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IP.II.342-8/2008       Prudnik dnia 31.07.2008 r. 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
powyżej  14.000,00 Euro  

a nie przekraczającej kwoty na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  
 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) 

 
Zamawiający:  
Powiat Prudnicki, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik, reprezentowany przez: 
Starostę-   Radosława Roszkowskiego 
Wicestarostę-   Józefa Skibę 
tel. (077) 406 81 75-6, 4381 700, 4381 701- Starostwo Powiatowe w Prudniku 
fax. (077) 4381 701, 406 81 90- Starostwo Powiatowe w Prudniku 
NIP:755-16-40-874,  Regon: 531421029 
 
 
Przedmiot zamówienia: 

„Zakup urządzeń do budynku w Prudniku przy ul. Prężyńskiej 
3-5-7- Stworzenie Podstaw polsko- czeskiego Euroregionalnego 
Centrum Kształcenia Praktycznego Etap II” 
 
 
 
Zawartość opracowania: 
 
ROZDZIAŁ I           INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
ROZDZIAŁ II          FORMULARZ OFERTY 
ROZDZIAŁ III        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
ROZDZIAŁ IV        PROJEKT UMOWY 
 
Sporządził:                                                                                                                     Zatwierdził:   
inż. Andrzej Wójtowiec                                                                                           Kierownik jednostki 
        Starosta Prudnicki Radosław Roszkowski 
 
 
 
 

Prudnik, dnia  31.07.2008 r. 
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ROZDZIAŁ I 
 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
 
 
 

TRYB PRZETARGU 
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad 
określonych w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655). 

 
1. Zakres zamówienia 

Powiat Prudnicki, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik, reprezentowany przez: 
Starostę-   Radosława Roszkowskiego 
Wicestarostę-   Józefa Skibę 
tel. (077) 406 81 80, 406 81 81, 406 81 82- Starostwo Powiatowe w Prudniku 
fax. (077) 406 81 90- Starostwo Powiatowe w Prudniku 
zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na: 
„Zakup urządzeń do budynku w Prudniku przy ul. Prężyńskiej 
3-5-7- Stworzenie Podstaw polsko- czeskiego Euroregionalnego Centrum Kształcenia 
Praktycznego Etap II” 
 
CPV : 29.00.00.00-9 
Zamówienie obejmuje dostawę następujących maszyn i urządzeń do nauki zawodu: 
-tokarka 1 szt. 
-piła taśmowa 1 szt. 
-dłutownica 1 szt. 
-ostrzarka narzędzi 1 szt. 
-półautomaty spawalnicze 2 szt. 
-wiertarki profesjonalne 2 szt. 
-nożyce dźwigniowe 1 szt. 
-prasa hydrauliczna 1 szt. 
 
MIEJSCE  PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O PRZETARGU:  
 
Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Portalu Urzędu  Zamówień Publicznych, 
na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Prudniku w budynku przy ul. Kościuszki 76 
w Prudniku oraz na stronie internetowej www.bip.powiatprudnicki.pl wraz ze Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Opis sposobu przygotowania oferty  
 

2.1.Oferta, jak również wszystkie oświadczenia i załączniki do oferty winny być, 
      pod rygorem nieważności złożone w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody 
      na składanie ofert w formie elektronicznej. 
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2.2.Oferta składana przez Dostawcę powinna być sporządzona na formularzu oferty 
      zamieszczonym w Rozdziale II niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
      Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości 
      dekompletacji zawartości oferty. 
 
2.3.Wszelkie dokumenty stanowiące ofertę muszą być podpisane przez osobę upoważnioną 
       i opieczętowane pieczątką firmową. Poprawki lub zmiany w tekście muszą być datowane 
       i własnoręcznie parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Oferta musi być podpisana 
      przez osobę upoważnioną do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z formą reprezentacji 
      określoną we właściwym rejestrze sadowym lub innym dokumencie, właściwym dla 
      formy organizacyjnej firmy Dostawcy. Upoważnienie do podpisania oferty winno być 
      dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty. 
      W przypadku podpisania oferty nieczytelnie, należy umieścić pieczęć imienną na  
      podpisie. 
 
2.4.Do oferty Dostawca dołączy wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami pkt. 4 
       niniejszej Instrukcji. 
 
2.5.Formularz oferty załącznik nr 1 do SIWZ wraz stanowiącymi jego integralną część 

załącznikami zostaną wypełnione przez Dostawcę ściśle według postanowienia 
niniejszej instrukcji, bez dokonywania w nich zmian przez Dostawcę. 

 
2.6.W przypadku, gdy Dostawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś 
      dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 
       Dostawcę. W sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub  
       budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia  
       oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 
 
2.7.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 
2.8.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
        
2.9.Dostawca złoży tylko jedną ofertę, zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję. 
      Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywnej 
      spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych ofert przez Dostawcę. 
 
2.10.Oferta będzie napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 

ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferta musi być czytelna i trwała. 
Oferty nieczytelne będą odrzucone. 

 
2.11.Dostawca winien umieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do 

Zamawiającego, opieczętowana pieczątką firmową Dostawcy i posiadać oznaczenia:  
        -Oferta na udział w przetargu nieograniczonym pn:  
„Zakup urządzeń do budynku w Prudniku przy ul. Prężyńskiej 3-5-7- Stworzenie 
Podstaw polsko- czeskiego Euroregionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego Etap 
II” 
nie otwierać przed 14.08. 2008 r. godz. 11:00. 
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2.12.  Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 

  warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian 
          lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie  
         o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak w pkt 2.11. oraz 
         dodatkowo podpisane „ zmiana „ lub „ wycofane”. 
 
3. Warunki, których spełnienie wymagane jest od Dostawców 
3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają następujące 

warunki: 
3.1.1.   Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień 
           publicznych, 
 
3.1.2. Spełniają pozostałe warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo 

zamówień    publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 
W przypadku ofert składanych wspólnie przez dwa lub więcej podmiotów (dwóch lub więcej 
Dostawców) warunki udziału w postępowaniu określone w : 
• pkt 3.1.1-   winien spełniać każdy z tych podmiotów (dostawców) w zakresie określonym      

w art. 24 ust.1 pkt 1 -10 oraz ust. 2 pkt 1- 4 ustawy Pzp, 
 
3.2.      Ocena spełnienia warunków wymaganych od Dostawców zostanie dokonana wg 
            formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach 
           wyszczególnionych punkcie 4 niniejszej instrukcji dla Dostawców. Z treści 
           załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki Dostawca spełnił. 
 
4.   Wykaz  dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć Dostawcy w celu 
      potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
 
4.1.    Wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 1   
          do niniejszej SIWZ 
4.3.  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
         działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
         zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 
         miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
4.3.   Wypełniony i podpisany załącznik nr 2 informacja ogólna o Dostawcy 
4.4    Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 
         stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 
         poz. 1655) wg załącznika nr 3 
 4.5.  Wypełniony i podpisany załącznik nr 4 (wyposażenie parametry techniczne urządzeń). 
  4.6.  Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego 
potwierdzające, 
         że Dostawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał 
         przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
         lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie 
        wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składanie ofert.  ( zaległości  
        w opłatach składek spowoduje odrzucenie oferty ). 
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4.7.  Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
        Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające opłacanie składek na 
        ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, ze uzyskał przewidziane 
        prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
        wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej 
        niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert ( zaległości w opłatach 
        spowoduje odrzucenie oferty ).  
4.8. Oświadczenie o gotowości zawarcia umowy (wg załącznika nr 6) w terminie nie  
        krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania  pisma o wyborze oferty, nie później jednak niż  
        przed upływem terminu związania z ofertą, oraz, że projekt umowy, stanowiący  
        załącznik nr 8 do SIWZ został przez nas zaakceptowany. 
4.9. Oświadczenie, że wykonawca udziela gwarancji producenta na sprzęt na okres nie mniej 
      24 miesiące od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia Zamawiającemu wg załącznika 
      nr 7. 
4.10.Foldery ( fotografie) oferowanego sprzętu. 
4.11.Aktualne certyfikaty, znaki, świadectwa bądź aprobaty techniczne dopuszczające  
      oferowany sprzęt do eksploatacji wymagane przepisami prawa. 
 
Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli 
dokumenty zawierające błędy, zamawiający wzywa do ich uzupełnienia w wyznaczonym 
terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
Nie uzupełnienie brakujących oświadczeń i dokumentów w wyznaczonym terminie, a tym 

samym nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem 

Dostawcy z postępowania a w konsekwencji odrzuceniem jego oferty.  

 
5. Termin realizacji zamówienia: 
 

5.1. Zamówienie należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie: 
od 01.12.2008 r. do 15.12.2008 r. 

 
6. Opis sposobu obliczania ceny. 
 
Cena  musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost 
zakresu zamówienia a niezbędne do wykonania dostawy tj.  podatek VAT, i inne gdy są 
niezbędne do wyceny przedmiotu zamówienia.  
 

6.1.Cena oferty jest ceną brutto, wyrażoną w PLN. 

6.2. Cenę należy podać w złotówkach ( cyfrowo i słownie ) – netto i brutto oraz należny 
       podatek VAT w „ Formularzu oferty „ zał. nr 1, stanowiącym Rozdział II SIWZ 
6.3.Cena oferty brutto stanowi łączną sumę kosztów.  

 

7. Kryteria wyboru ofert 
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Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami/ ilość 
możliwych do otrzymania punktów w ramach kryterium wyrażone w procentach daje wynik 
punktowy/: 
1.   Cena                 -    100% 
 
Ad. 1    Cena oferty – 100% sposób dokonania oceny wg wzoru: 
 
[( Cn : Cb ) x 100] x 100%, gdzie: 
 
Cn -  cena najniższa 
Cb -  cena badanej oferty 
Maksymalna ilości punktów przyznanych jednej ofercie wynosi 100 punktów. Punkty wyliczy 
się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
8.1.   Termin składania ofert do: 14.08.2008r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego 
        w Prudniku, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik godz. 1000- I piętro biuro nr 102 
 
8.2 Termin i miejsce otwarcia ofert: 14.08.2008r. w Sali konferencyjnej Starostwa 
      Powiatowego w Prudniku, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik godz. 1100- I piętro 
 
8.3.   W przypadku dostarczenia oferty pocztą lub poczta kurierską, zamawiający przyjmie za 
         termin złożenia oferty termin otrzymania przesyłki.  
 
8.4.  Możliwość przedłużenia terminu składania ofert dopuszcza się jedynie w sytuacjach 
        określonych w art. 38 ust.6 oraz art.180 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
8.5.  Oferty, które wpłyną do zamawiającego po terminie określonym j.w. zostaną zwrócone 
        bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.  
 
9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Dostawcami oraz 
      przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
     porozumiewania się z Dostawcami. 
 
9.1   W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia,  
        protesty oraz inne informacje przekazywane będą w formie pisemnej. Zamawiający  
       dopuszcza możliwość przesyłania informacji za pomocą faksu i uzna je za złożone w  
       terminie, jeżeli ich treść dotarła przed upływem terminu i została niezwłocznie  
       potwierdzona pisemnie, ( listownie ).  
              
9.2.   Dostawca może zwracać się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
       zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień chyba, że prośba 
       o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed  
       terminem składania ofert.  
 
9.3. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Dostawcom, 
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którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na 
stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania . 

 
9.4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed 
       terminem składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków  
       zamówienia. 
       Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 
       Dostawcom, którym przekazano SIWZ oraz umieści ją na stronie internetowej. Każda 
       wprowadzona zmiana staje się integralną częścią tej specyfikacji. 
 
9.5. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, 
        zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego 
        do wprowadzenia tych zmian w ofertach. Informację o przedłużeniu terminu składania  
       ofert niezwłocznie przekaże wszystkim Dostawcom, którym przekazano SIWZ oraz  
       umieści na stronie internetowej. 
 
9.6. Nie przewiduje się zwołania zebrania z Dostawcami.  
 
9.7. Do porozumiewania się z Dostawcami upoważniona jest następująca osoba : 
     -Pan mgr inż. Tomasz Kośiński-Starostwo Powiatowe w Prudniku ul. Kościuszki 76 
       biuro nr  312 tel. (077) 4381 752 lub (077) 406 81 80 wew. 312 
      fax.406-81-90 czynny w godzinach pracy Starostwa: poniedziałki w godz. 8,00 – 16,00 
      oraz od wtorku do piątku w godz. 8,00 – 16,00. 

     -Wyjaśnienia w zakresie merytorycznym udziela Pan Stanisław Rogala-  Zespół Szkół 
       Zawodowych Nr 1 w Prudniku, ul. Podgórna 5 tel/fax (077) 436 29 95. 
 

10.Termin związania z ofertą: 
        Zgodnie z art. 85 ust 1 pkt 1 Prawo Zamówień Publicznych termin związania z ofertą 
       wynosi 30 dni od daty terminu złożenia ofert.  
 
11.   Tryb otwarcia ofert 
 
11.1.   Komisja przetargowa dokona publicznego otwarcia ofert. 
11.2.   Otwarcie ofert jest jawne. 
11.3.   Dostawcy nie obecni na publicznej sesji otwarcia ofert mogą wystąpić do 
          zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji z sesji otwarcia. 
11.4.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący komisji przetargowej poda kwotę, 

jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
11.5.  Przewodniczący lub sekretarz komisji przetargowej po otwarciu każdej oferty odczyta:  

• imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Dostawcy, 
• cenę ofertową zamówienia, 
• termin wykonania zamówienia, 
• warunki płatności. 

11.6.  Badanie ofert jest poufne. 
11.7.  Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po 
         dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym,  
         że oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 
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12.   Informacje o formalnościach i trybie zawarcia umowy 
 
12.1.  Z wykonawcą, który wygra przetarg zostanie zawarta umowa, której projekt stanowi 
          załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji, 
12.2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu  
         spełnienia świadczenia przed zawarciem umowy na skutek okoliczności, których nie  
         można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są  
         korzystne dla zamawiającego, a wykonawca wyrazi na nią zgodę. Zmiany sposobu  
         spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych 
         w ofercie, które były oceniane w toku postępowania. 
 

13.   Środki ochrony prawnej 

 
W toku postępowania o udzielenie zamówienia Dostawcy przysługują środki  ochrony 
prawnej zawarte w Dziale VI, Rozdział 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo 
zamówień Publicznych, ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). 
 
13.1.   Wnoszenie i rozpatrywanie protestów:  
      

a) Odpowiednio umotywowany, pisemny ( listownie ) protest może zostać wniesiony             
w ciągu 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość            
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

b) Protest pisemny ( listownie ) dotyczący postanowień Specyfikacji Istotnych 
Warunków zamówienia wnosi  się nie później niż 3 dni przed upływem terminu 
składania ofert.  

  
c) Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 

 
d)   Zamawiający odrzuca protest  wniesiony po terminie lub wniesiemy przez podmiot 
      nieuprawniony. 

 
e) Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w terminie 10 dni od jego wniesienia, 

brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie. 
 
Do czynności związanych z wnoszeniem protestów stosuje się przepisy działu VI rozdział 2, 
art. 180 –183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). 
 
13.2.   Wyłączenia: 
Postępowaniu odwoławczemu nie podlega: 
-   Wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ; 
-   Odrzucenie wszystkich ofert. 

14.   Postanowienia końcowe 
 
14.1.   Zasady udostępnienia dokumentów 
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Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu  do treści protokołu oraz ofert w trakcie 
prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu  
( jawne po zakończeniu postępowania ) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji 
i zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 
 
Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
 
a.   zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku 
b.   zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów 
c.   zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną 
     dokumenty 
e.   udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie 
     godzin jego urzędowania. 
Załączniki do SIWZ: 
1.   Formularz ofertowy- załącznik nr 1 
2.   Informacja ogólna o Dostawcy- załącznik nr 2 
3.   Oświadczenie Dostawcy dot. art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych załącznik nr 3 
4.   Parametry techniczne maszyn - załącznik nr 4 
5.   Opis przedmiotu zamówienia-  załącznik nr 5 
6.   Oświadczenie o gotowości zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia 
      otrzymania  pisma o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu 
      związania  z ofertą , oraz, że projekt umowy, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ został 
      przez nas zaakceptowany.  
7. Oświadczenie , że wykonawca udziela gwarancji producenta na sprzęt na okres nie mniej 
     niż 24 miesiące od daty dostarczenia zamówienia zamawiającemu załącznik nr 7 
8.   Projekt umowy- załącznik nr 8 
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     ( oznaczenie Dostawcy ) 
 
 

ROZDZIAŁ II 
                                                                                                                                       
Załącznik nr 1 
 
      

FORMULARZ OFERTY 
 

1.   Przedmiot przetargu : „Zakup urządzeń do budynku w Prudniku przy ul. 
Prężyńskiej 3-5-7- Stworzenie Podstaw polsko- czeskiego Euroregionalnego Centrum 
Kształcenia Praktycznego Etap II“ 
 
2.   Zamawiający: 
Powiat Prudnicki, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik, reprezentowany przez: 
Starostę-   Radosława Roszkowskiego 
Wicestarostę-   Józefa Skibę 
tel. (077) 406 81 80, 406 81 81, 406 81 82- Starostwo Powiatowe w Prudniku 
fax. (077) 406 81 90- Starostwo Powiatowe w Prudniku 
 
3.   Niniejszym przystępujemy do udziału w przetargu nieograniczonym  

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

( imię i nazwisko, nazwa /firma) 
 
 

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

                                               ( adres /siedziba wykonawcy,  tel /fax ) 

 
4.   Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie przedmiotu 
zamówienia 
 
4.1.     oferujemy dostawę maszyn..................................... na miejsce wskazane przez 
           Zamawiającego. 
 
-   za cenę oferty netto: ................................ zł 
 
( słownie: .............................................................................................................................zł ) 
 
-   obowiązujący podatek VAT: .......................... zł 
 
-   za cenę oferty brutto: ....................................zł  
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( słownie: .............................................................................................................................zł ) 
 
5.    W oferowanej cenie określonej w pkt. 4 ppkt. 4.1. uwzględniono: 
 

a) Dostawę maszyn: 
 
Cena netto ...........................PLN, VAT.............................., cena brutto.....................PLN 

 
6. Oferowana cena ryczałtowa uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do realizacji zakresu 
      rzeczowego przedmiotu zamówienia oraz obowiązków Dostawcy określonych w umowie. 
 
7. Oferowane warunki gwarancji: 

1. Gwarancja: 24 miesiące. 
 

8.   Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  
      i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, nie wnosimy  
      do niej zastrzeżeń, posiadamy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty 
      i  realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
9.   Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  
      w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
 
10. Oferowane maszyny zamierzamy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie: 
       od dnia 01.12.2008 r. do dnia 15.12.2008 r. 
                  
11.   Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte  
        w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku 
        wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnie z SIWZ w miejscu i terminie 
        wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 
a)   .......................................................................................................................................... 
b)  ........................................................................................................................................... 
c)  ........................................................................................................................................... 
..................dnia.......................... 
 
                                                                                      ................................................................. 
                                                                                         ( podpis upełnomocnionego przedstawiciela Dostawcy ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: 
1.  Należy zamieścić załączniki, zaświadczenia i dokumenty wymagane w Instrukcji dla Dostawców 
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                                                                                                                                                  Załącznik nr 2 
 
................................................. 
     ( oznaczenie Dostawcy ) 

INFORMACJA OGÓLNA O DOSTAWCY 
 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn.: „Zakup urządzeń do budynku w 
Prudniku przy ul. Prężyńskiej 3-5-7- Stworzenie Podstaw polsko- czeskiego 
Euroregionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego Etap II” 
 
 
przedkładam następujące informacje: 
 
1.   Nazwa Dostawcy ( imię i nazwisko ): 
 
.......................................................................................................................................................
.... 
 
 
.......................................................................................................................................................
... 
 
2.   Siedziba ( adres ) 
 
.......................................................................................................................................................
.. 
 
3. tel. .................................  fax ........................................ 
 
e-mail  ............................................................................... 
 
4.   Osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy 
 
.......................................................................................................................................................
.. 
 
5. Rodzaj przedsiębiorstwa ( indywidualne, spółka cywilna, spółka kapitałowa, inne ) 
 
....................................................................................................................................................... 
6.   Ilość lat działalności jako Dostawca : ..................................... 
 
.................................................. 
               ( miejscowość i data ) 
                                                                                                                   
............................................................................................. 
                                                                                                               ( podpis upełnomocnionego przedstawiciela Dostawcy ) 
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                                                                                                                                              Załącznik nr 3 
 
................................................. 
     ( oznaczenie Dostawcy ) 
 
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE DOSTAWCY 

 
 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn : „Zakup urządzeń do budynku w 
Prudniku przy ul. Prężyńskiej 3-5-7- Stworzenie Podstaw polsko- czeskiego 
Euroregionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego Etap II” 
 
 
oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) tzn. : 
 
1.   Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
      ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
 
2.   Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie a także dysponujemy  potencjałem 
      technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, 
 
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
      niniejszego zamówienia, 
 
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
      art. 24      ust 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..................................... dnia ..................................... 
 
                                                                                           ............................................................ 

                                                                                           
( podpis upełnomocnionego przedstawiciela Dostawcy ) 
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                           Załącznik nr 4 
................................................. 
     ( oznaczenie Dostawcy ) 
 
 
 
 

PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZEŃ  
 
 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn: „„Zakup urządzeń do budynku w 
Prudniku przy ul. Prężyńskiej 3-5-7- Stworzenie Podstaw polsko- czeskiego 
Euroregionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego Etap II” 
 
 
Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia dostarczając następujące 
maszyny..............................  
O następujących parametrach technicznych: 
 
.......................................................................................................................................................
.... 
 
.......................................................................................................................................................
.... 
 
.......................................................................................................................................................
.... 
 
.......................................................................................................................................................
.... 
 
.......................................................................................................................................................
.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..................................... dnia ..................................... 
 
                                                                                           ............................................................ 

                                                                                           
( podpis upełnomocnionego przedstawiciela Dostawcy ) 
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ROZDZIAŁ III 
          Załącznik nr 5 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

pn : „Zakup urządzeń do budynku w Prudniku przy ul. Prężyńskiej 3-5-7- Stworzenie 
Podstaw polsko- czeskiego Euroregionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego Etap 
II” 

 
I.Określenie przedmiotu zamówienia: 
Zamówienie obejmuje sprzedaż i dostawę fabrycznie nowych maszyn i urządzeń 
wyprodukowanego nie później niż w roku 2007 r. przeznaczonych do nauki zawodu. 
 
II. Własności techniczno – użytkowe przedmiotu zamówienia (minimalne): 
II.I. Piła taśmowa do metalu 

  

Dane techniczne: 
Napięcie: 400V  
Moc przyłączenia: 570/1500W  
Prędkość cięcia: 34/68 m/min.  
Maksymalna średnica cięcia:  
- (90°) 270, 
- (45°) 240, 
- (60°) 160, 
- (45°L)210  
Maksymalna grubość ciętego metalu:  
- (90°)350x220(szerokość x wysokość), 
- (45°)240x160(szerokość x wysokość), 
- (60°)150x150(szerokość x wysokość), 
- (45°L)180x180(szerokość x wysokość)  
Wymiar taśmy: 3160x27x0,9mm  
Cięcie pod katem: 90°,60°,+/- 45°  
Masa: 360kg  
 
Informacje dodatkowe:  
- wskaźnik naprężenia taśmy,  
- aluminiowe ramię robocze,  
- chłodzenie taśmy tnącej,  
- łatwo dostępna szafka sterownicza,  
- napinacz pasa,  
- szybkomocujący imadło,  
- samoczynne hydrauliczny układ nacisku ramienia, 
- silnik dwustopniowy z przekładnią,  
- blokada ramienia,  
- stabilna konstrukcja,  
- system powrotny ramienia.  
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II.II. Tokarka 
Dane techniczne: 

 

 

Napięcie (V)  400  
Moc przyłączeniowa (W) 2400  
Długość el. obrabianego (mm)  1000  
Ø toczonego el. nad łożem (mm)  356  
Ø tocz. el. nad gniazdem siodł. (mm)  506  
Ø toczonego el. nad suportem (mm)  220  
Ø głowicy uniwersalnej (mm) 160  
Prześwit wrzeciona (mm) 38  
Stożek wrzeciona (Mk) V  
Stożek tulejki (Mk) III  
Posuw tulejki (mm)  120  
Zakres obrotów - 16 st. (obr/min)  15 - 1800   
Przekładnia obrotów   
Przekładnia olejowa  
Gwinty metryczne - 37 st. (mm)  0,4 - 7   
Gwinty calowe - 33 st. (gw./1")  4 - 70   
Autom. posuw podłużny - 40 st. (mm/ot) 0,043 - 0,653  
Autom. posuw poprz. - 39 st. (mm/ot) 0,015 - 0,220  
Odl. od imaka noż. do osi tokarki (mm)  18  
Maks. posuw nożowego suportu (mm)  65  
Maks. posuw poprzecznego sup. (mm) 170  
Maks. posuw podłużnego suportu (mm) 845  
Jedna działka noniusza(mm)   
- podłużny posuw 0,5  
- poprzeczny posuw 0,02  
- posuw nożow. suportu 0,04  
- tulejka konika 0,02  
Regulacja luzu wrzeciona (stożek łożyska)  
Nastawny posuw poprzeczny   
Rozmiar d x sz x w (mm)  1920 x 740 x 1194   
Masa (kg)  750  
Wyposażenie podstawowe   
Podstawa, oświetlenie, chłodzenie, hamulec  
Uniw. uchwyt 3-szczękowy Ø 160 mm  
4-ro szczękowy uchwyt uniw. do Ø 200 mm (oddz. ustawienie szczęk) 
Kieł stały, komplet kół zębatych  
Tarcza czołowa Ø 320 mm   
Luneta stała max. Ø 36 mm  
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II.III. Dłutownica  
Dane techniczne: 

 

Pozycjonowanie stołu: 1:80 
Skok suwaka: 200 mm 
Ilość skoków na min. (50Hz): 23-42-66-87 
Ilość skoków na min. (60Hz): 28-50-80-105 
Skręt głowicy: 30 stopni 
Prześwit między stołem a suwakiem: 280 mm 
Dystans od narzędzia do kolumny: 380 mm 
Średnica stołu obrotowego: 400 mm 
Posów stołu w osi poprzecznej: 300 mm 
Posów stołu w osi wzdłużnej: 260 mm 
Silnik: 1 HP 
Waga netto: 900 kg 
Wymiary: 1200x750x1570 
 

 

II.IV. Ostrzarka narzędzi  
Charakterystyka dłutownicy: 
Szlifowanie i ostrzenie cylindrowych płaszczyzn i narzędzi  
Szlifowanie czołowe (frezy cylindrowe, trzonkowe, niektóre kształtownicze, itd.)  
Szlifowanie na okrągło  
Szlifowanie noży tokarskich  
Frezy z trzonkiem cylindrycznym można szlifować przy użyciu zacisku tulejowego 
Dane techniczne: 
Napięcie: 400V  
Moc przyłączeniowa: 180W  
Ilość obrotów: 2800/min.  
Maksymalna średnica narzędzia: 125mm  
Maksymalna długość szlifowania: 330mm  
Długość podłużnego posuwu: 175mm  
Poprzeczny posuw stołu: 100mm  
Posuw tarczy szlifującej: 120mm  
Nastawienie kąta tarczy szlifującej: +/- 50 stopni  
Rozmiar urządzenia: 700x780x1400mm  
Tarcza: 125x32x32mm  
Masa: 280kg  
Urządzenie obrotowe napędzane silnikiem. 
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II.V.Nożyce dźwigniowe  
Charakterystyka maszyny: 
Urządzenie formująco-kształtujące są przeznaczone do wykonywania prac wymagających 
dokładnych czynności formujących. Masywna konstrukcja gwarantuje wysoką jakość 
kształtowania materiałów za stali i metali kolorowych o różnych profilach: okrągłych 
czterokątnych, płaskich, itp. Przeznaczon jest głównie do stali miękkiej. 
Dane techniczne: 
-maks. wymiary cięcia:-okrągły profil: 22 mm 
-płaski profil: 90 x 14 mm 
-kwadratowy profil: 20 mm 
-kształtownik: 60 x 7 mm 
-T kształtownik: 60 x 7 mm 
-blacha: 10 mm 
-masa: 98 kg 
 

 

II.VI. Prasa hydrauliczna 
Charakterystyka produktu: 
Urządzenie formująco-kształtujące jest przeznaczone do wykonywania prac wymagających 
dokładnych czynności formujących. Masywna konstrukcja ma gwarantować wysoką jakość 
kształtowania materiałów za stali i metali kolorowych o różnych profilach: okrągłych, 
czterokątnych, płaskich, itp. 
Dane techniczne: 
-Nacisk: 12 t  
-Przestrzeń robocza: 540 x 100 x 720 mm  
-Skok trzpienia: 130 mm  
-Masa: 88 kg  
-Rozmiary: 680 x 600 x 1460 mm 
 

 

II.VII. Półautomat spawalniczy 
Charakterystyka produktu: 
Półautomat spawalniczy do spawania metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie 
gazu. Zasilanie trójfazowe.  
Procesorowy układ sterowania ma zapewnić : 
-8-stopniową regulację prądu spawania  
-płynną regulację prędkości podawania drutu w zakresie od 0,05 do 17 m/min.  
-załączania prądu spawania i wyłączenia z opóźnieniem od 0 do 1 sekundy  
-załączenia gazu osłonowego z wyprzedzeniem 0,2 sekundy i wyłączenia w zakresie od 0,5 
do 3,5 sekundy  
-regulację czasu spawania punktowego z zakresie od 0,5 do 10 sekund  
-sygnalizację zadziałania zabezpieczenia termicznego  
-sygnalizację obecności napięcia na uchwycie spawalniczym  
Wyposażone w gniazdo podgrzewacza gazu.  
Maksymalna szpula z drutem: 15 kg.  
Spawanie drutem stalowym, nierdzewnym i aluminiowym.  
Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.  
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Chłodzony wentylatorem.  
Podajnik drutu: wewnętrzny 4-rolkowy.  
Komplet posiadać ma przewód  masowy 3 m i gazowy. 
 
Dane techniczne:  
-Znamionowe napięcie zasilania: 3x400V; 50Hz  
-Prąd pobierany z sieci: 10 A  
-Zakres regulacji prądu spawania: 30 - 230  
-Prąd przy pracy 60%: 180 A  
-Stopnie regulacji prądu spawania: 8  
-Średnica drutu stalowego: 0.6 - 1.2  
-Średnica drutu ze stali nierdzewnej: 0,8 - 1,0  
-Średnica drutu aluminiowego: 1,0 - 1,2  
-Prędkość podawania spoiwa: 1 - 17 m/min  
-Podajnik drutu wewnętrzny: wewnętrzny 4-rolkowy  
-Wymiary gabarytowe dł x szer x wys: 820x350x700 mm  
-Waga: 65 kg  
 

 

II.VIII. Wiertarka profesjonalna 
Dane techniczne: 
-Napięcie 400 V  
-Moc 750 W  
-Głowica uchwyt 1 - 16 mm  
-Max. śred. wiercenia 20 mm  
-Stożek wrzeciona II Mk  
-Wysięg wrzeciona 195 mm  
-Posuw wrzeciona 80 mm  
-Max. odl. wrzeciona od stołu 350 mm  
-Max. odl. wrzeciona od podłogi 600 mm  
-Wymiary stołu 300 x 300 mm  
-Wymiary podstawy 500 x 285  
-Śred. kolumny 73 mm  
-Ilość stopni regulacji obrotów 12  
-Zakres obrotów:  
180/250/300/400/480/580/970/1280/1410/1540/2270/2740 obr/min  
-Kształt kanaliku "T" 16  
-Całk. wys. 1065 mm  
-Nastawienie głębokości wiercenia  
-Pochył stołu +-45stopni  
-Łożyska radialne  
-Oświetlenie  
-Lewe - prawe obroty  
-Obrót stołu  
-Masa netto/brutto 61/66 kg  
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                                                                                                                                                  Załącznik nr 6 
................................................. 
     ( oznaczenie Dostawcy ) 
 
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE DOSTAWCY 

 
 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn : „Zakup urządzeń do budynku w 
Prudniku przy ul. Prężyńskiej 3-5-7- Stworzenie Podstaw polsko- czeskiego 
Euroregionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego Etap II” 
 
 
 

oświadczam 
o gotowości zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania  pisma 
o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania  z ofertą , oraz, 
że projekt umowy, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ został przez nas zaakceptowany. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..................................... dnia ..................................... 
 
                                                                                           ............................................................ 

                                                                                           
( podpis upełnomocnionego przedstawiciela Dostawcy ) 
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                                                                                                                                                  Załącznik nr 7 
 
................................................. 
     ( oznaczenie Dostawcy ) 
 
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE DOSTAWCY 

 
 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn : „Zakup urządzeń do budynku w 
Prudniku przy ul. Prężyńskiej 3-5-7- Stworzenie Podstaw polsko- czeskiego 
Euroregionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego Etap II” 
 
 
 
 

oświadczam 
że udzielam gwarancji producenta na oferowany sprzęt na okres nie mniej niż 24 miesięcy od 
daty dostarczenia sprzętu Zamawiającemu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..................................... dnia ..................................... 
 
                                                                                           ............................................................ 

                                                                                           
( podpis upełnomocnionego przedstawiciela Dostawcy ) 
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Załącznik nr 8 
ROZDZIAŁ IV 

 
Projekt umowy 

 
Umowa nr ...................... /2008 

na:  
„Zakup urządzeń do budynku w Prudniku przy ul. Prężyńskiej 3-5-7- Stworzenie 
Podstaw polsko- czeskiego Euroregionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego Etap 
II” 
 
 
zawarta w dniu .......................... w Prudniku pomiędzy Powiatem Prudnickim, 
ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik, reprezentowanym przez: 

 
1.Starostę-                        Radosława Roszkowskiego 
 
2.Wicestarostę-                 Józefa Skibę 

 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
 

a.   
................................................................................................................................................... 
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 
 
............................................................................. 
w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie            
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 
poz. 1655) została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
 
1.Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostawy Zamawiającemu fabrycznie nowych 
maszyn i urządzeń: tokarka, piła taśmowa, dłutownica, ostrzarka narzędzi, 2 półautomaty 
spawalnicze, 2 wiertarki profesjonalne, nożyce dźwigniowe i prasa hydrauliczna. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz ze sprzętem karty gwarancyjnej, 
instrukcji obsługi i innych dokumentów w języku polskim niezbędnych ich użytkowania. 
 

§ 2 
1.Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia przedmiotu zamówienia 
od 01.12.2008 r. do 15.12.2008 r. 
2.Wykonawca ma obowiązek zawiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie 
dostawy sprzętu z 5 – dniowym wyprzedzeniem. 
3.Odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się przez upoważnionych przedstawicieli 
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Zamawiającego w budynku w Prudniku przy ul. Prężyńskiej 
3-5-7, 48-200 Prudnik. 
W trakcie odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszelkie 
dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości dostawy, w szczególności kartę 
gwarancyjną, instrukcję obsługi i inne dokumenty w języku polskim niezbędne do ich 
użytkowania 
4.Z czynności odbioru przedmiotu zamówienia sporządzony zostanie protokół, który zawierać 
będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w jego trakcie. 
5.Data podpisania protokołu odbioru przez strony umowy jest datą dostawy przedmiotu 
zamówienia. 
6.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia 
Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin. 
7.W razie braku możliwości usunięcia wad Zamawiający ma prawo: 
      a) obniżyć wynagrodzenie Zamawiającemu odpowiednio do utraconej wartości 
          użytkowej, estetycznej i technicznej, 
     b)   zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczenia 
           Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych  
           w § 9 umowy, 
     c)   w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi 
           Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy . 
8.Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym 
kosztów. 
9.Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte  
w wyznaczonym terminie. 

§ 3 
1.Za realizację przedmiotu umowy, który został opisany w § 1 oraz  w rozdziale III opisu 
     przedmiotu zamówienia siwz strony ustalają wynagrodzenie w wysokości: 
 
cena netto ........................................ zł 
 

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

obowiązujący podatek VAT .............................% 
 

cena brutto ..................................zł 
 

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

2.Wynagrodzenie nie będzie podlegało rewaloryzacji w trakcie realizacji niniejszej umowy, 
§ 4 

 
1.Zapłata należności, o której mówi w § 3 nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną  przez 
Wykonawcę po odbiorze przez Zamawiającego całego przedmiotu umowy. 
2.Strony ustaliły płatność faktury na 21 dni od dnia dostarczenia jej do Zamawiającego. 
3.Należność będzie regulowana przelewem z konta Zamawiającego na konto 
Wykonawcy ........................................................................................................................... 
4. Za dzień spełnienia świadczenia, o którym mowa w ust. 2 uznaje się datę obciążenia 
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rachunku Zamawiającego. 
 
 

§ 5 
 
1.Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne przedmiotu umowy niezależnie od odpowiedzialności z tytułu gwarancji. 
2.Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres 24 miesiące. 
3.Przy składaniu reklamacji Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć kartę gwarancyjną.  
4.W przypadku częstych, tj. powyżej pięciu awarii tych samych podzespołów w okresie  
gwarancji Dostawca zobowiązuje się  do wymiany dostarczonego przedmiotu umowy na 
nowy. 
 
 

§ 6 
 
1.Wykonawca wraz z przedmiotem umowy przekaże nieodpłatnie przedstawicielowi 
Zamawiającego sporządzone w języku polskim następujące dokumenty: 
 

a) kartę gwarancyjną urządzenia, 
b) instrukcję obsługi, 
c) wykaz autoryzowanych stacji obsługi serwisu dla urządzeń. 

 
§ 7 

 
Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu umowy przeszkoli nieodpłatnie obecnych przy 
odbiorze przedstawicieli Zamawiającego w zakresie prawidłowego użytkowania, obsługi 
i eksploatacji odebranego urządzenia. 
 

§ 8 
 
1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 
     a)   w sytuacji określonej w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo Zamówień 
           Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), 
     b)  gdy Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z umową lub nienależycie 
             i nieterminowo wykonuje swoje obowiązki, 
    c)  gdy Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu niniejszej umowy osobom trzecim 
    d)    w sytuacji określonej w § 2 pkt 7 c niniejszej umowy 
 
1.1.Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy: 

a) Zamawiający odmawia odbioru dostawy bez uzasadnionej przyczyny, 
b) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego 

wezwania w terminie trzech miesięcy licząc od upływu terminu na zapłatę określonego     
w niniejszej umowie w  § 4 ust. 2. 

 
2.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 
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§ 9 
 
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
 
      a) w przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy zostanie 
            on obciążony karą umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego 
            w § 3 umowy za każdy  dzień zwłoki, 
     b)   za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji  
           i rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 3 umowy za każdy dzień 
           zwłoki; termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia od terminu ustalonego na 
          usuniecie wad,  
    c)  w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego 
          stronie w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 umowy w terminie 30 dni, 
          licząc od daty przedłożenia przez Zamawiającego wezwania. 
 
2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną; 
 
    a)  w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego ( z wyjątkiem sytuacji 
         określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień Publicznych ) w wysokości 10% 
         wynagrodzenia określonego w § 3 umowy w terminie 30 dni, licząc od daty  
         przedłożenia  przez Wykonawcę wezwania. 
 
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania potrąceń kar z bieżących należności 
Wykonawcy.  
4.Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
 

§ 10 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową zastosowanie mają przepisy ustaw Kodeks 
Cywilny oraz Prawo Zamówień Publicznych. 
 

 
§ 11 

Wszelkie spory mogące wynikać przy realizacji postanowień niemniejszej umowy będą 
rozstrzygane przez obie strony, a gdyby polubowne załatwienie sporu okazało się niemożliwe, 
spór zostanie poddany orzecznictwu sądu powszechnego w miejscu siedziby Zamawiającego. 
 

§ 12 
 
1.Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażona na 
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
 
2.Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
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chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 
 

§ 13 
 
Integralna częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy z dnia ...................... oraz 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 

§ 14 
 
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy. 
 
ZAMAWIAJACY                                                                                          WYKONAWCA 
 
 


