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FZ-Lt5146tVlKO/l9 Katowice, an. Q4..9i .2019 r.

Dotyczv : zalrytania ofertoweqo.

Szanowni Palistwo,

I. Informacje ogólne
1. Zamautiający: Główny Instytut Górnictwa
2. Do niniejszego zapl1tanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówięń

Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 20 I B. poz. 1 986).

il. opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego iest dostawa
8 szt. kombinezonów roboczych przezn^czonych do prac technikami alpinisĘcznymi
o niżej opisanych właściwościach:

. wykonany z dwuwarstwowej tkaniny membranowej o podwyższonej odporności
mechanicznej,

. membrana PU min. wodoodpornośó 20000 mffilHlolz4h,

. paroprzepuszczalnośó min. I0000dHŻol24h,
o wszystkte zewnętrzne SZwy klejone,
. wymodelowany kaptur zregdacjąwielkości przystosowany do pracy w kasku,
. zamykana kieszęli t;,pu ''cargo'' na rękawie,
o płaska i zamykana kieszeń na wysokości piersi (nie przeszkadzaprzy pracy w uprzęŻy),
. zamykala kięszęń na udzie zprzodll,
o elastyczny pas,

. wewnętrzne szelki,

. kanały wentylacyjne pod pachami,

. wzmocnienia na wysokości kolan i pośladków,

. węwnętrzne elastyczne mankięty z oczkiemna kciuk,

. regulacja obwodu dolnej części nogawki,
o elementy odblaskowe na rękawach i nogawkach,
o wewnętrznapodszewkaoczkowana,
. zarki bĘskawiczne YKK,
o zamek główny bryzgoszczelny
o dostarczone kombinęZony muSZą zostaó opatrzone logo GIG dostarczonymqIZęZ

Zamawiającego
o rozmiar musi zostać indyr,vidualnie dostosowany do wymiarów użlkowników podanych

Wykonawcy przed zaw arciem umowy

W ofercie nnleżv podać:

cenę netto w PLN za sztukę / brutto w PLN za sztukę (cena winna obejmować koszĘ
opakowania, transportu i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego)

Specyfikacja oraz nazwę producenta. W przypadku nie podania w/w inforrycji w
formularzu ofertowym na|eży dołączyć do oferĘ karty katalogow€ bądź opisy



pozwalające na ocenę czy oferowane kombinezony spełniają wsrystkie wymagania
Zzmawiającego,

Termin płatności

Inne wvmagania:

- termin dostawy i warunki wykonania zamówienia - zamawiający wymaga rea|izacji zamówienia
w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy na warunkach DDP lncoterms 2010 do
oznaczonęgo miejsca wykonania tj. Główny lnstytut Górnictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarków 1,

ZakJad Technologii Eksploatacj i i obudów Górniczych

- Warunki płatności - termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo
wystawionej faktury.

- okręs gwarancji i rękojmii musi byó zgodny z gvłarancją producenta, jednak nie krótsry niż l2
miesięcy. Termin gwarancji będzie liczony od daty odbioru towaru przezZamawiającego.

ilI. Kryteria oceny ofeń oraz wybór najkorrystniejszej oferty

1. Kryteriami oceny ofert będą:
a) Cena brutto = 95 oń

Przyznawanię ilości punktów poszczególnym ofęrtom w kryterium ,,cena brutto'' odbywać się
będzie wg następującej zasady:

najniŻsza cęna brutto występująca w ofęrtach x 100
X punktów

cena brutto oferty ocenianej

otrzymana ilość punktów pomnożona zostanie przez wagę kryterium tj. 95%. Wyliczenie zostanie dokonanę
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów: 95'

b) Termin płatności :5 "ń

- do 14 dni - 0 pkt.
- do 30 dni - 5 pkt.

2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofeńę o najruższej cenie, która spełnia
wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówięnia.

3. Cena podana przezWykonawcę nie będzie podlegała zmianię w trakcie realizacji zamówienia.

4. Informuj ę, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecię o tym fakcie
powiadomieni i zostanie wdrozone przygotowanie zamówienia.

IV. Miejsce i termin składania ofeń
1. ofertę naleŻy złożyc do dnia 'l'L.''o.3.'2at.9.....'r. ofertę moŻna złożyó drogą

ęlektroniczną, lub w siedzibie Zamaw iaj ącego :

Główny Instytut Górnictwa'
Plac Gwarków 1'
40-166 Katowice,

adres e-mail: makolczvk@.gie.eu
Kontąkt hąndlow}ł:

mgr Monika Wallenburg- tel. (032) 259 25 47

mgr inż. Marzena Kolczyk - tel. (032) 259 23 42-

-e-mail: mwallenburs@sig.eu

- e-mail: makolczvk@sis.eu
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2. Zamau,tający infbrmuje, iż ocenie podlegaó będą tylko te pozycje, które wpĘną do
Zamawiającęgo w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania Ęmku do dnia, w którym
upłynie termin składania ofert.

3. W toku badania treści ofeń Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do
Wykonawcy o złożęnie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia
terminu do udzielenia odpowied zi p o d rygorem odrzucenia oferty.

4. Zamawiąący zastrzega sobie prawo do uniewaznierua zap1Ąania ofertowego w każdej chwili,
bez podania przyczyny.

5. ofer1ę należy złoŻyć na załączonym formularzu ofertowym. zał.l.

6. Integralna cześcia zapYtania ofertowego iest wzór umowv stanowiacv załacznik nr 2 do
ninieiszego zapvtania.

Z poważaniem

Kier ow ni k Dzi ału H andl ow e go

mgr Monika

GŁóWNY iNSTYTUT GóRNICTWA Jednostka Notyfikowana nr 1453

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice
wwwgig.eu

Ti 32 259 20 0O

Fi32259 65 33
E: gig@gig.eu

Konto: 05 1140 1078 0000 301 8 1 200 1 001

Regon: 00002346'1, NIP: 63401 2601 6
KRS: 0000090660

Certyfi kowany Zintegrowany system Zaządzania
spełnia tttrymagania norm: PN-EN lso 9001 :201 5-10
PN'N-1 8001 ;2004 PN-EN ISO 14001 ;201 5-09
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Na zw a/I mi ę i Nazw is ko l4/y ko nołcy :

Zalqcznik nr.l

Aclres:
NIP:
Regon:
Nr tel,:
Nr faksu:
osoba kontłktowa :..
Adres e-mqil:
Nazwa banku:
Nr rachunku

Główny InsĘtut Górnictwa
Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

FORMULARZ OFERTOWI
nr ......................... z dnia ...................

W odpowiedzi na zapytarue ofeftowe z dnia 96''r.9).eot9 r. na dostawę: 8 szt. kombinezonów
roboczych przeznaczonych do prac technikami alpinisĘcznymi oferujemy wykonanie przedmiotu
zamówienia zgodnie z waruŃami zawartymiwlw zapytaniu ofertowym Za cenęi

* W przypadku nie podania w/w informacji w formularzu ofertowym na|eŻy dołączyć do oferty karty
katalogowe bądŹ opisy pozwalające na ocęnę czy oferowanę kombinezony spełniają wszystkie wymagania
Zamavłiającego,'

Termin płatności...
**naleŻy wpisaó odpowiednio 14lub 30dni

oświadczenie Wykonawcy:
oświadczam, Że cenabrutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia
oświadczam, ze spełniam wszystkie wymagania zaulartew ZapyIaniu ofeńowym
oświadczam, że tlzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego
sporządzenia niniejszej oferty
oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia
oferty
oświadczam' ze jestem gotowy do zawarcia umowy z Zamawiającym zgodnie ze wzorem umowy
(załącznik nr 2) stanowiącym integralną częśó niniejszego zapytania w miejscu i terminie
w y Znaczony m pr zez Zamaw iaj ąc e go .

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzęnia Parlamęntu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dńa 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób ftzycznychw związkuzprzętwarzafiiem danych osobowych i w sprawie

WartoŚć
ogółem

PLN
9

Wartość
VAT

w PLN

8

Stawka 7o
VAT

7

Wartość
netto
razem
PLN

6

Cena
netto
jedn.
PLN

5
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3
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lwB (ogólne rozporządzenię o ochronie
danych) (Dz.Urz' UE L 119 z04.05.2016, str. 1), dalej ,,RoDo'', informuję, Że:
. administratoręm PanilPana danych osobowych jest:

G ł ówny In s Ętut G órni ctw ą
Plac Gwarków I
40 - l66 Kątowice

. inspektorem ochrony danych osobowych w Głównyn InsĘtucie Górnictwa jest Pani;
mgr Katarzyną Kareł, e-mail: gdpr@gig'eu.

' Pani./Pana dane osobowę przętwarzanę będą na podstawie art. 6 ust' 1 lit. c RoDo w cęlu związanym
niniej szym zapytaniem o fertowym

' odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanię
dokumentacja dotycząca niniejszego zapytania prowadzona zgodnie z art.. 4.8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówięil publicznych (Dz. U. z2017 r. poz. 1579 i 20l8)

' Pani./Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 |at od dnia zakoitczenia postępowania
dotyczącego niniejszego zapytania, a jeŻeli czas trwania umowy przel<racza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trw anta umowy;

t w odniesięniu do Pant/Pana danych osobowych decyzje nię będą podejmowane w sposób
zavtomatyzowany, stosowanię do art.22 RoDo;

. posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych PanilPana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych r;

- na podstawię art' 18 RoDo prawo Żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzęŻęniem przypadków, o których mowa w art' 18 ust' 2 RoDo 2;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, gdy uzna PantlPan, że
przetwaruanie danych osobowych Pani/Pana dotyczącychnaruSza przepisy RoDo;

. nie przysfuguje Pani/Panu:

- w związkl z art. l'| ust. 3 lit. b, d lub e RoDo prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o któryrm mowa w art. 20 RoDo;
na podstawie art. 21 RoDo prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych' gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1

lit. c RODO.

oświadczenię wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przęwidzianych w art. 13 lub

art. 14 RODO

oświadczam, ze w1pełniłem obowiązki informacyjne przewidzianę w art. 13 lub art. 14 RoDo3 wobec osób
ftzycztlych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w cęlu ubiegania się o udzielenie
zamówięnia publicznego w niniejszym postępowaniua.

(niejscou,ość, data) (podp is oso by u prąu, n ionej)

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianq wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianq postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załqczników'
2lryjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowyvania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
3rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
ftzycznych w zvłiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95l46lwB (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L l 19 z 04.05.2016' str' 1)'
a W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.4lub art. 14 ust.5 RoDo treści
oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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ZAŁĄCZNIK Nr. 2 Wzór umowy
UMowA NR PL/000 0Ż3 46l l sl4ólvlKo/l 9

Zawarta w dniu .'pomiędzy

REGON nr.........'....... , zwaną w dalszej części umowy SPRZEDAJĄCYM, repręzęntowanymprzez

w

a GŁÓWNYM INSTYTUTEM GoRNIcTwA' z siędzibą w Katowicach, PLAC GwARKÓw l,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000090660, w Sądzie Rejonowym w Katowicach,
Regon nr 000023461 , jako Zamawiającym, zwanym w dalszej części umowy KUPUJĄCYM, reprezentowanym
ptzez I

1

I

następującej tręŚci :

E I. PRZF"DMIC)T IIMC)WV

netto: ....
słownie:.

wartość podatku VAT
słownię:

(-F',NA ITMNW\/I

l. Główny Instytut Górnictwa kupuje 8 szt. kombinezonów roboczych przeznaczonych do prac technikami
alpinistycznymi, zwany dalej ,,przedmiotem umowy'' zgodnie z ofertąz dnia ........'. r. w oparciu o art. 4 ust 8
ustawy Prauto Zamówięń Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r' (Dz. IJ' z 2018 r.) poz. 1986) oraz aktów
wykonawczych wydanych na jej podstawi

2. KUPUJĄCY zamawia, a SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się zrea|izować przedmiot umowy w kwocię:

/ PLN/

..... /PLN/

brutto:.
słownie;

/PLN/

3. Cena obejmuje dostawę ,,przedmiotu zamówięnid' na warunkach CIP Incoterms 2010 do oznaczonego
miejsca wykonania zamówielia, tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1,40 - 166 Katowice,Zaldad
Techrrologii Eksploatacji i obudów Górniczych BG.

4. osoba składająca podpis w imieniu SPRZEDAJĄCEGO jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w
imieniu SPRZEDAJĄCEGO i oświadcza, Że takj'e upowaznienie zostało jej udzielone oraz na dzięń zaułarcia
umowy nię zostało odwołanę.

8 2. WARUNKI PŁATNoŚCI

1. Nalężność za przedmiot umowy' o którym mowa w $ l, pkt. 1 zostanie przelana na konto
SPRZEDAJĄCEGo:

w banku
nr rachunku

na warunkach: płatność będzie dokonana w tęrminie dni' Termin płatności będzte liczony
od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury
będą podpisane przęz obie strony protokoły odbioru ilościowo - jakościowego.

rillł1
1
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2. Zapłatność dokonaną po terminie określonym w pkt. l, SPRZEDAJĄCY ma prawo domagaó się odsetek za
opóźnienia w zapłacie, naliczanych wg stawki ustawowej.

3. SPRZEDAJĄCY wyraŻa zgodę na zapłatę Za wykonany przedmiot umowy wyłącznie przęz
KUPUJĄCEGo, bezpośrednio na jego rzęcz i wyłącznie w drodzę przelewu na rachunęk wskazany w umowię.

Umorzenie dfugu KUPUJĄCEGO wobęc SPRZEDAJĄCEGO, poprzezuregulowanie w jakiejkolwiek formie
na rzęcz osób trzecich, aniŻeli bezpoŚrednio na rzecz SPRZEDAJĄCEGO, może nastąpić wyłącznie za
uprzednią zgodą KUPUJĄCEGO, wyraŻoną w formię pisemnej pod rygorem nieważnoŚci.

4. SPRZEDAJĄCY oświadcza, że jakiekolwiek jego prawa) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z
niniejszej umowy' w tym rówrięż należności ubocznę (odsetki), nie zostaną przeniesione lta rzęcz osób trzęcich
bezuprzedtiej zgody KUPUJĄCEGO wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nięważności.

5. SPRZEDAJĄCY oświadcza, zę nię dokona żadnej czynności prawnej, ani faktycznej' któręj bezpośrednim
lub pośrednim skutkiem będzie zmiatawietzyciela na inny podmiot. Ograniczenie to dotyczy w szczególności
przelewu, subrogacji ustawowej oraz umownej, zastawu, hipoteki orazprzekazu.

6. SPRZEDAJĄCY oświadcza, ze w cęlu dochodzenia praw z niniejszej umowy nię udzieli upowaznienia, w tym
upowaznienia inkasowego, innemu podmiotowi, w tym podmiotowi prowadzącęmu działalność windykacyjną'

S 3. FAKTUROWANIE

1. SPRZEDAJĄCY wystawi fakturę VAT i przekaże ją KUPUJĄCEMU.

2. Faktura będzie opisana w sposób następujący:

SPRZEDAJĄCY / nazwa, adres /

Numęr identyfikacyj ny,,SPRZEDAJĄCEGO''

KUPUJĄCY

Numer identyfikacyjny,,Kupuj ącego''

(NrP)

Główny Instytut Górnictwa,
Plac Gwarków 1,40 - 166 Katowice
(}\rrP) -634 - 012 - 60 - 16

KUPUJĄCY potwierdza upoważnienie do otrzymywania faktur VAT i upoważnia SPRZEDAJĄCEGo do ich
wystawiania bez swojego podpisu.
SPRZEDAJĄCY potwie r dza up ow ażnięnię do wystawięnia faktur VAT.

8 4. TERMIN I WARUNKI WYKoNANIA ZAMÓWIENIA

1. SPRZEDAJĄCY dostarczy 
',przedmiot 

umowy'' w terminię do 14 dni od daty zawarcia umowy' na
waruŃach CIP Incotęrms 2010, do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, 40-166
Katowice, Plac Gwarków l,Zal<ład Technologii Eksploatacji i obudów Górniczych BG'

2. Dostawa ,,przedmiotu umowy'' będzie potwierdzona protokołem odbioru ilościowo _ jakościowego
z zaznaczęniem ęwęntualnych rozbiezności.

3. Dostarczone kombinęzony opatrzone będą logo GIG dostarczonym przez Zamawiającego. Rozmiar zostanie
indywidualnie dostosowany do wymiarów uzytkowników podanych Wykonawcy przed zawarciemumowy.

s 5. oDPowrEDzIALNoŚĆ wYKoNAwCY Z TYTUŁU GWARANCJI

1' Warunki odpowiedzialności okręśla niniejsza umowa' Kodeks Cywilny oraz ofęrta SPRZEDAJĄCEGO.
W przypadku rozbieznoŚci postanowień w danej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla
KUPUJĄCEGo.

2. SPRZEDAJĄCY zapewni gwarancję i rękojmię zgodnie z gvłarancją producenta, jednak nie mniej niż 12
miesięcy. Tęrmin gwarancji będzie liczony od daty odbioru towaru przezKIJPIJJĄCEGO .

T
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3. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego, SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się w terminie do 7 dni
kalendarzowych od otrzymania informacji wymienić, na własny koszt, wadliwe artykuły na nowe wraz z
pełnym okresem gwarancyj nym.

4. SPRZEDAJĄCY gwarantuje' Że towar zamawiany w tej umowie jest nowy, pozbawiony wad materiałowych
i wykonawczych, a ponadto jest wykonany zgodnie z obowiązującymi standardami
i normami jakoŚciowymi (certyfikaty).

5. Uprawnienia z tytuŁu rękojmi za wady ,,przedmiotu umowy'' przysługują KUPUJĄCEMU nięzaleznię od
uprawnień z tfiłu gwarancji - wszęlkie postanowienia za:warte w karcie gwarancyjnej lub ofercie
SPRZEDAJĄCEGO' a sprzęczne zpowyŻszym,L|waża się za bezskuteczne wobec Stron.

6. Uprawnienia z tytufu rękojmi rozpoczynają się w dacie odbioru przez KUPUJĄCEGO ,,przedmiotu umowy''
wrazz fakturą i nie mogą skończyć się wcześniej niż uprawnieniaztyill.;łll gwarancji obejmującej dostarczony
towar.

7. KUPUJĄCY ma obowiązek zawiadomić SPRZEDAJĄCEGO o wadzię najpóżniej w okresie jednego
miesiąca od daty jej wykrycia - faksem, pocztą elektroniczną lub pisemnie na adres SPRZEDAJĄCEGO.

8. okres rękojmi ulega przedfużeniu o okręs usuwania wady. okres usuwania wady rozpoczyna się
z dniem zawiadomienia SPRZEDAJĄCEGO o wadzie, a kończy z dniem przekazania 

',przedmiotu umowy''
wolnego od wad upowaznionemu przedstawicielowi KUPUJĄCEGO.

9. Wady ujawnione w okręsię rękojmi usuwane będą bezpłatnie (dotyczy to wszystkich materiałów' części i
czynności podjętych w zwtązl'a z usunięciem wady), w okresach ustalonych każdorazowo przez Strony. Tęrmin
usuwania wad wynosić będzie maksymalnie 30 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady. Z czyrności
odbioru wadliwego ,,przedmiotu umowy'' zostanie spisany protokół.

10. W przypadku konięcznoŚci usunięcia wad ,,przedmiotu umowy'', koszt i odpowiedzialność za jej transport
ponosi SPRZEDAJĄCY. Koszt i odpowiedzialność ponosi SPRZEDAJĄCY od chwili wydania wadliwego
,,przedmiotu umowy'' jego upowaznionęmu przedstawicielowi, do chwili odbioru 

',przedmiotu 
umowy'' przez

upowaznionego przedstawicięla KUPUJĄCEGO' po usunięciu wady'

11. JęŻęli wady ,,przedmiotu umowy'' usunąć się nie da, albo SPRZEDAJĄCY nie usunie wady
w okesie, o którym mowa w ust. 9, albo po usunięciu wady ,,przędmiotu umowy'' nadal wykazuje wady,
KUPUJĄCY może:

a) Żądać bezpłatnej wymiany 
',przedmiotu 

umowy'' na wolny od wad o nie gorszych parametrach, w
okręsię uzgodnionym przez Strony, bądź

b) Żądać obrtiżenia ceny w odpowiednim stosunku, bądź
c) odstąpić od umowy, bezwzględu na charakter irozmiar wady,bądź
d) dokonać wymiany,'przedmiotu umowy'' na wolny od wad, na koszt iryzyko SPRZEDAJĄCEGO.

86. PoUFNoŚc

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach okreŚlonych w przepisach (Ustawa z dnta 6 wrzeŚnia
2001 r. odostępiedoinformacjipublicznej,Dz.U. Nr112,poz. 1198 zpóźn.zm.)o dostępiedoinformacji
publicznej.

2. SPRZEDAJĄCY zobowiązany jest do zachowania poufnoŚci wszelkich informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 1l, ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.

8 7. KARY UMowNE Z TYTUŁU NIEDoTRZYMANIA oKREŚLoNYcH WARUNKÓW

l. W przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy SPRZEDAJĄCY jest zobowiązany do zapłaty kar
umownych w wysokości 0,5 yo wartości brutto niedostarczonego ,,przedmiotu umowy'' za kuŻdy dzień
opóźlienia, licząc od następnęgo dnia po upływie terminu okreŚlonego w $ 4, ust. 1.

2, W przypadku opóŹnienia w usunięciu wad, wynikających z gwarancji i rękojmi SPRZEDAJĄCY jest

zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5% wartości umowy brutto przedmiotu umowy

J



zawięrającęgo wadę' za kaŻdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie tęrminu
określonego w $ 5,pkt. 3 i 9.

3. W przypadku niewykonania umowy z przyazyi nieza|eŻnych od KUPUJĄCEGo, SPRZEDAJĄCY jest
zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości l0% wartości umowy bruttó'

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyt7 za któtę odpowiada
SPRZEDAJĄCY, KUPUJĄCEMU przysfuguje kara umowna w wysokości l0 b/o wartoŚci umowy bruło'

5. W przypadku wystąpienia szkody przewyŻszającej wartość kary umownej SPRZEDAJĄCY zapłaci
KUPUJĄCEMU odszkodowanie uzupełniające do wysokości poniesionej szkody.

ó. Kary, o których mowa powyżej SPRZEDAJĄCY zapłaci na wskazany przezKIJPIJJĄCEGo rachunek
bankowy przelewem, w tęrminię 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania KUPUJĄCEGg
zapłaty kary umownej. Po bezskutecznym upływie tęrminu KUPUJĄCY ma prawo potrącić kary umowne
naleznego wynagrodzenia SPRZEDAJĄCEMU.

7. obowiązek zapłaty przez SPRZEDAJĄCEGo kar umownych pozostaje nieza\eżny od wysokości
poniesionej przez KUPUJĄCEGO szkody, jak i niezaleŻny od zaistnienia szkody w tym ewentualnego braku
szkody.

$ 8. ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. W razie opóźńenia w wykonaniu umowy z przyczw zależnych od SPRZEDAJĄCEGo, KUPUJĄCY
moŻę:.

a) odstąpić od umowy po upływie 14 dni od dnia powstania opóźtlienia,bezpotrzeby wznaczania dodatkowego
tęrminu i Żądać kary umownej z tfiłu niewykonania umowy lub,
b) wyznaczyć dodatkowy termin wykonania umowy' Żądając kary umownej za opóźnienię z zagroŻeniem
odstąpienia od umowy.

2. Jężęli SPRZEDAJĄCY realizuje dostawę niezgodnie z warunkami niniejszej umowy' KUPUJĄCY wzywa
do zmiany sposobu realizacji dostawy wyzlaczając w tym celu odpowiedni tęrmin. Po upływie wznaazonęgo
tęrminu KUPUJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leŻących po stronie
sPRZEDAJĄCEGo.

S 9. KLAUZULA PRAWNA

1. Strony zobowiązują się w przypadku sporów zaistniałych z tytułu umowy' dąŻyć do osiągnięcia
porozumienia.

2. W przypadku gdy strony nie mogą osiągnąć porozumienia, rozstrzygnięcie nastąpi przez Polski Sąd
Powszechny właściwy dla siedziby KUPUJĄCEGO i na podstawie prawa polskiego.

3. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa Polskiego,
Kodeksu Cywilnego oraz oferty SPRZEDAJĄCEGO.

4. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami zawartymi w w/w aktach, pierwszeństwo
w zastosowaniu mają postanowienia korzystniejszę dla KUPUJĄCEGO.

8 10. ZMIANA ZAWARTEJ UMOWY (ANEKS)

l. Wszęlkię zmiany niniejszej Umowy wymagająpod rygorem nięważnoŚci formy pisemnej.
2. WaruŃięmzmiany treści umowy jest podpisanie protokołu konieczności.

s 11. PoSTANoWIENIA KoŃCowE

1. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w językJ polskim,
zprzęZnaęzęniem po jednym egzemplarzu d|akaŻdej zę Stron.

2. Ewentualne zmiany umowy muszą być uzgodnione przez obie strony w formie pisemnej pod rygorem
niewazności.
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