
GrÓwNY
INSTYTUT
GORNICTWA

FZ-Il5l3ŻlMKol19 Katowice, a"iu 9/l9J2ot9 r.

Dotvczy : zapvtania ofertowego.

I. Informacje ogólne
1. Zamawlający: Główny Instytut Górnictwa

Zap5Ąante ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.
2. Do niniejszego zapyIanie ofęrtowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamowięń

Publicznych z dnia29 styczniaŻ))4 r. (Dz. U. z201,8 r. poz.1986)

il. opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówięnia w ramach niniejszego zap7Ąania ofeńowego jest przedłużenie do dnia
Ż9.0I.2022 prawa do wsparcia technicznego i aktualizacji oprogramowania (VMware Basic
Support & Subscription)o dotyczącego 11 licencji Academic YMware vSphere Standard for 1

processor' posiadanych przezZamawiającego' wynikającego z kontraktu 421520090.

W ofercie należy podać:

cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmowaó wszystkie koszty realizacji niniejszego
zapfiania),

Tęrmin płatności

_ Wykonawcazobowiązany jest do podania: pełnej nazwy, producenta, wersji, okresu obowiązywania
przedmiotu zamówienia, zakresu przedmiotu zamówienia (tj' warunków aktualizacji i wsparcia
technicznego) zaoferowanego oprogramowania - w formularzu ofertowym. Opcjonalnie Wykonawca na
potwierdzenie spełnienia waruŃów technicznych wymaganych przez Zamawiającego moze doŁączyć do
oferty foldery, karty katalogowe' itp. pozwalające na pełną ocenę zaoferowanego produktu.

Inne wvmagania:

- Termin i warunki realizacji - Wymagany termin realizacji zamówienia do 7 dni od daĘ zawarcia
umowy na warunkach DDP Incoterms 2010 do oznaczonego miejsca wykonania' tj. Główny
InsĘtut Górnictwa, 40-166 Katowice, Al. Korfantego 79,,Zespól InformaĘki lub na ustalony przez
obie strony adres mailowy.

- Warunki płatności - termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo
wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia fakIury będą podpisane przęz obie strony protokoĘ
odbioru ilościowo - jakościowego,

- Warunki gwarancji i rękojmi - Wykonawca udzieli gwarancji zgodnej z umową licencyjną
producenta oprogramowania' która obowiązywaćbędzie od daty odbioru przedmiotu zamówienia'
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Opis przedmiotu zamówienia

Wsparcie techniczneo od dnia udostępnienia do dnia 29.01 .2022 r.' ma polegać na
zapewnieniu:

- zdalnego rozwiązywania problemów technicznych,
- przyjmowaniu zgłoszeń za pomocą aplikacji internetowej lub telefonicznie,
- zgłaszaniu problemów w dni robocze w godzinach pomiędzy 6:00 a 18:00, z czasem

reakcji max. 4 godzin dla awarii kryĘcznych (niedostępność usług) oraz max. 12 godzin
dla pozostaĘch zgłoszeń,

Aktualizacja oprogramowania w czasie trwania umowy.

Wraz z oprogramowaniem VMware vSphere powinno być zapewnione wsparcie techniczne
i aktualizacje dla oprogramowania VMware vCenter Server Standard.

III. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferĘ
1. Kryteriami oceny ofert będą:

a) Cena brutto = 95 oń

Przyznawanie iloŚci punktów poszczególnym ofertom w kryterium ,,cena brutto''
odbywaó się będzie wg następującej zasady:

nĄniższa cęna brutto występująca w ofeńach x 100
X punktów

cena brutto oferty ocenianej

otrzpana ilośÓ punktów pomnoŻona zostanie przez wagę kryterium tj. 95 %. Wyliczenie
zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość
punktów: 95.

b) Termin płatności: 57o
- do 14 dni - 0 pkt.
- do 30 dni - 5 pkt.

2, Zamawiający IJZna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniŻszej cenie, która spełnia
wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

3. Cena podana przezWykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie rea|izaĄi zamówienia.
4. Informuję, żę w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcię

powiadomieni i zo stanie wdrożone przy gotow anie zamówienia.

IV. Miejsce i termin składania ofert

1. oferte na|eŻv złożvc do dnia .rtn..9.2r.'.ł1". oo sodz. 1000. ofertę moŻna złoŻyó drogą
elęktroniczną lub w siedzibie Zamavt iającego :

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

adres e-mail: makolczyk@.giq.eu

2

Kontakt handlowv:



mg inż. Marzęna Kolczyk
mgr Monika Wallenburg
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- tel. (32) 259 23 42- e-mail: makolczyk@qis.eu
- tel. (32) 259 25 47- ę-mail: mwallenburg@qig.ęu

z. Zamawiający informuje, iż ocenię podlegaó będą tylko tę pozycje, które wpłyną do
Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym
upłynie termin składania ofęrt'

3. W toku badania treści ofert Zamau,iający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy
o złożenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia terminu do
udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia ofeńy.

4. Zamawiający zasttzega sobie prawo do unięwaznienia zapytania ofertowego w kazdej chwili,
bez podania przyczyny.

5. ofertę należv złożryć na załaczonym formularzu ofeńowvm. zał.l.
6. rntegralna cześcia zapytania ofertowego iest wzór umowY stanowiacv załacznik nr 2 do

ninieiszego zapvtania.

Z poważaniem
Ki'erownik Działu

enburg
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FZ-1/5132/MKO/19
Załqcznik nr 1
do zapytania ofertowego

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

Adres: ...
NIP: ......
Regon: ...

Nr tel.:...
Nrfaksu:
Adres e-mail:
Osoba do kontaktu: ......
Nazwa banku:
Nr racltunku: ...

Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

FORMULARZ OFERTOWY
nr............. z dnia

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dniaQl.".9ł. 'a.B. r. na przedłużenie clo clnia 29.01.2022 r.
prowa do wsparcia technicznego i aktualizacji oprogrnmowsnia (VMware Basic Support &
Subscription), dotyczqcego 11 licencji Academic VMware vSphere Standard for 1 processor,
posiadanych przez Zamawiaiqcego, wynikaiqcego z kontraktu 421520090, oferujemy wykonanie
przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w/w zap5Ąaniu ofertowym Za cenęi

Lp.

I

I

Wartośó
ogółem
(brutto)
w PLN

9

Kwota
podatku
VAT

w PLN

8

Stawka
(o/o)

podatku
VAT

7

Wartość
ogólem
(netto)
w PLN

6

Cena jedn
(netto)
w PLN

5

Ilość

4

Jednostka
miary

3

Przedmiot zamówienia wskazany

w OPZ

,,

Nazwal
Prod ucent:
Wersja:
Okres obowiązywania
przedmiotu zamówienia:'.....
Zakres przedmiotu zamówienia
(tj. warunki aktualizacji i

wsparcia technicznego):

RAZEM

Wykonawca zobowiązany jest do podania: pełnej nazwy, producenta, wersji' okresu obowiązywania przedmiotu
zamówienia, zakresu przedmiotu zamówienia (tj. warunków aktualizacji i wsparcia technicznego) zaoferowanego
oprogramowania - w formularzu ofertowym. Opcjonalnie Wykonawca na potwierdzenie spelnienia warunków
technicznych wymaganych przezZamawiającego może dolączyć do oferty foldery, karty katalogowe, itp' pozwalające na
pelną ocenę zaoferowanego produ ktu.
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W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziafu w Polsce naIeŻy wypełnić tylko rubryki od l
-6.

W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski nalezy wypełnić
wszystkie rubryki niezalęŻnię od podanej waluty.

Termin płatności:
nal€ży wpisać 14 dni lub 30 dni

Oświadczenie Wykonawcy:
. oświadczam) że cena brutto obejmuje wszystkie koszĘ realizacji przedmiotu

zamówienia'
. oświadczam, że spełniam wszystkie wymaganiazawartew Zapytaniu ofertowym,
' oŚwiadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do

rzetelnego sporządzenie niniejszej oferĘ,
. oświadczam) że uznaję się za związanego treŚcią złożonej oferĘ, przez okres 30 dni od

daĘ złożenia oferty.
. oświadczam, że jestem gotowy do zawarcia umowy z Zamawiającym zgodnie ze

wzorem umowy (załącznik nr 2) stanowiącym integralną część niniejszego zapytania w
miejscu i terminie wyzna.czonym przez Zamawiaj ącego.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. l i 2 tozporządzęnia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia27 kwiętnia2016
r. w sprawie ochrony osób ftzycznychw zu,iązkuzprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lwE (ogólne rozporządzertię o ochronie danych) (Dz.Urz.
UE L 1 19 z 04.05.20l6, str. 1), dalej ,,RoDo'', informuję, że:
. administratorem PanilPana danych osobowych jest:

Główny Instytut G órnictw ą
Plac Gwarków ]
40 - ]66 Kątowice

. inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym InsĘtucie Górnictwa jest Pani: mgr Katarzyną Kąreł, e-
nail: gfu4@glg'ęq

. Pani/Pana dane osobowe przętwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RoDo w cęlu związanym
niniej szym z apytaniem o fertowym

. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty' którym udostępniona zostanie
dokumentacja dotycząca niniejszego zapytania prowadzona zgodnie z arL.. 4.8 ustawy z dnia29 stycznia2004
r. - Prawo zamówięń publicznych (Dz. U. z2011 r. poz. 1579 i 20l8)

. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywanę przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
doĘczącego niniejszego zapytania, a jeŻeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy;

t w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zavtomatyzowany,
stosowanię do art.22 RoDo;

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

na podstawię art. 18 RoDo prawo Żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeŻeniem przypadków, o których mowa w art. l8 ust. 2 RoDo 2;

prawo do wnięsięnia skargi do Pręzęsa Urzędu ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pant/Pan, Że

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RoDo;
. nie przysfuguje PanilPanu:

w z:wtązLłl z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RoDo prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszetia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RoDo;
na podstawie art. 2l RoDo prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych' gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RoDo.

oświadczenię w-lrkonawc}' w zakesie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.

14 ROpO
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oŚwiadczam, Że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidzianę w art. 13 lub art. 14 RoDo3 wobec osób
ftzycznych, od których danę osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówięniaa.

(niejscolłość, data) (podpis osoby uprmłn ionej)

Ilłyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkowac zmianą wyniku zapytania ofertowego ani zmianq
postanowień umowy.
2wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przet'vvarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowylvania, 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) Ż0161679 z dnia Ż7 kwietnia 20 1 6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95l46lwE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L l l9 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. 4 lub art. 14 ust. 5 RoDo treści
oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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WZOR UMOWY
uMowA NR PL/00002346U1132/MKO/19

Zawartawdniu w......
pomiędzy:...

części umowy SPRZE DAJĄCYM, rępręZęntowanym przęz
, REGON nr:

Załqcznik nr 2
d o :apytan ia ofe r t ol, e go

, zwaflym w dalszej

a GŁÓWNYM INSTYTUTEM GoRNIcTwA, z siedzibą w Katowicach, PLAC GwARKow 1, wpisanym do
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000090660, w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Regon
nr 000023461 ' zwanym w dalszej części umowy KUPUJĄCYM' reprezentowanymprzez

I

I

następującej treści:
S 1. PRZEDMIOT UMOWY I CENA UMOWY

1. Główny Instytut Górnictwa kupuje: przedłużenie clo dnia 29.0I.2022 r. prawa do wspcrcia technicxnego i
aktuulizacji oprogrilmowania (VMware Basic Support & Subscription), dotyczqcego 1I licencji Academic
VMware vSphere Stundard.for I processor, posiadanych przez Zsmswiajqcego, wynikajqcego z kontraktu
42I520090, zwane dalej ,,przedmiotem umow1l' zgodnie z ofertą z dtia .......r. w oparciu o art. 4
ust 8 ustawy Ptawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.2018. poz. 1986) oraz aktów
wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2. Za ,,przedmiot umowy'' KUPUJĄCY zapłaci SPRZEDAJĄCEMU kwotę brutto w wysokości:
.. ... ... ..., w tym podatek VATPLN, słownie:

w kwocię: ., słownie:

3. Cęna brutto obejmuje wszystkie koszty związane z reatizacją niniejszego zamówienia.

4' W razię wystąpięnia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanię umowy nie |eŻy w intęresię
publicznym, czego nie moŻrta było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, KUPUJĄCY możę odstąpić od umowy
w terminię 30 dni od powzięcia wiadomoŚci o tych okolicznościach. W takim przypadku SPRZEDAJĄCY może
Żądać jedyńe wynagrodzenia naleŻnego z tytuŁu wykonania częŚci umowy.

5. osoba składająca podpis w imieniu SPRZEDAJĄCEGO jest upoważniona do zaciąganla zobowiązań w imięniu
SPRZEDAJĄCEGO i oświadcza, że takię upoważnienię zostało jej udzielone oraz rta dzien zawarcia umowy nie
zostało odwołane.

Q 2. WARUNKI PŁATNoŚCI

1. Nalężność za przedmiot umowy' o której mowa w $ 1 ust. 2 zostatię prze|ana na konto SPRZEDAJĄCEGo:

w banku:
nr rachunku:

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

2. Za płatność dokonaną po terminie określonym w ust. l SPRZEDAJĄCY ma prawo domagać się odsetek za
opóźnienie w zapłacie.

3. SPRZEDAJĄCY wyraŻa zgodę na zapłatę za wykonany przedmiot umowy wyłącznie przez KUPUJĄCEGO'
bezpoŚrednio na jego rzęcz i wyłącznie w drodze przelewu na rachunek wskazany w umowię. Umorzenie dfugu
KUPUJĄCEGo wobec SPRZEDAJĄCEGO, poptzęz uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz osób
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trzecich, ailŻeli bezpośrednio Ia rzecz SPRZEDAJĄCEGO, może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą
KUPUJĄCEGO i SPRZEDAJĄCEGO wyraŻoną w formię pisemnej pod rygorem nięwaznoŚci.

4.SPRZEDAJĄCY oświadcza' ze jakiekolwiek jego praważ wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niniejszej
umowy' w tym równięz nalęznoŚci ubocznę (odsetki), nie zostaną przeniesione na rzęcz osób trzecich bez
uprzedniej zgody KUPUJĄCEGO wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznoŚci.

S.SPRZEDAJĄCY oświadcza, że nie dokona Żadtej czynnoŚci prawnej, ani faktycznej' której bezpośrednim lub
pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela na inny podmiot. ograniczenie to dotyczy
w szczególności przelewu, subrogacji ustawowej oraz umownej, zastawu' hipoteki orazprzekazv.

6.SPRZEDAJĄCY oświadcza, ze w celu dochodzęnia praw z niniejszej umowy nie udzieli upoważnienia, w tym
upowaznienia inkasowego, innemu podmiotowi, w tyrn podmiotowi prowadzącemu działalnoŚć windykacyjną.

$ 3. FAKTUROWANIE

1. SPRZEDAJĄCY wystawi fakturę VAT i przekaże ją KUPUJĄCEMU
2. Faktura będzie opisana w sposób następujący:

SPRZEDAJĄCY (nazwa' adres)

Numer identyfikacyjny,,SPRZEDAJĄCEGO''

KUPUJĄCY

Numer identyfi kacyjny,,KUPUJĄCEGO''

(1.UP)-

Główny Insty.tut Górnictwa,
Plac Gwarków l,40 - 166 Katowicę

(t UP)- 634 - 012 - 60 - 16

KUPUJĄCY potwierdza upowaznienie do otrzymywania faktur VAT i upoważnia SPRZEDAJĄCEGo do jej
wystawiania bez swojego podpisu. SPRZEDAJĄCY potwierdzaupowaŻnienię do wystawienia faktur VAT.

s 4. TERMIN I WARUNKI WYKoNANIA ZAMÓWIENIA

l. Wymagany termin realrizacji zamówienia: do 7 dni od daty zawarcia umowy na warunkach DDP Incoterms
2010 do oznaazoflęgo miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa' 40-166 Katowice, Al. Korfantęgo 79,
Zespół Informatyki lub na ustalony przęz obie strony adres mailowy tj. ...

2. Strony ustalają okres obowiązywarlia wsparcia technicznego i aktualizacji oprogramowania dotyczącego
I 1 licencji do 29.01.2022 r.

3. Dostawa ,,przedmiotu umowy'' będzie potwierdzona protokołem odbioru iloŚciowo - jakościowego
z zaznaczenięm ęwentualnvch rozbieżności.

4. Wsparcie techniczne, ma polegać na zapewnieniu:
- zdalnego rozwiązywania problemów technicznych,
- przyjmowaniu zgłoszeil zapomocą aplikacji intemetowej lub telefonicznie'
- zgłaszaniu problemów w dni robocze w godzinach pomiędzy 6:00 a 18:00, z czasęm reakcji max.4 godzin dla
awarii krytycznych (niedostępnoŚć usfug) oraz max. 72 godzin dla pozostałych zgłoszeil.

Wraz z oprogramowanięm VMware vSphere powinno być zapewnione wsparcie technicznę i aktualizacje dla
oprogramowania VMwarę vCęntęr Servęr Standard.

5. W okresie trwania umowy' aż do 29.0l,2022 r, w ramach zaoferowanej ceny SPRZEDAJĄCY zapewti
KUPUJĄCEMU prawo do aktualizacji oprogramowania do nowszych wersji.
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8 5. oDPoWIEDZIALNoŚĆ SPRZEDAJACEGo Z TYTUŁU GWARANCJI

1. WaruŃi gwarancji okręŚla niniejsza umowa' Kodeks Cywilny, ofęrta SPRZEDAJĄCEGo. W przypadku
rozbiężności postanowień w danej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla
KUPUJĄCEGo.

2. SPRZEDAJĄCY udzieli gwarancji zgodnej Z umową licencyjną producenta oprogramowania, która
obowiązywać będzie od daty odbioru przedmiotu zamówięnia.

s6. PoUFNoŚC

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach (Ustawa z dnia 6 wrzęśnia
200l r. o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późtt. zm.) o dostępie do informacji
publicznej.

2. SPRZEDAJĄCY zobowiązany jest do zachowania poufnoŚci wszęlkich informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumięniu art. ll, ust. 4 ustawy z dnia 16 kwiętnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.

q 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 oń wartoŚci brutto niedostarczonego ,'przedmiotu umowy" za kaŻdy dzień opóŹnienia, licząc od
następnego dnia po upływie terminu określonego w $ 4, ust. 1.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwięk ze stron z pruygzyfi za które odpowiada
SPRZEDAJĄCY' KUPUJĄCEMU przysfuguje kara umowna w wysokości 30 % wartości umowy brutto'
3. W przypadku niewykonania umowy z przyczyfi niezaleŻnych od KUPUJĄCEGO, SPRZEDAJĄCY jest
zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 20oń wartości umowy brutto.
4' Kary, o których mowa powyzej SPRZEDAJĄCY zapłaci na wskazany przez KUPUJĄCEGO rachunęk
bankowy przelewem' w terminię 14 dni kalęndarzowych od dnia doręczenia mu żądania KUPUJĄCEGO zapłaty
kary umownej. Po bezskutecznym upływie tęrminu KUPUJĄCY ma prawo potrącić kary umowne z naleŻnego
wptagrodzenia SPRZEDAJĄCEGO.

S 8. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W razie opóźnienia w wykonaniu umowy zprzyczynzaLeŻnych od SPRZEDAJĄCEGO' KUPUJĄCY moze:
a) odstąpić od umowy po upływie 14 dni od dnia powstania opóźilenia,bezpotrzeby wznaczania dodatkowego
tęrminu i żądać kary umownej z tyttlłu niewykonania umowy lub,
b) wyznaczyć dodatkowy tęrmin wykonania umowy' żądając kary umownej za opóżnięnie z zagrożeniem
odstąpienia od umowy'

2.W przypadku realizacji dostawy niezgodnie zparametrami określonymi w zaplaniu ofęrtowym albo niezgodnie z
warunkami niniejszej umowy KUPUJĄCY wzywa do zmiany sposobu reaIizacji dostawy, wyznaczając w tym celu
odpowiedni tęrmin. Po upływie wznaczonęgo tęrminu KUPUJĄCY moze odstąpić od umowy zprzyazyrLzaktorę
odpowiada SPRZEDAJĄCY.

E 9. KLAT]ZI]LA PRAWNA

l. Strony zobowiązują się w przypadku sporów zaistniałych z tytvłu umowy' dąŻyć do osiągnięcia porozumienia.
2. W ptzypadku gdy strony nie mogą osiągnąc 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 ilw aktach, pierwszeństwo

w zastosowaniu mają postanowienia korzystniejszę dla KUPUJĄCEGO.

S 10. ZMIANA ZAWARTEJ UMOWY (ANEKS)

l. Wszęlkię zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nięwaznoŚci formy pisemnej
2. Warunkiem zmiany treści umowy jest podpisanie protokofu konieczności.
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$ l1. PoSTANoWIENIA KoŃCowE

l . Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.

2. Ewęntualne zmiany umowy muszą być uzgodnione przez obie Strony w formie pisemnej pod rygorem
nięważnoŚci.

SPRZEDAJĄCY: KUPUJĄCY:
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