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Nr sprawy: F Z-l I 5 I 63 IMKO/ I 9/BG Katowice, dn. 1410312019 r,

Dotyczy : Zapytania ofęrtowego

Szanowni Państwo,

Informacje ogólne
l. Zamaułiający: Główny Instytut Górnictwa

Zapytanie ofertowę prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.
2. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 t. - Prawo

zamówień publicznych (Dz. U . z 2018 r. poz. 1986).

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamowięnia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa sprzętu wiertniczego.

W ofercie należv podać:
- cęnę nętto w PlN/brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia od Wykonawcy
do Zamawiającego),
- upusty cenowę (eśli dotyczą),
- tęrmin płatnoŚci za fakturę.

Zamawiaiacv wvmaga złożenia oferty na wszystkie elementv opisane poniżei.

łvvmagania i parumetrv tecltniczłre:

l. Koronka czterosęgmęntowa $ 160 mm SVJ
2. Zapasowy segment Q 160 mm, 3 szt.
3. Przejściówka koronki SVJ - CR42 mm
4. Koronka Q 38 mm PCD, CR32
5 ' Cęntralizator na Żerdź Q 32 mm do otworu $ 160 mm
6, Cettra|izator na Żęrdź Q 42 mm do otworu { 160 mm, 5 szt'
7' Głowica pfuczkowa z gwintem Ck42 zprzelotem kablowym

Inne wvmagania:
a) Termin dostawy i warunki dostawy - Zamawiający wymaga rea|izacji dostawy w terminie do 2 tygodni od daty

złoŻęnia zamówięnia/zawarcia umowy na warunkach DDP Incotęrms 2010 do oznaczonęEo miejsca wykonania,
tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków l' 40-16ó Katowice, Zakład BG.

b) Warunki płatnoŚci - płatność będzie dokonana w terminie okeŚlonym przez Wykonawcę w ofercię. Tęrmin
płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury.

c) Warunki gwarancji i rękojmi - Zamawiający wymaga gwarancji i rękojmi zgodnej z gwarancją producenta,
jednak nie krótszej niż l2 miesięcy liczonej od daty odbioru przedmiotu zamówienia ptzez Zama:wiającego.

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

a) Cena brutto = 95 %o

Przyznawanle ilości punktów poszczególnym ofertom w kryterium ,.cena brutto" odbywać się będzie wg następującej zasady:

najniższa cena brutto występująca w ofertach x l 00
X punktów

cena brutto oferty ocenianej
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otrzymana ilość punktów pomnozona zostanie przęz wagę kryterium tj
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksyrnalna ilość punktów: 95'
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95%. Wyllczenie zostanie dokonane

b) Termin płatności za fakturę :5 oń (liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury)
- do l4 dni - 0 pkt.
- do 2l dni -3 pkt.
- do 30 dni - 5 pkt.

2. Zamawiający uzrra za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania okręślonę w opisie
przedmiotu zamówięnia.

3. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianię w trakcie reaLizacji zamówięnia.
4. Informuję, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni

i zostanie wdrożonę przygotowanię zamówienia.

IV. Miejsce i termin składania ofert
1. Ofęrte naIeŻv złożvć do dnia 22l03l20l9r. do eodz. 1000. Ofertę można złoŻyć drogą elektroniczną lub

w siędzibie Zamaw iającego :

Główny Instytut Górnictwa
Dział Handlowy (FZ-1)

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice
adres e-mail: makolczyk@gig.eu

Kontakt handlowv:
rngr inż. Matzęna Kolczyk - tel. (032) 259 23 42, e-mail: ry@!qĘ@g!g

2. Zamawiający informuje, iŻ ocęnie podlegać będą tylko te oferty, którę wpłyną do Zamawiającego
w okresię od dnia ogłoszenia niniejszego zapyIańa ofertowego do dnia, w którym upłynie termin składania ofęrt.

3. Zamawtający zastrzęga sobie prawo do unięwaznięnia zapytat'ia ofertowego w kaŻdej chwili,
bez podania przyczyny.

4. W toku badania tręści ofęrt Zamawiający zastrzęga sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy
o złoŻenię wyjaśnień dotyczących tręści złoŻonej oferty oraz do wyznaczenia tęrminu do udzielenia odpowiedzi
pod rygorem odrzucenia oferty.

5. ofertę nalezy złoŻyć, na załączortym formularzu ofertowym - załącznik nr l .

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

ZAPRASZAMY Do SKŁADANIA oFERT
Z powużaniem,

ilt,1

2
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Nr sprawy: FZ-L/5163/MKO/19/BG

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

Załqcznik nr 1

do zupytania ofertowego

Adres:
NIP:...
Regon:
Nr tel.:
Adres e-mail: ....
Osoba do kontaktu:
Nazwa banku: ......
Nr rachunku: ....

Główny Instytut Górnictwa
P|ac Gwarków 1

40-166 Katowice

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi ta zap7Ąanię ofertowe z dnia l4l03l2019r. na dostawę sprzętu wiertniczego, oferujemy wykonanie
przedmiotu zamówięria zgodnie z warunkami zawartyrni wlw zapytaniu ofertowym za cęnę'.

netto: ... ... /PLN
słownie;. '...
wartość podatku VAT (przy stawce ... .....%*)
słownię;
brutto: ... /PLN
słownie: ...

/PLN

- upusty cęnowę (eśli dotyczą):
- termin płatnoŚci zafakturę :

*należy wpisać właściwą stawkę VAT
**należy wpisać 14 lub Ż1 lub 30 dni

oświadczenie Wykonawcy:
. Oświadczamrże cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,

3

Wartość
ogólem
(brutto)
w PLN

9

Kwota
podatku
VAT

w PLN

8

Wartość
ogółem

(netto) po
rabacie
w PLN

7

Rabat
o/....... /o

w PLN

6

Cena
jedn.

(netto)
w PLN

5

RAZEM :

Ilość

4

Jednostka
miary

3

Przedmiot zamówienia

2

Lp.

I

1

2

J



6tlWHY Iftl5rYTUT 6ÓRN ltTWA
Plłc G''v.rrklv; 1. 4t}' l,'JrJ E.]t'sl.'lCI
T: ].] .l tł .]łl fl0. F: 3.l l-!0 65 J.1' E:.Ęr.ł'!rlflr}i,ł1ll, !v!t|.|./_Ętf .all
xonto: U1 l lł0 l('t7B 0r.iudJ 30l $ ]Żfltl 'l|)rJl

R€gon l |)0t0.7 3461. NlPi 
'iJ40 

1160 l6, KRSI 00t].ll0!}0ł16l] d CŁoWhl Y
INSTYTUT
COnNICTWA

oŚwiadczam, że spelniam wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym,
Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenie
niniejszej oferty,
Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią zlożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.

Klauzula informacyjna z art. 73 RODO:
Zgodńe z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzęnia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161619 zdńa 2] kwiętnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lwE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. IJrz. UE L 119
z04.05.2016, str. 1), dalej,,RoDo'', informuję' ze:
. adrrrinistratoręmPani/Panadanychosobowychjest:

cłówn1, [nstylut Górnictwa
Plac Gwąrków l
40 - 166 Katowice

. inspektorem ochrolry darrych osobowych w Głównym InsĘltucie Górnictwą jest Pani: mgr Katarzyną Kąreł'
e-ruąil: eclp|(Dgig,eu

' Pani/Pana dane osobowę przetwarzane będą na podstawie aft' ó ust' l lit. c RoDo w cęlu związanym niniejszym
zap5Ąaniem ofertowym'

' odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podrrrioty, którynr udostępniona zostanie dokumentacja
dotycząca niniejszego zapytania prowadzonazgodnie zart.4.8 ustawy zdnia29 stycznia 2004r' -Prawo zamówień
publicznych (Dz.U.22017 r.poz. 1579 i 2018),

' Pani/Pana danę osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dtia zakończenia postępowania dotyczącego
niniejszego zapftania, a jeŻell czas trwania umowy przel<racza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;

t w odniesieniu do Parri/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zavtomatyzowany,
stosowanie do art.22 RODO;

. posiada PaniiPan:
- na podstawie art' l5 RoDo prawo dostępu do danych osobowych PantlPana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania PanilPanadanych osobowych 1;

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

prawo do wniesięnia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, gdy uzla Pani/Pan, Że przetwarzante
danych o sobowych P ani l P ana doty czący ch flaflfsza przepisy RoDo ;. nie przysfuguię Pani/Patru:

- w zu,lązku 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. l lit. c RoDo'

oŚwiadczęnie wvkonawcv w zakresię w}pełnienia obowiązków informacyjnych przewidziarrvch w art. 13 lub art. 14

RODO

oświadczam' ze w1,pełniłenr obowiązki informacyjneprzewidzianę W art. 13 lub art. 14 RoDo3 wobec osób ftzycznych,
od których dane osobowe bezpoŚrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenię zamówięnia
w niniej szyrrr postępowaniua.

(miejscowość, clata) (podpis osoby uprawnionej)

4

'Wyjaśnienie: skorzystanie Zprawa do sprostowania nie moze skutkować nnianą wyniku postępowania o udzielenie zan-rówienia ani
zmianą postanowień umowy.
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G onN IcTWA2Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby flzycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
' rcąorządzenie Parl amentu Europejsk iego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 t. w sprawie ochrony osób fizycznych w

członkowskiego.

związku z ptzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dy'ektywy 95146/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.IJrz. UE L l19 z04.05.2016,str. 1).aW przypadku gdy wykonawca nie przekazlje danych osobowych innych niż
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez lego wykreślenie).

bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
lub art. 14 ust. 5 RoDo treści oświadczenia

5



ZAŁĄCZNIK Nr. 2 Wzór umowy
UMowA NR PLl0000Ż3461l 5l63lvIKo/19/BG

Zawarta w dniu w ..pomiędzy

REGON nr ...........'.'... , zwanąw dalszej części umowy SPRZEDAJĄCYM, repr€zentowanymprzez

a GŁoWNYM INSTYTUTEM GoRNIcTwA, z siędzibą w Katowicach, PLAC GwARKÓw 1,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000090660, w Sądzie Rejonowym w Katowicach,
Regon rr 00002346l, jako Zamawiającym, zwanym w dalszej części umowy KUPUJĄCYM, reprezentowanym
przęz:

1.......

)

następującej tręści :

E l_ pR7,F''DMIC)TITMowv I (-E'.N^ IIMÓWV

1. Głóvmy Instytut Górnictwa kupuje sprzęt wiertniczy, zwany dalej ,,przedmiotem umowy'' zgodnie z ofertą z
dnia ... ... .... r. w oparciu o art. 4 ust 8 ustawy Prawo Zamówięń Publicznych z dnia 29 stycznia 2OO4 r. (Dz. lJ.
z2018 r.,poz.1986) oraz aktów wykonawczychwydanych na jej podstawi

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

netto; ..

słownie
/PLN/

wartoŚć podatku VAT
słownię:

/PLN/

brutto:.
słownie:

/PLN/

3. Cena obejmuje dostawę ,,przedmiotu zamówięnia'' na warunkach CIP Incoterms 2010 do oznaczonego
miejsca wykonania zamówienia' tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków l, 40 - 166 Katowice, ZahJad
Technologii Eksploatacji i obudów Górniczych BG.

4. osoba składająca podpis w imieniu SPRZEDAJĄCEGO jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w
imięniu SPRZEDAJĄCEGO i oświadcza, Żę takię upoważnienie zostało jej udzielone oraz na dzięń zawarcia
umowy nie zostało odwołanę'

8 2. WARUNKI PŁATNoŚCI

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

w banku
nr rachunku

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

2. Zapłatność dokonaną po terminie okreŚlonym w pkt. 1, SPRZEDAJĄCY ma prawo domagać się odsetek za
opóŹnienia w zapłacie, naliczanych wg stawki ustawowej'

1

/,tą



3. SPRZEDAJĄCY wpaŻa zgodę na zapłatę za wykonany przedmiot umowy wyłącznie przez
KUPUJĄCEGo, bezpośrednio na jego rzęcziwyłącznie w drodzę przelewu na rachunęk wskazany w umowie.

Umorzenie dfugu KUPUJĄCEGO wobęc SPRZEDAJĄCEGO, poprzezuregulowanie w jakiejkolwiek formie
na rzecz osób trzecich, aniŻeli bezpoŚrednio rLa tzęcz SPRZEDAJĄCEGO, moze nastąpić wyłącznie za
uprzednią zgodą KUPUJĄCEGO, Wrażoną w formię pisemnej pod rygorem nięwazności.

4. SPRZEDAJĄCY oświadcza, że jakiekolwiek jego prawa, wynikające bezpoŚrednio lub pośrednio z
niniejszej umowy' w tym równięŻna|ęŻności ubocznę (odsetki), nie zostaną przeniesione narzęcz osób trzęcich
bezuprzedniej zgody KUPUJĄCEGo wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważnoŚci.

5. SPRZEDAJĄCY oświadcza, że nię dokona żadnej czynności prawnej, ani faktycznej, któręj bezpośrednim
lub pośrednim skutkięm będzie zmiana wierzyciela na inny podmiot. ograniczenie to doĘczy w szczególnoŚci
przelewu, subrogacji ustawowej oraz umownej, zastawu, hipoteki orazprzekazu.

6. SPRZEDAJĄCY oświadcza, zę w celu dochodzęnia praw z niniejszej umowy nię udzieli upoważnienia, w tym
upoważnienia inkasowego, innemu podmiotowi, w tym podmiotowi prowadzącemu działalność windykacyjną.

S 3. FAKTUROWANIE

l. SPRZEDAJĄCY wystawi fakturę VAT i przekaże ją KUPUJĄCEMU.

2. Faktura będzie opisana w sposób następujący:

SPRZEDAJĄCY / nazwa, adres /

Numer identyfikacyjny',SPRZEDAJĄCEGO''

KUPUJĄcY

Numer identyf,rkacyjny,,Kupującego''

(NrP)..

Główny Instytut Górnictwa,
Plac Gwarków 1,40 - 166 Katowicę
(MP) -634 - 012 - 60 - 16

KUPUJĄCY potwierdza upowaznienie do otrzymywania faktur VAT i upowaznia SPRZEDAJĄCEGo do ich
wystawiania bez swojego podpisu.
SPRZE DAJĄCY potwie rdza lpowaŻnięnie do wystawienia faktur VAT.

s 4. TERMIN I WARUNKI WYKoNANIA ZAMÓWIENIA

1. SPRZEDAJĄCY dostarczy 
',przedmiot 

umowy'' w tęrminie do 14 dni od daty zawarcia umowy' na
warunkach DDP Incoterms 2010, do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, 40-166
Katowice, Plac Gwarków l,Zakład Technologii Eksploatacji i obudów Górniczych BG.

2. Dostawa ,,przedmiotu umowy'' będzie potwierdzona protokołem odbioru ilościowo - jakoŚciowego
z zaznaczęttięm ewęntualnych rozbiezności.

8 5. oDPoWIEDZIALNoŚĆ wYKoNAwCY Z TYTUŁU GWARANCJI

1. Warunki odpowiedzialności określa niniejsza umowa' Kodeks Cywilny oraz oferta SPRZEDAJĄCEGO.
W przypadku rozbieżności postanowień w danej kwestii' pierwszeństwo mają postanowięnia korzystniejsze dla
KUPUJĄcEGo'

2. SPRZEDAJĄCY zapewni gwarancję i rękojmię zgodnie z gwarancją producenta, jednak nie mniej niŻ 12
miesięcy. Termin gwarancji będzie liczony od daty odbioru towaru przezK|JP|JJĄCEGO .

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 wtaz z
pełnym okręsęm gwarancyjnym.

2
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4. SPRZEDAJĄCY gwarantuję' że towar zamawiarLy w tej umowie jest nowy, pozbawiony wad matęriałowych
i wykonawczych, a ponadto jest wykonany zgodnie z obowiązującymi standardami
i normami jakościowymi (certyfikaty).

5. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady ,,przedmiotu umowy'' przysługują KUPUJĄCEM|J niezalęŻnie od
uprawnień z tytufu gwarancji _ wszęlkie postanowienia zawarle w karcie gwarancyjnej lub ofercię
SPRZEDAJĄCEGO' a sprzęczne zpowyŻszym,vważa się za bezskutecznę wobec Stron.

6. Uprawnienia z Ęnału rękojmi rozpoczynają się w dacie odbioru przez KIJP|JJĄCEGO ,,przedmiotu umowy''
wrazz fakturą i nie mogą skończyć się wcześniej niz uprawnieniaztytllłu gwarancji obejmującej dostarczony
towar.

7. KUPUJĄCY ma obowiązek zawiadomić SPRZEDAJĄCEGO o wadzie ltajpóźniej w okręsię jednego
miesiąca od daty jej wykrycia - faksem, poaztą elektroniczną lub pisemnie na adres SPRZEDAJĄCEGQ'

8. okręs rękojmi ulega przedfużeniu o okres usuwania wady. okres usuwania wady rozpoczyna się
z dnięm zawiadomięnia SPRZEDAJĄCEGO o wadzie, a kończy z dnięm przekazania,,przedmiotu umowy''
wolnego od wad upoważnionemu przedstawicięlowi KUPUJĄCEGO.

9. Wady ujawnione w okresie rękojmi usuwanę będą bezpłatnie (dotyczy to wszystkich materiałów, części i
czynności podjętych w z:wiązlu z usunięciem wady), w okresach ustalonych kaŻdorazowo przez Strony. Termin
usuwania wad wynosić będzie maksymalnie 30 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady. Z czynności
odbioru wadliwego ,,przedmiotu umowy'' zostanie spisany protokół.

10. W przypadku konięczności usunięcia wad ,,przedmiotu umowy'', koszt i odpowiedziaIność zajej 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. JeŻęli wady,,przedmiotu umowy'' usunąć się nie da, albo SPRZEDAJĄCY nie usunie wady
w okesie, o którym mowa w ust. 9, albo po usunięciu wady ,,przedmiotu umowy'' nadal wykazuje wady,
KUPUJĄCY może:

a) żądać bezpłatnej wymiany ,,przedmiotu umowy'' na wolny od wad o nie gorszych parametrach, w
okręsie uzgodnionym przez Strony, bądź

b) żądać obniŻenia 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.

8 6. PoUFNoŚC

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

2. SPRZEDAJĄCY zobowiązany jest do zachowanta poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11, ust' 2 ustawy z dnia 16 kwiętnia 1993 r. o zwalczanil 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 yo wartości brutto niędostarczonęgo ,'przedmiotu umowy'' za każdy dzieil
opóżnienia,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
zawierającego wadę, za każdy rozpoczęty dzieh opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie tęrminu
okreŚlonego w $ 5, pkt. 3 i 9.

3. W przypadku niewykonania umowy z przyczyfl niezaleŻnych od KUPUJĄCEGO, SPRZEDAJĄCY jest
zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości l0% wartości umowy brutto.
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4. W przypadku odsĘpięnia od umowy przez którąkolwięk zę stron z ptzyczyn za które odpowiada
SPRZEDAJĄCY, KUPUJĄCEMU przysfuguje kara umowna w wysokości 10 % waioścr. umowy brutto.

5. W prąpadku wystąpienia szkody ptzewyższającej wartość kary umownej SPRZEDAJĄCY zapłaci
KUPUJĄCEMU odszkodowanie uzupełniające do wysokości poniesionej szkody'

6. Kary, o których mowa powyżej SPRZEDAJĄCY zapłaci na wskazany przezK|JPIJJĄCEGo rachunek
bankowy przelewem, w tęrminię 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu Żądania KUPUJĄCEG9
zapłaty kary umownej. Po bezskuteoznq upływie tęrminu KUPUJĄCY ma prawo potrącić kary umowne
należnego w1magrodzenia SPRZEDAJĄCEMU.

7, obowiązek zapłaty przez SPRZEDAJĄCEGO kar umownych pozostaje niezaleŻny od wysokości
poniesionej przez KUPUJĄCEGO szkody, jak i niezaleŻny od zaistnienia szkoły w tym ewentualnego braku
szkody.

8 8. ODSTAPIENIE OD UMOWY
l. W razię opóhienia w wykonaniu umowy z ptzy,zyn zależItych od SPRZEDAJĄCEGo, KUPUJĄCY
mozę:
a) odstąpić od umowy po upływie 14 dni od dnia powstania opóźnienia,bezpotrzeby Wznaczalia dodatkowego
tęrminu i żądać kary umownej z Wn;1.u niewykonania umowy lub,
b) wyznaczyć dodatkowy termin wykonania umowy' Żądając kary umownej za opóźnięnie z zagroŻeniem
odstąpienia od umowy'

2' JeŻęIi SPRZEDAJĄCY realizuje dostawę niezgodnie z warunkami niniejszej umowy' KUPUJĄCY wzywa
do zmiany sposobu realizacji dostawy wyznaczając w tym celu odpowiedni tęrmin' Po upŁywie wyznaczonęgo
terminu KUPUJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczw leŻących po strońe
sPRZEDAJĄcEGo.

T 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, rozstrzygnięcię 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 zautartymi w ilw aktach, pierwszeństwo
w zastosowaniu mają postanowienia korzystniejsze dla KUPUJĄCEGO.

8 10. ZMIANA ZAWARTEJ UMOWY (ANEKS'I

l. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.
2. Warunkięm zmiany treści umowy jest podpisanie protokołu konieczności.

8 l1. PosTANowIENIA KoŃCowE

1. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w języku polskim,
z przęznaazęniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron'

2. Ewęntualne zmiaty umowy muszą być uzgodnione przez obie Strony w formię pisemnej pod rygorem
nięważnoŚci.

SPRZEDAJĄCY: KUPUJĄCY:
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