl 
- tablicy ogloszen Zamawiajljcego - SP w Baboszewie 

stronie internetowej Urz<;du Gminy Baboszewo www.ugbaboszewo.bip.org.pl 
tablicy ogloszen jednostki obsluguj ljcej - UG w Baboszewie 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA. 

l.Przedmiotem zam6wienia jest dostawa 23 szt. kompletnych drzwi modulowych, wewn<;trznych, 
przyJgowych, z oscieznicami, wkladkami, klamkami i szyldami. 
2.Wykonawca dostarczy przedmiot zam6wienia do Szkoly Podstawowej im. l6zefa Wybickiego w 
Baboszewie, zgodnie ze specyfikacjlj asortymentowlj okreslonlj w zalljczniku nr I do Zapytania 
ofeltowego. 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA 

l.Termin realizacji przedmiotu zam6wienia - do 20 grudnia 2016 r. 
IV. WARUNKI PLATNOSCI. 

I.Platnosc za wykonanie przedmiotu umowy b<;dzie dokonana przelewem na wskazany przez 
Wykonawcy rachunek bankowy, w ternlinie czternastu (14) dni od daty otrzymania przez 
Zamawiajqcego prawidlowo wystawionych faktur wraz z protokolem potwierdzajljcym wykonanie 
dostaw. 
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2.Wykonawca wystawi faktun; dla: 
I) Gmilla Baboszewo, 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9 A 

NIP 567-17-90-440 
Jedllostka: Szkola Podstawowa im. J6zefa Wybickiego w Baboszewie, 

ul. lana i Antoniego Brodeckich 6, NIP 567-160-18-93; 

V. KRYTERIA OCENY OFERT. 

I. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniZsza cena. 
2. Wykonawca okreSli cen" oferty, kt6ra stanowie b"dzie wynagrodzenie ryczaltowe za realizacj" 
przedmiotu zam6wienia, podajllc jll w zapisie liczbowym i slownie z dokladnoscill do grosza (do dwoch 
miejsc po przecinku). 
3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwillzane z realizacjll przedmiotu zamowienia, w tym 
ryzyko i odpowiedzialnose Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich koszt6w zwi¥anych z 
realizacjll przedmiotu umowy (w tym koszty transportu i rozladunku), a takZe oddzialywania innych 

cZYlmik6w majllcych lub mogllcych miee wplyw na koszty. 
4. Niedoszacowanie, pomini"cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze bye 
podstawll do zlldania zmiany wynagrodzenia . 

VI. WARUNKI UDZIALU W POSTE;POWANIU. 
I.W post"powaniu mogll brae Wykonawcy, kt6rzy prowadzll dzialalnose gospodarczll w zakresie 
handlu lub/i produkcji wyrob6w budowlanych. 

VII. SPOSOB PRZYGOTOWANIA I ZLOZENIA OFERTY. 
IOferta powinna bye sporzlldzona na "Formularzu ofertowym" stanowillcym zalllcznik do niniejszego 
zapytania, podpisana przez osob"/y uprawniono/llprawnione do wyst"powania w imieniu Wykonawcy 
i opatrzona piecz"cill Wykonawcy. 
Do ofert nalezy zalaczye: 
I)aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji dzialalnosci gospodarczej, 
wystawiony nie wczesniej jak 6 miesi"cy przed skladaniem ofert i poswiadczony za zgodnose 

z oryginalem przez Wykonawc". 
Wykonawca nie jest zobowi'lzany do zlozenia dokumentu wymienionego w pkt l, jezeli Zamawiajllcy 

moze go uzyskae za pomocll bezplatnych i og6lnodost"pnych baz danych, w szczeg6lnosci rejestr6w 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 1'. 0 informatyzacji dzialalnosci podmiot6w 
realizuj llcych zadania publiczne (Dz. U. z 20 14 1'. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) 
https:llems.ms.goY.pllkrs/wyszllkiwaniepodmiotu 
https:llprod.ceidg.goY.pl/ceidg/ceidg.pllblic.ui/search.aspx 

VIII. TERMIN I MIEJSCE ZLOZENIA OFERTY, TERMIN OTWARCIA OFERT. 
I.Ofert" nalezy zlozye do 10 Iistopada 2016 roku do godz. 9 00 

- za posrednictwem poczty/kuriera 

lub osobiscie na adres: Urz'ld Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo 
lub osobiscie w Sekretariacie Urz"dll Gminy Baboszewo (KANCELARIA OGOLNA) w zamkniytej 

kopercie z napisem "Oferta na dostawfY drzwi do Szkoly Podstawowej im. J6zefa Wybickiego 
w Baboszewie". 
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2.0ferty zlozone po terminie nie zostan'l rozpatrzone. 
Osoba uprawniona do porozumiewania sit; z Wykonawcami - Pan Zbigniew Sulinski - tel. (23) 66 11 
091 wew. 41 , e-mail: zp@.gminababoszewo.pl - wgodzinachod 7.30 do 15.30. 
2.0twarcie zlozonych ofert nast'lpi w dniu 10 listopada 2016 r. godz. 90S w pok. Nr 7 Urzt;du Gminy 
Baboszewo. 

IX. OSWIADCZENIA WYKONAWCY: 

X. INNE INFORMACJE. 
1. Ogloszenie 0 wyborze najkorzystniej szej oferty zostanie zamieszczone na: 

l)stronie internetowej: www.ugbaboszewo.bip.org.pl oraz www.spbaboszewo.pl 
2)tablicy ogloszen Urzt;du Gminy Baboszewo. 

Zalaczniki: 

1.0pis przedmiotu zam6wienia 

2 .. Formularz oferty 

3.Wz6r umowy 
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ZalqcZllik Nr 1 do zapytallia ojertowegol Nr 2 do Umowy 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 

Przedmiotem zamowienia jest: 

1. Dostawa drzwi modulowyeh wewnytrznyeh przylgowyeh wraz z oseieznieami firmy Invado do 

wybranyeh pomieszezell budynku Szkoly Podstawowej w Baboszewie ul. Brodeekieh 6. 

2. Opis przedmiotu : 

- drzwi modulowe jednoskrzydlowe wykonane z ramy z drewna iglastego, klejonego warstwowo, w 

okladzinie z plyt HDF, oklejonej fornirem naturalnym. Rama skrzydla wyposazona dodatkowo w 

poziome ramiaki wykonane z iglastego drewna klejonego warstwowo, w okladzinie z plyt HDF, 

oklejonej fornirem natllralnym. Wypelnienie skrzydei drzwi modulowyeh plyeinll wykonanll z plyty 

MDF grubosei 18 mm oklejonll fornirem naturalnym. 

Typ drzwi: Atos I, kolor teak, aranzaeja- dllb naturalny. 

- oseieznica reglliowana z plyty MDF z 3 zawiasami, oklejonej fomirem dllb naturalnym kolor teak. 

Szerokos6 oscieznicy nalezy dopasowa6 do podanej szerokosci otworu zgodnie z tab. Nr.1 

- oscieznica blokowa wykonana z plyty MDF z 3 zawiasami w kolorze teak, oklejona fomirem dllb 

naturalnym. Do kazdej oscieznicy blokowej nalezy doliczyc li stwy opasowll plaskll i cwiercwalek LC I 

oklejone fornirem dllb naturalnym teak 

- wkladki bybnowa w klasie A , dopasowane do szerokosci drzwi. 

- szyldy na wkladky z klamkll typ BELlA, kolor Nikiel Satynowy. 

-nasadki na zawiasy w kolorze Nikiel satynowy lub zblizony. 

Wykaz stolarki drzwiowej i szerokosci otworu i grubosc muru. 

Lp. Kierunek 

otwierania 

1 2 

1 L 

2 L 

3 L 

4 P 

5 P 

6 P 

Szerokosc otworu 

(em) 

3 

98 

108 

98 

98 

98 

108 

Grubosc muru 

(em) 

4 

46 

32 

49 

49 

49 

49 
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Typ oscieznicy 

5 

blokowa 

blokowa 

blokowa 

blokowa 

blokowa 

blokowa 



I 2 

7 L 108 

8 L 108 

9 L 108 

10 L 108 

II L 98 

12 p 98 

13 p 98 

14 p 88 

15 L 108 

16 p 108 

17 p 108 

18 L 88 

19 L 108 

20 p 108 

21 L 108 

22 p 98 

23 L 98 

3 4 

46 

46 

45 

47 

45 

45 

17 

15 

14 

14 

14 

45 

47 

47 

47 

47 

25 

Gmina Baboszewo 
- 5 -

5 

blokowa 

blokowa 

blokowa 

blokowa 

blokowa 

blokowa 

regulowana 

regulowana 

regulowana 

regulowana 

regulowana 

blokowa 

blokowa 

blokowa 

blokowa 

blokowa 

regulowana 



(pieczc;c Wykonawcy) 

Zalqcznik Nr 2 

(data) 

URZl\D GMINY BABOSZEWO 

09-130 Baboszewo 

ul. Warszawska 9A 

KANCELARIA OGOLNA 

FORLUMARZ OFERTOWY 

pe l na nazwa finny (Wykonawcy / pe l nomocnika**) 

1_1_1_1_1_1_1_1_1_1 
REGON 

-- --
kad micjscowosc 

strona internetowa 

numer telefonu stacjonarnego 

1_1_1_1_-1_1_1_1_-1_1_1_- 1_1_1 
N IP 

utica nr lokalu wojew6dztwo 

-----~~,@------
e-mail 

numer faksu 

Osoba do kontaktu: ___________ _ nr tel. komorkowego ______ _ 

Podstawa prowadzenia dziaiainosci gospodarczej (wpis do CEIDG , KRS): 

W zwi~zku z zapytaniem ofertowym ZP.27I.Z0.6.201 6 z dnia 04 listopada 20 16 roku 

dotycz~cym zam6wienia publicznego na dostawc; 23 szt. kompletnych drzwi modulowych, 

wewnc;trznych, przylgowych, z oscieznicami, wkladkami, klamkami i szyldami, do Szkoly 

Podstawowej im. J6zefa Wybickiego w Baboszewie - oferujemy wykonanie zam6wienia za 

wynagrodzenie: 

kwota netto: ................ ... ...... ...... ..... zl (slownie .. .. .. ..... .... .. ... ..... ... .... .. ... .... .............. ...... ... .. .. .... .......... .. 

.. ...... .. ..................... ... ..................... .... .. .. .... ... ... .. ... ... ..... .. .. ... .... ............ ......... ... ...... ..... ...... .................. .. ) 

podatek VAT: ........... .. ....... .... ......... ... zl (slownie ......... ... ...... .. .. ........ .. ........ ... .... ....... .... ......... .... .... ..... . . 

..................................... .......... ............................................... ............ ............ .. .... ... ... ... ... ...................... ) 

kwota brutto: .......... ... ..... .. .... .... ........ zl (slownie ......... .......... ... ... .. ... ... .. .... .. ...... ... .... .. ............ ...... ....... . 

... ............................... ... ... .. .. .......... .. ...... ..... ........................... ... ......... .. ... ..... ... .................................... ... ) 
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I. W podanej wyzej ceme uwzglydnione zostaly wszystkie koszty wykonania przedmiotu 

zam6wienia w tym koszty transportu i rozladunku w siedzibie Zamawiajqcego. 

2. Oswiadczamly, ze: 

I) zapoznalemlzapoznalismy siy z tresciq zapytania ofertowego oraz przyjmujy/ przyjmujemy 

warunki w nim zawalte. 

2) uzyskalem(lismy) konieczne informacje do przygotowania niniejszej ofelty, 

3) akceptujemy warunki umowy okreslone w zalqczniku Nr 3 "Wz6r umowy". 

3. Osoba do kontaktu (imiy, nazwisko, telefon, e-mai l): ...... ... ...... ......... ........ ........ .. ..... ............... . 

Podpis osoby/os6b upowaznionych 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Zalqcznik Nr 3 

UMOWA Nr ... /2016 
zawarta w dniu .. listopada 2016 r. w Baboszewie, pomi~dzy: Szkolq Podstawowq 
im. J6zefa Wybickiego w Baboszewie, ul. Jana i Antoniego Brodeckich 6, NIP 567-160-18-93; 
REGON 000639357, reprezentowanq przez Dyrektora Szkoly - Pana Artura Piotrowskiego 
przy kontrasygnacie Pani Anny Guzanowskiej - Skarbnika Gminy 
- zwanq w dalszej cz~sci Umowy ZAMAWIAJACYM, 
a ................................. ,NIP ............. ............ ; .. .. ... ..... .. ............ ... ....... ........ .... ... ..... . . 
z siedzibq w .... ...... ... .. ........ , ul. .... ....... .... . , wpisanq do .... .. ... .. .... .. ..... .... .... . 
- zwanq/zwanym dalej w tresci niniejszej Umowy WYKONAWCA, 
reprezentowanq/reprezentowanym przez Paniq ....... ....... .... ........ - ....... ................. . 

W wyniku post~powania 0 udzielenie zam6wienia publicznego w trybie zapytania 
ofertowego Nr .. ... z dnia ........ , zostala zawarta umowa 0 nast~pujqcej tresci : 

§1 
Przedmiot umowy 

1.Przedmiotem umowy jest dostawa 23 sz!. kompletnych drzwi modulowych, wewn~trznych , 
przylgowych, z oscieznicami , wkladkami, klamkami i szyldami, zgodnie ze specyfikacjq 
asortymentowq okreslonq w opisie przedmiotu zam6wienia stanowiqcym zalqcznik nr 2 do 
Umowy. 
2.Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do Szkoly Podstawowej im. J6zefa Wybickiego 
w Baboszewie, ul. Jana i Antoniego Brodeckich 6. 

§2 
Obowi~zki Wykonawcy 

1.Wykonawca zobowiqzuje si~ do: 
1) realizacji przedmiotu umowy terminowo, zgodnie z opisem zawartym w zalqczniku Nr 2 do 
umowy, 
2) dostawy przedmiotu umowy bezposrednio do siedziby Zamawiajqcego, z wniesieniem do 
wskazanego miejsca. 
3)odpowiedniego opakowania i zabezpieczenia dostawy przedmiotu umowy od miejsca 
zaladunku do miejsca przeznaczenia , 
2. Dostarczany przedmiot umowy musi spelniac wymagania wynikajqce z przepis6w prawa, 
w tym w szczeg61nosci ustawy z 16.04.2004 r. 0 wyrobach budowlanych oraz ustawy z dnia 
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
3.Wykonawca zobowiqzany jest do wykonania z nalezytq starannosciq czynnosci niezb~dnych 
do kompletnego wykonania przedmiotu umowy. 
4.Wykonawca zapewnia , ze przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych 
i obj~ty gwarancjq producenta. 
5.Wykonawca zobowiqzuje si~ do dostarczenia Zamawiajqcemu dokument6w gwarancyjnych. 

§3 
Obowi~zki Zamawiaj~cego 

1.Zamawiajqcy jest zobowiqzany do terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego 
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. 
2.Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do kontroli zgodnosci parametr6w dostarczonego 
przedmiotu umowy i zqdania atest6w lub certyfikat6w. 
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§4 
Termin wykonania 

1.Termin realizacji przedmiotu umowy - do 20 grudnia 2016 r. 

§5 
Odbi6r przedmiotu umowy 

1. Dokumentem potwierdzajqcym odbi6r ilosciowo-jakosciowy przedmiotu umowy bEiidzie 
protok61 odbioru podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajqcego. 
2. Wykonawca na dzien sporzqdzenia protokolu odbioru zobowiqzany jest do przekazania 
Zamawiajqcemu dokument6w potwierdzajqcych jakose dostarczonego przedmiotu umowy 
w szczeg61nosci atest6w i certyfikat6w. 
3.W przypadku stwierdzenia , ze dostarczony przedmiot umowy jest niezgodny 
z opisem okreslonym w zalqczniku Nr 2 do Umowy Zamawiajqcy odm6wi jego odbioru. 
4. Wykonawca zobowiqzuje siEii do wymiany wadliwego przedmiotu umowy na pozbawiony 
wad w terminie 7 dni roboczych od dnia zlozenia reklamacji. 
5. Odmowa przez Zamawiajqcego odbioru przedmiotu umowy z przyczyn, za kt6re odpowiada 
Wykonawca nie zwalnia z naliczania Wykonawcy kar umownych w przypadku niedotrzymania 
termin6w dostawy okreslonych w § 4. 

§6 
Wynagrodzenie 

1.la wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajq zgodnie z ofertq Wykonawcy 
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci .... .. ....... ...... .... .. ... . ...... zl brutto 
(slownie: ........................................ ..... ...... ) 
w tym podatek VAT ........................... zl 
(slownie: .... ... .. ...... ............ .. . .... ......................................................... ) 
Wynagrodzenie netto wynosi ................... zl (slownie: ............ ....... .............. -) 
2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwiqzane z realizacjq przedmiotu zam6wienia, w 
tym ryzyko i odpowiedzialnose Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich koszt6w 
zwiqzanych z realizacjq przedmiotu umowy (w tym koszty transportu i rozladunku), a takze 
oddzialywania innych czynnik6w majqcych lub mogqcych miee wplyw na koszty. 
3. Niedoszacowanie, pominiEiicie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze 
bye podstawq do zqdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust.1 . 

§7 
Warunki ptatnosci 

1.Platnose za wykonanie przedmiotu umowy bEiidzie dokonana przelewem na wskazany na 
fakturze przez Wykonawc~ rachunek bankowy, w terminie czternastu (14) dni od daty 
otrzymania przez Zamawiajqcego prawidlowo wystawionej faktury wraz z protoko/em 
potwierdzajqcym wykonanie dostawy przedmiotu umowy. 
2.Wykonawca wystawi faktur~ dla: 
1) Gmina Baboszewo, 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9 A 

NIP 567-17-90-440 
Jednostka: Szkola Podstawowa im. J6zefa Wybickiego w Baboszewie, 
ul. Jana i Antoniego Brodeckich 6, NIP 567-160-18-93; 
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3.Za dzien zaplaty uwazany blildzie dzien zlozenia przez Zamawiajqcego dyspozycji 
obciqzenia rachunku Zamawiajqcego kwotq wynagrodzenia. 
4. Zamawiajqcy nie udziela Wykonawcy zaliczki na wykonanie zam6wienia. 
5. Podstawlil wystawienia faktury stanowi protok61 bezusterkowego odbioru przedmiotu 
umowy, podpisany przez Zamawiajqcego i Wykonawclil . 
6.Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajqcego nie ma prawa dokonywania cesji 
wierzytelnosci wynikajqcych z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

§8 
Osoby do kontakt6w 

1.Ze strony Wykonawcy .... ... .... ............ .... (tel. kontaktowy ...................... , faks ........ .... , 
e-mail. .. ............... ) 
2.Ze strony Zamawiajqcego - Pan Radoslaw Balcerzak - Kierownik, Referatu Gospodarki 
Komunalnej w Baboszewie,(tel. kontaktowy 236611091 w. 11, faks 23 6611071 ; 
e-mail: radoslaw-balcerzak@02.pl) 

§9 
R~kojmia i gwarancja 

1.Wykonawca udziela Zamawiajqcemu gwarancji na okres 24 miesililcy liczony od daty 
odbioru przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje wszystkie dostarczone wyroby budowlane 
blildqCe przedmiotem umowy. Wykonawca potwierdzi udzielenie gwarancji wpisem w protokole 
odbioru przedmiotu umowy i zalqczy pisemnq gwarancjlil producenta. 

2. Wykonawca w ramach gwarancji zapewni pelny, bezplatny serwis ujawnionych usterek 
i wad na nastlilPujqcych warunkach : 
1)uslugi gwarancyjne realizowane blildq w miejscu uzytkowania przedmiotu umowy tj. Szkole 
Podstawowej im. J6zefa Wybickiego w Baboszewie, a koszty dojazdu serwisu ponosic blildzie 
Wykonawca, 
2) okres gwarancji kazdorazowo zostanie przedluzony 0 czas wylqczenia przedmiotu umowy 
z uzytkowania, spowodowanego uszkodzeniem nieblildqcym wynikiem zlego uzytkowania, 
3)czas przyjazdu serwisu w okresie gwarancyjnym ustala silil na 3 dni robocze od daty 
zgloszenia pocztq elektronicznq lub faksem. 

3.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajqcego odpowiedzialnosc z tytulu rlilkojmi za wady 
przedmiotu umowy. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rlilkojmi za wady przedmiotu 
umowy jest r6wny okresowi gwarancji okreslonemu w ust.1. 
4.Zamawiajqcy moze dochodzic roszczen z tytulu gwarancjilrlilkojmi takze po terminie 
okreslonym w ust.1 , jezeli reklamowal wadlil przed uplywem tego terminu. 
5.0kres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajqcego z tytulu rlilkojmi za wady 
fizyczne i gwarancji jakosci rozpoczyna silil od daty podpisania protokolu odbioru przedmiotu 
umowy. 
6. Udzielone rlilkojmia i gwarancja nie naruszajq prawa Zamawiajqcego do dochodzenia 
roszczen 0 naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych 
w przepisach KC . 

§ 10 
Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiqzuje silil zaplacic kary umowne Zamawiajqcemu: 
1) za odstqpienie od umowy przez Zamawiajqcego z przyczyn, lezqcych po stronie 
Wykonawcy - w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, okreslonego § 6 
ust.1. 
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2) za odstqpienia od umowy przez Wykonawc~ z przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1. 
3) za op6Znienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia 
umownego brutto, okreslonego §6 ust.1 , za kazdy dzien op6i:nienia w stosunku do terminu 
realizacji przedmiotu umowy okreslonego w §4. 
2. Zap/ata kar umownych nie wp/ywa na zobowiqzania Wykonawcy. 
3.Niezaleznie od kar umownych, 0 kt6rych mowa w ust.1 Zamawiajqcy jest uprawniony do 
dochodzenia odszkodowania uzupe/niajqcego na zasadach og6lnych. 
4.Zamawiajcy zastrzega sobie prawo potrqcenia kwoty naliczonych kar umownych z 
wynagrodzenia Wykonawcy bezposrednio przy zap/acie faktury VAT wystawionej przez 
Wykonawc~ za wykonanie przedmiotu umowy. 
Pozosta/q po potraceniu kwot~ kary umownej naleznej Zamawiajqcemu, bqdi: kar~ umowna w 
pe/nej wysokosci, w przypadku gdy dokonanie potrqcenia nie jest mozliwe, Wykonawca 
zobowiqzuje si~ zap/acic w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zap/aty. 

§ 11 
Zmiana postanowien umowy 

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowien zawartej 
Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy 
z zastrzezeniem ust.2. 

2. Strony dopuszczajq zmian~ postanowien zawartej umowy jezeli koniecznosc wprowadzenia 
takich zmian wynika z nast~pujqcych okolicznosci: 
1)zmiany powszechnie obowiqzujqcych przepis6w prawa w zakresie majqcym wp/yw na 
realizacj~ umowy - w zakresie obj~tym zmianq. 
2) w zakresie terminu dostawy przedmiotu umowy 0 kt6rym mowa § 4 w przypadku 
okolicznosci , kt6rych nie mozna by/o przewidziec majqcych charakter zdarzen 
nadzwyczajnych zewn~trznych i niemozliwych do unikni~cia nawet w przypadku 
maksymalnej starannosci Stron - uznanych przez Zamawiajqcego. 
Termin wykonania umowy ulega odpowiednio wyd/uzeniu 0 okres trwania tych okolicznosci. 

3. Nie stanowi zmiany umowy wymagajqcej formy pisemnej wyznaczenie do kontakt6w innych 
os6b niz okreslone w § 8. 

4. Wszelkie zmiany postanowien umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem 
niewaznosci. 

§ 12 
OdstClpienie od umowy 

1.Zamawiajqcemu przys/uguje prawo odstqpienia od Umowy w razie: 
1)wystqpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujqcej , ze wykonanie Umowy nie lezy 

w interesie publicznym, czego nie mozna by/o przewidziec w chwili zawarcia Umowy; 
odstqpienie od Umowy w tym przypadku moze nastqpic w terminie 30 dni od powzi~cia 
wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach. 
2)gdy zostanie og/oszona upad/osc lub Iikwidacja firmy Wykonawcy. Odstqpienie od 
umowy w tym przypadku moze nastqpic w terminie 7 dni od powzi~cia wiadomosci 0 tych 
okolicznosciach. 

2.0dstqpienie od Umowy powinno nastqpic w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci 
takiego oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie. Odstqpienie od Umowy nast~puje 
za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma 
z/ozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem. Odstqpienie od umowy nast~puje 
z chwilq otrzymania przez Wykonawc~ oswiadczenia Zamawiajqcego 0 odstqpieniu . 
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§ 13 
Spory i reklamacje 

1. W razie sporu na tie wykonania niniejszej Umowy Strony Sq zobowiqzane przede 
wszystkim do polubownego za/atwienia sprawy. 

2. W/asciwym do rozpoznania spor6w wynik/ych na tie realizacji niniejszej Umowy jest sqd 
w/asciwy miejscowo wed/ug siedziby Zamawiajqcego. 

§ 14 
Postanowienia koncowe 

1. W sprawach nieregulowanych niniejszq Umowq majq zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
2. Umowli! niniejszq sporzqdza sili! w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, w tym: dwa 
egzemplarze dla Zamawiajqcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
3. Integralnq CZli!SC umowy stanowiq za/qczniki: 

1) Oferta Wykonawcy, 
2) Opis przedmiotu zam6wienia . 

ZAMAWIAJACY 
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