
Gł.oWNY
TNSTYTUT
GOnru ICTwA

FZ-rl5t43|MKO/I9 Katowice, a". /.(.Qł .2019 r
Dotyczy : zapytania ofertowego.

Szanowni Państwo,

I. Informacje ogólne
L Zamavliający: Główny InsĘtut Górnictwa
Ż. Do niniejszego zap5Ąanie ofeńowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówieil

Publicznych z dniaZ9 stycznia}}}4 r. (D2.U.2018. poz.I986).

u. opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa
betonoskopu ultradńviękowego o niżej opisanych parametrach:

ocena wytrzymałości betonu na podstawie pomiaru czasu i prędkości fali ultradźwiękowej
ocena nośności obiektów betonowych takich jak kolumny/ słupy
ocena głębokości za\egania w ad
ocena porowatości i spękania materiafu.
ocena anizotropii w materiałach kompozlowych
ocena wieku materiafu, jeśli jego właściwości ftzyczne zmieniają się wraz z upĘwem czasu
odporne nazużycie końcówki głowic
Urządzenie musi pozwa|ać na wykonywanie pomiarów bez specjalnęgo przygotowania badanej
powierzchni
pomiar czasu i prędkości fali ultradźwiękowej w twardych materiałach,
możliwo ść wykonywani a badania matęriałów b ez lży cia środka sprzę gaj ącego,
odległośó między głowicami: 150 mm,
zakręs pomiaru czasu: 15 - 100ps,

zakres pomiaru prędkości: l500 _ 9990 m/s

zakres pomiaru zalegania wad: 10-50 mm,
błąd pomiaru, nie więcej niż: Łl %o,

częstotliwoś Ó pracy: 50 kHz,
częstotliwość strefowa: 5 -Ż5 kJIz,
ilośó zapamiętanych pomiarów: minimum 4000,
zakres temperatury pracy: od -20 do *45oC,

W ofercie należv nodać:

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

model oferowanego sprzętu lub szczegółowy opis techniczny. W prrypadku nie podania
w/w informacji w formularzu ofertowym należy dołączyć do oferĘ karĘ katalogowe
bądź opisy ponvalające na ocenę czy oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania
Zamawiającego'

okres gwarancji



Inne wvmagania:

- termin dostawy i waruŃi wykonania zamówięnia - zamawiający wymaga rea|izacji zamówięnia
w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy na waruŃach DDP Incoterms 2010 do
oznaczorlęgo miejsca wykonania tj. Główny Instytut Górnictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarków 1,
ZatJad Technolo gii Eksp loatacj i i obudów Górniczych

- Warunki płatności - Zamawiający wymaga 30 dniowego terminu płatności, który będzie liczony od
daty dostarczęnia do GIG prawidłowo wystawionej faktury'

- okres gwarancji na dostarczony ,'przedmiot zamówienia'' będzie liczotty od daty dostarczenia go do
GIG

ilI. Kryteria oceny ofert oraz łrybór najkorrystniejszej oferĘ

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:

tajniższa cena brutto występująca w ofęrtach x 100
Xpunktów: -

cena brutto oferty ocenianej

otrzymana ilość punktów pomnoŻona zostanie ptzez wagę kryterium tj. 95%. Wyliczenie zostanię dokonanę
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów: 95.

b) Okres Gwarancji :5 o/"

_ do 12 miesięcy - 0 pkt.
- do 24 miesięcy _ 5 pkt.

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

3. Cena podana przezWykonawcę nie będzie podlegała zmtanię w trakcie realizacjizamówienia.

4. lnformuj ę, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie
powiadomieni i zo stanie wdrożone pr zy gotow anie zamówi enia.

IV. Miejsce i termin składania ofeń
1. ofertę naleŻy złożyó do dnia )l;.'.p2.-..łp.(9.....'.. ofeńę można złożyć drogą

elęktroniczną, lub w siędzibie Zamaw iającego :

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

adres e-mail: makolczyk@eig.eu
Kontakt handlowv:

mgr Monika Wallenburg- tel. (032) 259 25 47 -e-mail: mwallenburs@gig.eu

mgr inż. Marzena Kolczyk - tel. (032) 259 23 42- - e-mail: makolczyk@gig.eu

2. Zamawiający informuje, iz ocenie podlegaó będą tylko te pozycje, które wpfuną do
Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego tozeznania r1mku do dnia, w którym
upłynie termin składania ofeń.

3. W toku badania treści ofęrt Zamau,iĄący zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do
Wykonawcy o złożenie wyjaśnień dotyczących tręści złoŻonej oferty oraz do wyznaczenia
terminu do udzięlenia odpowiedzi pod rygoręm odrzucenia oferty.
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewaznierua zapyIania ofertowego w każdej chwili,
bez podania przyczyny.

5. ofeńę naleŻy złoŻyć na załączonym formularzu ofertowym. zał.1

6. Integralną cześcia zapvtania ofertowego iest wzór umowY stanowiacv załacznik nr 2 do
ninieiszego zapvtania.

Z poważaniem

Ki er owni k Dzi ąłu H andl ow e go

0BUu

crówruv INSTYTU? cónrurnvł

Konto:05 1140'1078 0000 3018 1200 1001

Regoni 000023461, NlPi 6340126016
KRS:0000090660

mgr Monika

Jednostka Notyfikowana nr

CeĄfikowany Zintegrowany system zarządzanla
spelnia urymaganla norm: PN-EN ISO 9001 :2015-10
PN-N-18001 :2004 PN-EN ISO 14001:201$09

Plac Gwarków'l
40ł66 Katowice
www.gig.eu

T: 32 259 20 00
F: 32 259 65 33
E: gig@gig.eu



FZ-LISI4ólrVtKO/l9

Nazwa/Imię i Nązwisko llykonawcy:

Załqcznik nr.I

Aclres:
NIP:
Regon:
Nr tel.:
Nr faksu:
Osoba kontaktawa :... ..

Adres e-mail:
Nazwa banku:
Nr racltunku

Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

FORMULARZ OF'ERTOWY
nr ......................... z dnia

netto: ..,
słownie:
wartośó podatku VAT ( przy stawce ..%): lPln I
słownie:
brutto: I Plnl
słownie:.

model oferowanego sprzętu lub szczegółowy opis techniczny......

*w przypadku braku szczegółowego opisu technicznego oferowanego sprzętu lub niepodania oferowanego
modelu do oferty nal eży dołączyć katalogowe bądŹ opisy pozwalające na ocęnę czy oferowany sprzęt spełnia
wszystkie wymagania Zamawiającego.

okres gwarancji **:............... miesięcy
* *należy wpisaó odpowiedni o 12 Iub 24

oświadczenie Wykonawcy:
oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacjiprzedmiotu Zamówienia
oświadczam, ze spełniam wszystkie wymagania zaulartew Zapytaniu ofertowym
oświadczam, że lzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego
sporządzenia niniej szej oferty
oświadczam, Że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okłes 30 dni od daty ńożenia
oferty
oświadczam, ze jestem gotowy do zawarcia umowy z Zamawiającym zgodnię zę wzoręm umowy
(załącznik ff 2) stanowiącym integralną część 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 arI. 13 ust. l i 2 rozporządzęnia Parlamęntu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związlll zprzeIwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lwB (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1), dalej ,,RoDo'', informuję, że:
. administratoręm Pani/Pana danych osobowych jest:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 1.{..9ł.:.ł.F 
'. na dostawę: betonoskopu

ultradźrviękowego oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi
wlw zapyIaniu ofertowym zacenęi

lPlnl

{ć
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G ł ów ny I nS tytut G ór n i ctw a
Plac Gwarków l
40 - l66 Kątowice

inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym InsĘtucie Górnictwą jest Pani:
mgr Katarzyną Kareł, e-mąil: gdpr@gig.eu'
PanilPana danę osobowę przętwatzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RoDo w celu związanym
niniej szym zapytaniem o fertowym
odbiorcami Pani,/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanię
dokumentacja dotycząca niniejszego zap7Ąania prowadzona zgodttie z art.. 4.8 ustawy z dńa 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówięń publicznych (Dz. U. z2017 r. poz. 1579 i 2018)
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywarle przęz okes 4 lat od dnia zakończęnia postępowania
dotyczącego niniejszego zapytania, a jeŻe|i czas trwania umowy przekacza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje caly czas trwania umowy;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nię będą podejmowane w sposób
Zavtomatyzowany, stosowanie do ań.22 RoDo;
posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawię art. l6 RoDo prawo do sprostowania Panl/Panadanych osobowych 1;

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

prawo do wnięsienia skargi do Prezęsa Urzędu ochrony Danych osobowych, gdy uzna PanilPan, Że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RoDo;

nie przysfuguje Pani/Panu:
w związllt z art' 17 ust. 3 lit. b, d lub e RoDo prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia 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.

oŚwiadczęnię wykonawcy w zakresię wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub

art. 14 RODO

OŚwiadczam,Żewypełniłem obowiązki informacyjneprzewidziane w art. 13 lub art. 14 RoDo3 wobec osób
ftzycznych, od których dane osobowę bezpośrednio lub poŚrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówięniapublicznego w niniej szym postępowaniua.

(p odp is osoby u prav,n i onej )

'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 załączników'
2lryjaśnienie: prawo do ogralliczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechow1łvania, 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 Ż7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
flzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95l46lwE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Utz. UE L l 19 z 04.05.2016, str' l ).
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 wykreśIenie).
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Zawarta w dniu

Z^ŁĄCZNIK Nr. ŻWzór umowy
UMowA NR PLl0000Ż346l/ 5143/}IKo/19

.pomiędzyw

REGON nr ..........'...... , zwaną w dalszej częŚci umowy SPRZEDAJĄCYM, reprezentowanymprzęzi
I

a GŁÓWNYM INSTYTUTEM GoRNlCTwA, z siedzibą w Katowicach, PLAC GwARKÓw 1,
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
ptzęz i

1

następującej tręści :

S 1. PRZEDMIOT UMOWY I CENA T-IMOWY

1. Główny Instlut Górnictwa kupuje betonoskopu ultradźwiękowego, zwany dalej ,,przedmiotem umowy''
zgodnie z ofertąz dnia .......... r. w oparciu o art.4 ust 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznychz dnia29
stycznia2004 r. (Dz. U. z2018 t.)poz.1986) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawi

2. KUPUJĄCY zamawia, a SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się zrealizować przedmiotumowy w kwocie:

nętto: ..

słownie
/ PLN/

wartość podatku VAT
słownię;

/PLN/

brutto:.
słownię:

/PLN/

3' Cena obejmuje dostawę ,'przedmiotu zamówienia'' na warunkach CIP Incoterms 2010 do oznaczonego
miejsca wykonania zamówienia, tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków l,40 - 1ó6 Katowice,Zal<ład
Technologii Eksploatacji i obudów Górniczych BG.

4. osoba składająca podpis w imięniu SPRZEDAJĄCEGO jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w
imieniu SPRZEDAJĄCEGO i oŚwiadcza, Żę takię upowaznienię zostało jej udzielone oraz la dzięń zawarcia
umowy nię zostało odwołanę.

s 2. WARUNKI PŁATNOŚCI

1' NależnośÓ za przedmiot umowy, o któr1łn mowa w $ 1, pkt. 1 zostanię przelata na konto
SPRZEDAJĄCEGo:

w banku
nr rachunku

na warunkach: płatność będzie dokonana w tęrminię 30 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 pkt. 1, SPRZEDAJĄCY ma prawo domagać się odsetek za
opóźnienia w zapłacie, na|iczanych wg stawki ustawowej.
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3. SPRZEDAJĄCY wyraża z9odę na zapłatę za wykonany przedmiot umowy wyłącznie przez
KUPUJĄCEGO, bezpośrednio na jego rzęcz i wyłącznie w drodze przelewu na rachunek wskazany w umowie.
Umorzenie dfugu KUPUJĄCEGO wobęc SPRZEDAJĄCEGO, poprzęz uregulowanie w jakiejkolwięk formie
na rzęcz osób trzecich, aniżeli bezpoŚrednio na rzęcz SPRZEDAJĄCEGO, moze nastąpiĆ wyłącznie za
uprzednią zgodą KUPUJĄCEGO, wyraŻoną w formie pisemnej pod rygorem nięwazności.
4. SPRZEDAJĄCY oświadcza' ze jakiekolwiek jego prawa' wpikające bezpośrednio lub pośrednio z
niniejszej umowy' w tym równięŻna|ężności ubocznę (odsetki), nie zostaną przeniesione rLarzeQz osób trzęcich
bezuprzedniej zgody KUPUJĄCEGO wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem nięwazności.
5. SPRZEDAJĄCY oświadcza, żę nie dokona Żadnej czynności prawnej' ani faktycznej, któręj bezpośrednim
lub pośrednim skutkięm będzie zmiata wierzyciela na inny podmiot. ograniczenie to dotyczy w szczególności
przelewu, subrogacji ustawowej oraz umownej, zastawu, hipoteki orazprzekazu.
6. SPRZEDAJĄCY oświadcza, zę w celu dochodzęnia praw z niniejszej umowy nię udzięli upowaznienia, w tym
upowaznienia inkasowego, innemu podmiotowi, w tym podmiotowi prowadzącęmu działalność windykacyjną.

8 3. FAKTUROWANIE

1. SPRZEDAJĄCY wystawi fakturę VAT i przekaŻe ją KUPUJĄCEMU

2, Faktura będzie opisana w sposób następujący:

SPRZEDAJĄCY / |lazwa, adres /

Numer identyfikacyjny,,SPRZEDAJĄCEGO''

KUPUJĄcY

Numer identyfi kacyjny,,Kupującego''

(NrP)

Główny Instytut Górnictwa,
Plac Gwarków l,40 - 166 Katowicę
(NrP) -634 - 012 - 60 - t6

KUPUJĄCY potwierdza upoważnienie do otrzymywania faktur VAT i upowaznia SPRZEDAJĄCEGo do ich
wystawiania bez swojego podpisu.
SPRZE DAJĄCY potwiet dza upow aŻnięnie do wystawienia faktur VAT.

8 4. TERMIN I WARUNKI WYKoNANIA ZAMÓWIENIA

1. SPRZEDAJĄCY dostarczy ,,przedmiot umowy'' w tęrminię do 14 dni od daty zawarcia umowy' na
warunkach CIP Incotęrms 2010, do oznaczotego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Gómictwa, 40-166
Katowice, Plac Gwarków 1, Zal<ład Technologii Eksploatacji i obudów Górniczych BG.

2. Dostawa ,,przedmiotu umowy'' będzie potwierdzona protokołem odbioru ilościowo - jakościowego
z zaztaczenięm ewentualnych rozbieżności.

$ 5. oDPowIEDZIALNosC wYKoNAwCY Z TYTUŁU GWARANCJI

1. Warunki odpowiedzialności okręśla niniejsza umowa' Kodęks Cywilny oruz ofęrta SPRZEDAJĄCEGO.
W przypadku rozbieżnoŚci postanowień w danej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejszę dla
KUPUJĄcEGo'

2. SPRZEDAJĄCY udzięla KUPUJĄCEMU ......... miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot
umowy' który liczony będzie od daty podpisania protokołu z ilościowo - jakoŚciowego.

3. KUPUJĄCY ma obowiązek zawiadomić SPRZEDAJACEGO o wadzię przedmiotu umowy " tajpóźniej
w okresie dwóch dni roboczych od daty jej wykrycia- faksem, pocztą elektroniczną lub pisemnie na adręs
SPRZEDAJĄCEGo.

4. okres gwarancji ,,przedmiotu umowy'', ulega przedłuzeniu o czas wyłączenia go z eksploatacji, od dnia
zgłoszenia usterki do dniajej usunięcia.
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5. Wady ujawnione w okręSie gwarancji usuwanę będąbezpłatnie (dotyczy to wszystkich materiałów, części i
czynności podjętych w związka z usunięciem wady), w okręsach ustalonych kaŻdorazowo przez Strony. Jężęli
Strony nie ustaliły okresu usuwania wad wynosić on będzie maksymalnie 30 dni od daty zgłoszenia wady. Z
czynności odbioru wadliwego przedmiotu umowy zostanie spisany protokół.

6. Wady usuwanę będą w miejscu, w którym przedmiot umowy jest uzywany, chyba że sprzeciwia się temu
istota wady.

7.W przypadku konięcznoŚci usunięcia wad w innym miejscu niŻ miejsce uŻywania 
',przedmiotu 

umowy'' koszt
i odpowiedzialność za jęj transport ponosi SPRZEDAJĄCY. Koszt i odpowiedzialnośó ponosi
SPRZEDAJĄCY od chwili wydania wadliwego ,,przedmiotu umowy'' jego upowaznionemu przedstawicielowi,
do chwili odbioru ,,przedmiotu umowy'' przęZ upoważnionego przedstawiciela KUPUJĄCEGO, po usunięciu
wady.

8. W przypadku konieczności usunięcia wad w innym miejscu niŻ miejsce uŻywania,,przedmiotu umowy''
wszęlkię wady ftzyczne przedmiotu umowy winny być stwięrdzone na piśmie przęZ upowaznionych
przedstawicieli Stron, przed przekazanięm,,przedmiotu umowy'' SPRZEDAJĄCEMU, w cęlu usunięcia wady.

9. Jezeli wady ,,przedmiotu umowy'' usunąć się nie da, albo SPRZEDAJĄCY nie usunie wady
w oklęSię, o którym mowa w pkt. 5, albo po usunięciu wady ,,przedmiot 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 obniŻenia ceny w odpowiednim stosunku, bądź
c. odstąpić od umowy, bez względu na charakter irozmiar wady,bądź
d. dokonać wymiany 

',przedmiotu umowy'' na wolny od wad, na koszt i ryzyko
SPRZEDAJACEGO.

qó. 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 l12, poz. 1198 zpóźn. zm.) o dostępie do informacji
publicznej.

2. SPRZEDAJĄCY zobowiązany jest do zachowania poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 17, ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.

8 7. KARY UMowNE Z TYTUŁU NIEDoTRZYMANIA oKREŚLoNYCH WARUNKÓW

1. 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 .

Ż. W przpadku opóŹnienia w usunięciu wad, wynikających z gwarancji i rękojmi SPRZEDAJĄCY jest
zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5%o wartości umowy brutto przedmiotu umowy
zautierającego wadę, za kaŻdy rozpoczęty dziefi opóźnienia, Iicząc od następnego dnia po upływie terminu
określonego w $ 5, pkt. 5.

3. W przypadku niewykonania umowy z przyazyn nieza|eŻnych od KUPUJĄCEGO, SPRZEDAJĄCY jest
zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości l0% wartości umowy brutto.

4. W przypadku odstąpięnia od umowy przez którąkolwięk zę stron z przyczyn za ktorę odpowiada
SPRZEDAJĄCY' KUPUJĄCEMU przysługuje kara umowna w wysokoŚci 10 oń wartości umowy brutto.

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

6. Kary, o których mowa powyżej SPRZEDAJĄCY zapłaci na wskazany przez KUPUJĄCEGO rachunek
bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu Żądania KUPUJĄCEGO
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zapłaty kary umownej. Po bezskutęcznym upłyr,vie terminu KUPUJĄCY ma prawo potrąció kary umowne z
należnego wynagrodzenia SPRZEDAJĄCEMU'

8 8. ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. W razie opóźnienia w wykonaniu umowy z przyczyn za|eżnych od SPRZEDAJĄCEGO, KUPUJĄCY
moze:
a) odstąpić od umowy po upływie 14 dni od dnia powstania opóźnienia,bez potrzeby wznaczania dodatkowego
tęrminu i Żądać kary umownej z $ułu niewykonania umowy lub,
b) wyznaczyć dodatkowy termin wykonania umowy' Żądając kary umownej za opóźnięnię z zagroŻeniem
odstąpienia od umowy.

2. JęŻeIi SPRZEDAJĄCY realizuje dostawę niezgodnie z warunkami niniejszej umowy' KUPUJĄCY wzrya
do zmiany sposobu realizacji dostawy wyztaczając w tym celu odpowiedni tęrmin. Po upĘwie .vqyznaczonęgo

terminu KUPUJĄCEMU przysfuguje prawo odstąpienia od umowy Z przyczyn leŻących po stronie
SPRZEDAJĄcEGo.

S 9. KLAUZULA PRAWNA

1. Strony zobowiązują się w przypadku sporów zaistniałych z Ęnill 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'
Kodęksu Cywilnego oraz oferty SPRZEDAJĄCEGO.

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

S 10. ZMIANA ZAWARTEJ UMOWY (ANEKS)

l. Wszęlkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nięważności formy pisemnej
2. Warunkięm zmiany treści umowy jest podpisanie protokofu konieczności.

8 11. POSTANOWIENIAKONCOWE

1. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w ję"yku polskim,
z ptzezflaazeniem po jednym egzemplarzv dla każdej ze stron'

2. Ewęntualne zmiaty umowy muszą być uzgodnione przęz obie strony w formie pisemnej pod rygorem
niewaznoŚci.

SPRZEDAJĄCY: KUPUJĄCY:
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