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Zamawiający:                                      Powiat Prudnicki 

ul. Kościuszki 76, 48-200  Prudnik 

tel. 077 4381 700,   fax  077 4381 701 

www.powiatprudnicki.pl      e-mail : powiatpr@powiatprudnicki.pl 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

S  P  E  C  Y  F  I  K  A  C  J  A 
istotnych warunków zamówienia publicznego  pod nazwą: 

 
 

„Zakup urządzeń do budynku w Prudniku przy ul. Prężyńskiej 
3-5-7- Stworzenie Podstaw polsko- czeskiego Euroregionalnego 

Centrum Kształcenia Praktycznego Etap II” 
 
 
 

 
PRZETARG NIEOGRANICZONY   

– stosuje się przepisy ustawy  prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r.  
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) 

 
 
 
 
 
                                                                                            zatwierdził: 
 

                                                                                          Starosta Prudnicki: 
 
 
 
 

 
 
 
 

Prudnik, dnia 2 grudnia 2008 r. 
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I.       Wytyczne dla wykonawców do sporządzenia oferty 
 

 

 

II.       Załączniki 
 

 Nr 1 – formularz oferty 

 Nr 2 - właściwości techniczno- użytkowe urządzeń 

 Nr 3 – parametry techniczne oferowanych urządzeń  

 Nr 4 – oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust 1 ustawy  pzp. 

 

 III.        Wzór umowy  
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I WYTYCZNE DLA WYKONAWCÓW DO SPORZĄDZENIA OFERTY 

 

1. Wytyczne ogólne 

1.1.  Informacje o przetargu 

1.2.  Opis przedmiotu zamówienia 

1.3. Termin wykonania zamówienia 

1.4.  Finansowania zamówienia  

1.5.  Warunki udziału w postępowaniu 

1.6.  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają złożyć wykonawcy. 

1.7.  Jedna oferta 

1.8.   Koszty udziału w przetargu 

 

2. Dokumenty przetargowe. 

2.1   Zawartość dokumentów przetargowych 

2.2.   Wyjaśnienie treści materiałów przetargowych 

2.3.    Poprawki dokonywane w SIWZ 

 

3. Przygotowanie ofert 

3.1.      Język ofert 

3.2.      Dokumenty składane wraz z ofertę 

3.3.      Sposób obliczenia ceny 

3.4.      Waluta oferty 

3.5.     Termin związania ofertą 

3.6.     Wadium 

3.7.     Oferty wariantowe i częściowe 

3.8.     Informacja na temat umowy ramowej 

3.9.     Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 

3.10.   Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej 

3.11.   Forma i podpisanie oferty 

 

4. Składanie ofert 

4.1.      Oznaczenie ofert 

4.2.      Termin składania ofert 

4.3.      Oferty złożone po terminie 

4.4.      Zmiana lub wycofanie ofert 

 

5. Otwarcie ofert i ich ocena 

5.1.      Otwarcie ofert 

5.2.      Jawność postępowania 

5.3.      Wyjaśnienie ofert i kontakty z zamawiającym 

5.4.      Sprawdzenie oferty i określenie ich zgodności z wymaganiami 

5.5.      Poprawianie omyłek pisarskich i rachunkowych 

5.6.     Waluta stosowana przy ocenie ofert 

5.7.     Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty 

5.8.      Zawiadomienie o wyborze oferty i podpisania umowy 

5.9.      Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

5.10.     Środki ochrony prawnej 
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I. WYTYCZNE  DLA WYKONAWCÓW DO SPORZĄDZENIA OFERTY 

1. WYTYCZNE OGÓLNE 

 

1.1. Informacja o przetargu 

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 

opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w postępowaniu prowadzonym  

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pn.: 

„Zakup urządzeń do budynku w Prudniku przy ul. Prężyńskiej 3-5-7- Stworzenie Podstaw polsko- 

czeskiego Euroregionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego Etap II” 

1.2. Opis przedmiotu zamówienia 

CPV : 42.60.00.00-2 

Zamówienie obejmuje dostawę następujących 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. 

wraz z ich montażem i szkoleniem przedstawicieli Zamawiającego 

Szczegółowe minimalne wymagania techniczne urządzeń zawiera załącznik nr 2 do siwz- „Właściwości 

techniczno- użytkowe urządzeń“. 

1.3. Termin wykonania zamówienia 

Dostawa urządzeń nastąpi do dnia 29.12.2008 r. 

 

1.4. Finansowanie zamówienia 

Zamówienie to jest finansowane z Budżetu Starostwa Powiatowego w Prudniku oraz współfinansowane ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa. 

 

1.5. Warunki udziału w postępowaniu 

1.5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 

określone w  art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  

 

1.5.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

Zamawiający dokona oceny spełnienia  warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych  

wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów według formuły  spełnia/nie spełnia. 

 
1.6.  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają złożyć wykonawcy. 

1.6.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawcy zobowiązani są złożyć 

następujące dokumenty: 

 

1. oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. prawo zamówień 

publicznych,  
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2. 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,  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert. 

 

1.6.2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej     

          składają  odpowiednie dokumenty do powyżej określonych zgodnie z przepisami rozporządzenia  Prezesa    

          Rady  Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać    

          zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.06. Nr 87,  poz.     

          605)  oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniającego    

          rozporządzenie w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz    

          form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.08. Nr 188, poz. 1155).  

 

1.6.4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1.6.1 ust. 2 są składane w formie oryginału lub kserokopii  

poświadczonej za zgodność z oryginałem (na każdej stronie dokumentu) przez wykonawcę. Poświadczenie 

powinno zawierać  adnotację „poświadczam za zgodność z oryginałem” oraz podpis osoby uprawnionej. 

 

1.7. Jedna oferta  

Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako wykonawca składający ofertę wspólnie. 

Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty 

z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone. 

 

1.8. Koszty udziału w przetargu. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty. 

 

2. Dokumenty przetargowe 

 

2.1. Zawartość dokumentów przetargowych: 

I    Wytyczne dla wykonawców do sporządzenia oferty. 

II   Załączniki.   

III  Wzór umowy. 

 

2.2. Wyjaśnienia treści materiałów przetargowych 

2.2.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego w sprawie wyjaśnień dotyczących dokumentów 

przetargowych. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania wykonawcy, które otrzymał najpóźniej 6 

dni przed terminem składania ofert. Odpowiedzi zamawiającego wraz z treścią pytania, lecz bez identyfikacji 

jego źródła zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłane do wszystkich 

uczestników, którym przekazano dokumenty przetargowe. 

Osobą uprawnioną do udzielania informacji po stronie zamawiającego jest: inż. Andrzej Wójtowiec, biuro 

nr 308 (III piętro) w Starostwie Powiatowym w Prudniku, tel: 077 4381 748, e-mail: 

a.wojtowiec@powiatprudnicki.pl 

Godziny w których można uzyskać informacje: 8:00 – 15:00, od poniedziałku do piątku.  

 

2.2.2. Oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, 

faksem lub drogą elektroniczną.  W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

informacji faksem lub droga elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej  niezwłocznie potwierdza 

fakt ich otrzymania. 

 

2.3. Poprawki dokonywane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

2.3.1. Przed ostatecznym terminem składania ofert zamawiający może modyfikować specyfikację istotnych 

warunków zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp. 

 

mailto:a.wojtowiec@powiatprudnicki.pl
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2.3.2. Dokonana w ten sposób modyfikacja stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

będzie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana do wszystkich uczestników 

postępowania, którzy otrzymali materiały przetargowe.  

 

2.3.3. W celu zapewnienia wykonawcom odpowiedniego czasu na wzięcie pod uwagę modyfikacji podczas 

przygotowywania ich ofert, zamawiający przedłuży w miarę potrzeby termin składania ofert, uwzględniając 

zapisy art. 38 ust. 6 Pzp. 

 

3. Przygotowanie Ofert 

 

3.1. Język ofert 

Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być sporządzone w języku polskim (art. 9 ust. 2 Pzp).  

 

3.2.     Dokumenty składane wraz z ofertę 

Wraz z ofertą  sporządzoną wg załączonego wzoru ( załącznik nr 1 ), wykonawcy składają następujące 

dokumenty: 

1) PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ( załącznik nr 3 ) 

2)    Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22  ust. 1 Pzp ( załącznik 

nr 4 ),  

       3)    Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu  określone w pkt. 1.6.  

 

3.3. Sposób obliczania ceny. 

Cena  musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z zakresu zamówienia 

a niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tj. podatek VAT, koszty dostarczenia urządzeń 

Zamawiającemu, koszty montażu urządzeń i szkolenie przedstawicieli Zamawiającego. 

Cena oferty jest ceną brutto, wyrażoną w PLN. 

Cenę należy podać w złotówkach ( cyfrowo i słownie ) – netto i brutto oraz należny  podatek VAT. 

Cena oferty brutto stanowi łączną sumę kosztów.  

3.4. Waluta oferty 

3.4.1. Cena zostanie podana przez Wykonawcę w całości w walucie polskiej. 

 

3.5. Termin związania ofertą 

3.5.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu na składanie ofert. (art. 85 Pzp) 

3.5.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym 

że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić  się do 

wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 

dni.  

 

3.6. Wadium 

Nie pobiera się wadium. 

 

3.7. Oferty wariantowe i oferty częściowe 

3.7.1.Zamawiający nie dopuszcza możliwość składanie ofert wariantowych. 

 

3.7.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania oferty częściowej. 

 

3.8. Informacja na temat umowy ramowej 

Postępowanie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej. 
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3.9. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 

Zamawiający  nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego. 

 

3.10. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji    

elektronicznej. 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji  elektronicznej. 

 

3.11. Forma i podpisanie oferty 

3.11.1. Wykonawca przygotuje jeden komplet dokumentów, na który składa się oferta sporządzona zgodnie z 

załączonym wzorem oferty oraz załączniki. 

 

3.11.2. Oferta powinna być napisana na maszynie (komputerze) lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana 

przez osobę lub osoby należycie upoważnione do jej podpisywania. Wszystkie stronice oferty, na których 

zostały dokonane poprawki powinny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. Jeżeli oferta 

podpisana jest przez pełnomocnika, do oferty winno być załączone stosowne pełnomocnictwo.  

 

3.11.3. Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają z instrukcji wydanych 

przez zamawiającego, lub które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez wykonawcę. W tym 

przypadku dokonane korekty powinny być opatrzone datą oraz parafowane przez osobę lub osoby podpisujące 

ofertę. 

 

3.11.4. W odniesieniu do dokumentów zawierających informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien złożyć w ofercie zastrzeżenie, 

że informacje te nie mogą  być udostępniane. Zastrzeżone informacje, winny stanowić oddzielną część składanej 

oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 pzp. 

 

4. Składanie ofert 

 

4.1. Oznaczenie ofert 

 

4.1.1. Oferta będzie zaadresowana do zamawiającego na adres podany w pkt. 4.2.1. i zewnętrznie opatrzona 

ostrzeżeniem, aby nie otwierać jej przed określoną poniżej godziną i datą otwarcia ofert oraz napisem:  

„Oferta przetargowa na:………………” 

 

4.1.2. Oferta powinna zostać opakowana w taki sposób aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu 

otwarcia ofert oraz posiadać swój identyfikator, w postaci pieczęci firmy. 

 

4.2. Termin składania ofert 

4.2.1. Zamawiający musi otrzymać oferty na podany adres: Starostwo Powiatowe w Prudniku ul. Kościuszki 76, 

48-200 Prudnik, sekretariat – pok.102,   nie później niż  o godzinie 10:00 w dniu  10 grudnia 2008 r. 

 

4.2.2. Zamawiający może przesunąć termin składania ofert ogłaszając zmianę zgodnie z punktem 2.3.3. W tym 

przypadku wszelkie prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawców, uprzednio odnoszące się do 

wcześniejszego terminu składania ofert, odnoszą się do nowego terminu składania ofert. 

 

4.3. Oferty złożone po terminie 

Oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie składania ofert, określonym w punkcie 4.2., zostaną 

zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

 

4.4.  Zmiana lub wycofanie ofert 
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4.4.1. Wykonawcy mogą zmienić lub wycofać swoje oferty za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego 

przed terminem składania ofert określonym w punkcie 4.2. 

 

4.4.2. Zawiadomienie o  zmianie lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone zgodnie z postanowieniami 

punktów 4.1., a koperta powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami  „ZMIANA” lub 

„WYCOFANIE”. 

 

4.4.3. Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert. 

 

5. Otwarcie ofert i ich ocena 

 

5.1. Otwarcie ofert 

5.1.1. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu, w którym zgodnie z pkt. 4.2. upływa termin ich złożenia. 

Otwarcie ofert jest jawne. 

Otwarcie ofert odbędzie się dnia  10 grudnia 2008 r. o godz. 11:00  w Starostwie Powiatowym w Prudniku,  

ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik, sala konferencyjna (I piętro). 

 

5.1.2. Oferty, dla których powiadomienie o wycofaniu zostało przedłożone zgodnie z punktem 4.4.1. nie zostaną 

otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcy. 

 

5.1.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

 

5.1.4. Nazwy i adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny każdej oferty, wszelkie modyfikacje, terminy 

wykonania zamówienia oraz okresy gwarancji i warunki płatności, zostaną ogłoszone przez zamawiającego 

podczas otwarcia. 

 

5.1.5. Zamawiający sporządzi protokół z otwarcia ofert, zawierający informacje zgodnie z punktem 5.1.4. oraz 

art. 96 Pzp. 

 

5.2. Jawność postępowania 

 

5.2.1. Informacje dotyczące przebiegu sprawdzania, wyjaśnienia, oceny oraz porównywania ofert, dotyczące 

wyboru oferenta nie zostaną ujawnione do momentu ogłoszenia nazwy wybranego wykonawcy (wyboru 

najkorzystniejszej oferty). 

 

5.2.2. Oferty wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia. Nie będą ujawnione informacje stanowiące 

tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 

wykonawca zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. 

 

 

5.3. Wyjaśnianie ofert i kontakty z zamawiającym  

5.3.1. Od czasu otwarcia ofert do czasu zawarcia umowy wykonawca może skontaktować się z zamawiającym, 

z zachowaniem zasady pisemności. 

 

5.3.2. Przy sprawdzaniu, ocenie i porównywaniu ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień, 

dotyczących treści złożonych ofert. Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedź powinny być składane z zachowaniem 

pisemności postępowania. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji 

dotyczących złożonej oferty.  

 

5.4. Sprawdzenie oferty i określenie ich zgodności z wymaganiami 
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5.4.1. Przed oceną ofert zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa wykonawcy w postępowaniu i 

określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki określone w punkcie 1.5.1., czy została ona prawidłowo 

podpisana oraz czy jest zgodna z wymaganiami przedstawionymi w materiałach przetargowych. 

5.4.2. Ofertę wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24. ust.1 i 2 Pzp uznaje 

się za odrzuconą. 

 

5.4.3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodna z ustawą; 

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 

2 pkt 3  

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji; 

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki , 

o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3; 

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

5.5. Poprawianie omyłek w ofercie 

5.5.1. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne 

omyłki  zgodnie z art. 87 ust. 2. 

 

5.6. Waluta stosowana przy ocenie ofert 

Ceny ofertowe nie mogą być podane w walucie innej niż PLN.  

 

5.7. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty 

5.7.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom, zgodnie z punktem 5.4. 

 

5.7.2. Oceniając oferty zamawiający określi cenę ofertową dokonując korekty błędów, o których mowa w 

punkcie 5.5.  

 

5.7.3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia 

towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i 

usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

5.7.4. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów wyboru 

określonych w ogłoszeniu o przetargu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art.91 Pzp): najniższa 

cena. 

Oferta  posiadająca najniższą cenę zostanie uznana za  najkorzystniejszą. 

Pozostałe oferty zostaną ocenione w następujący sposób 

 

                                   cena oferowana  najniższa 

   C =     -----------------------------------   x 100     

                     cena badanej oferty  

   

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

  

5.8. Zawiadomienie o wyborze oferty i podpisanie umowy 

5.8.1. Przed upływem okresu związania ofertą zamawiający niezwłocznie zawiadomi pisemnie wybranego 

wykonawcę, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a także pozostałych oferentów o dokonanym 

wyborze.  
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5.8.2. Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia 

umowy. 

5.8.3. Umowa będzie podpisana przez zamawiającego i wybranego wykonawcę nie wcześniej niż po upływie 7 

dni po zawiadomieniu o wyborze wykonawcy, z wyłączeniem sytuacji gdy zostanie wniesiony protest przez 

któregokolwiek z pozostałych uczestników postępowania. 

5.8.4. W przypadku gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta, wówczas umowa może zostać 

podpisana przed upływem 7 dni po zawiadomieniu o wyborze wykonawcy.  

 

5.9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Nie pobiera się należytego wykonania umowy. 

 

5.10. Środki ochrony prawnej 

Każdemu wykonawcy oraz innym osobom, jeżeli ich  interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może 

doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony 

prawnej w postaci: 

- protestu (DZIAŁ VI Rozdział 2  Pzp),   

- odwołania ( DZIAŁ VI Rozdział 3  Pzp ) od rozstrzygnięcia protestu w przypadkach określonych w 

art. 184 ust. 1a  Pzp. 
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ROZDZIAŁ II 

Załącznik  Nr  1 

OFERTA PRZETARGOWA 

 

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 75-6, 4381 700, 4381 701- Starostwo Powiatowe w Prudniku 

fax. (077) 4381 701, 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 urządzeń ..................................... na miejsce wskazane przez 

           Zamawiającego wraz z ich montażem i szkoleniem przedstawicieli Zamawiającego. 

 

-   za cenę oferty netto: ................................ zł 

 

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

 

-   obowiązujący podatek VAT: .......................... zł 

 

-   za cenę oferty brutto: ....................................zł  

 

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

5.Oferowana cena uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

   tj. podatek VAT, koszty dostarczenia urządzeń Zamawiającemu, koszty montażu urządzeń 

   i szkolenie przedstawicieli Zamawiającego. 

 

6. Oferowane warunki gwarancji: 

1. Gwarancja: 24 miesiące. 

 

7.   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. 

 

8.   Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  

      w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
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9. Oferowane urządzenia zamierzamy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie: 

           do dnia 29.12.2008 r. 
                  

10.   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. 

11. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum zarządzanego przez    

…………………………………..………. (niepotrzebne skreślić). 

                                                              (nazwa lidera) 

Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania. 

 

12.Nie znajdujemy się w sytuacji wykluczającej nas z uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne w      

        rozumieniu art. 24 Pzp. 

 

13.Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 Pzp i przedstawiamy     

       wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków. 

 

14. Informujemy iż  zamierzamy / nie zamierzamy * część zamówienia powierzyć do wykonania     

        podwykonawcom.   

        *) niepotrzebne skreślić  

 

        Zgodnie z powyższym przedkładamy wykaz części zamówienia, których wykonanie zamierzamy    

        powierzyć   podwykonawcom. 

 
Lp. Nazwa części zamówienia 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

a)   ........................................................................................................................ .................. 

b)  ......................................................................................................................... .................. 

c)  ............................................................................................... ............................................ 

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

 

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

                                                                                        ( podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: 

1.  Należy zamieścić załączniki, zaświadczenia i dokumenty wymagane w Instrukcji dla Wykonawców 
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Załącznik  Nr  2 

WŁAŚCOWOŚCI TECHNICZNO- UŻYTKOWE URZĄDZEŃ 

 

Zamówienie obejmuje sprzedaż i dostawę fabrycznie nowych urządzeń wyprodukowanych 

nie później niż w roku 2007 r. przeznaczonych do nauki zawodu, ich montażu i szkolenia 

przedstawicieli Zamawiającego. 

 

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   
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Luneta stała max. Ø 36 mm  

 

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 ostrzarki narzędzi: 
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. 

 

 

II.V.Nożyce dźwigniowe  
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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  3 

 

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH 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 urządzenia:..............................  

O następujących parametrach technicznych: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

        Nazwisko i imię: ………………………………………………………………………….. 

Upoważniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu: 

…………………………………………………………………………………………….. 

Miejscowość i data: ……………………………………… 

Pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik  Nr  4 

Oświadczenie oferenta 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą  
„Zakup urządzeń do budynku w Prudniku przy ul. Prężyńskiej 3-5-7- Stworzenie Podstaw polsko- 

czeskiego Euroregionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego Etap II” oświadczamy, że  

1. Posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w 

niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2.    Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy  potencjałem technicznym i osobami     

       zdolnymi do wykonania danego zamówienia.  

3.    Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

4.    Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania  o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ustawy z dnia     

       29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

 
 

        Nazwisko i imię: ………………………………………………………………………….. 

Upoważniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu: 

…………………………………………………………………………………………….. 

Miejscowość i data: ……………………………………… 

Pieczęć Wykonawcy 
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ROZDZIAŁ III WZÓR UMOWY 
 

Projekt umowy 
 

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

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 firmą........................................................................................................................................... 

zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez: 

1.................................................................................................................................................... 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Zakup urządzeń do budynku w Prudniku przy ul. Prężyńskiej 3-5-7 

-Stworzenie Podstaw polsko- czeskiego Euroregionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego 

Etap II” zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

1.Wykonawca zobowiązuje się do dostawy Zamawiającemu następujących urządzeń: tokarki, piły 

taśmowej, dłutownicy, ostrzarki narzędzi, 2 półautomatów spawalniczych, 2 wiertarek 

profesjonalnych, nożyc dźwigniowych i prasy hydraulicznej oraz ich montażu i szkolenia 

przedstawicieli Zamawiającego zgodnie z ofertą z dnia ................. stanowiącą załącznik do niniejszej 

umowy. 

2.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu urządzenia stanowiące przedmiot umowy 

fabrycznie nowe, kompletne, wolne od jakichkolwiek wad i usterek, dobrej jakości, spełniające 

obowiązujące normy dla tego rodzaju urządzeń oraz posiadające parametry określone w Załączniku Nr 

5 do SIWZ. 

3.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z przedmiotem umowy kart gwarancyjnych 

poszczególnych urządzeń oraz instrukcji obsługi i innych dokumentów 

w języku polskim niezbędnych do ich użytkowania. 

§ 2 

1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 29.12.2008 r. 

2.Wykonawca ma obowiązek zawiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie dostawy 

przedmiotu umowy z 3 – dniowym wyprzedzeniem. 

3.Przedmiot umowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę na adres 48-200 Prudnik 

ul. Prężyńska 3-5-7 transportem Wykonawcy na jego ryzyko. 

4.Wykonawca dokona montażu urządzeń w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

§ 3 

1.Odbiór ilościowy i jakościowy przedmiotu umowy odbędzie się przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego w budynku w Prudniku przy ul. Prężyńskiej 3-5-7, 

48-200 Prudnik. 

2.Z czynności odbioru przedmiotu zamówienia sporządzony zostanie protokół zdawczo- odbiorczy. 

3.Data podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego przez strony umowy jest datą dostawy przedmiotu 

umowy. 

§ 4 

1.Wartość przedmiotu umowy określa się na kwotę : 

netto .............zł powiększoną o obowiązujący podatek VAT .........% tj. brutto………………zł 
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(słownie:.……...........................................................................................................................zł) 

2.Wartość przedmiotu umowy określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy tj. cenę urządzeń, podatek VAT, koszty dostarczenia urządzeń Zamawiającemu, 

koszty montażu urządzeń i szkolenie przedstawicieli Zamawiającego. 

§ 5 

1.Płatność należności, o której mowa w § 4 nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez 

Wykonawcę po dokonanym odbiorze przez Zamawiającego całości przedmiotu umowy. 

2.Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury w 

formie przelewu na konto Wykonawcy……………... 

3.Za dzień spełnienia świadczenia, o którym mowa w ust. 2 uznaje się datę obciążenia 

rachunku Zamawiającego. 

§ 6 

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 miesięcy licząc od 

dnia podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego. 

3.Przy składaniu reklamacji Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć stosowny dokument 

stwierdzający zasadność reklamacji i kartę gwarancyjną. 

4.Wykonawca dokona naprawy w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia awarii. 

5.W przypadku wystąpienia więcej niż 3 napraw gwarancyjnych tego samego urządzenia Wykonawca 

zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowe. 

§ 7 

Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu umowy przeszkoli obecnych przy odbiorze przedstawicieli 

Zamawiającego w zakresie prawidłowego użytkowania, obsługi 

i eksploatacji odebranych urządzeń. 

§ 8 

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

1) w sytuacji określonej w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) 

2) gdy Wykonawca nie realizuje dostawy zgodnie z umową lub nienależycie i nieterminowo wykonuje 

swoje obowiązki, 

3) gdy Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu umowy osobom trzecim. 

2.Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający odmawia odbioru 

przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny. 

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

i musi zawierać uzasadnienie. 

§ 9 

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy- w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy 

określonej w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych okresie gwarancji i rękojmi- w wysokości 0,1% wartości 

przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki; 

termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia od terminu ustalonego na usunięcie wad,  

3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie- w 

wysokości 10% wartości przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 1 umowy. 

2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego (z wyjątkiem sytuacji określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych)- 

w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 1 umowy. 

3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych poprzez ich potrącanie z faktury 

Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy i na tę czynność Wykonawca wyraża zgodę. 
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4.Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 10 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzeżeniem postanowień art. 144 ustawy Prawo zamówień 

publicznych wymagają pod rygorem nieważności zgody obu stron wyrażonej na piśmie. 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

§ 12 

Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji postanowień niniejszej umowy będą rozwiązywane 

przez obie strony polubownie, a gdyby polubowne załatwienie sporu okazało się niemożliwe spór 

zostanie poddany rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby 

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 

 

 

 


