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Nr sprawy: FZ-l I 5211A4KO/l 9/BR Katowice, dn. 08/07 12019 r

Dotyczy : Zapytania ofertowego

Szanowni Państwo,

Informacje ogólne
l. Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa

Zapytańe ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.
2. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo

zamówień publicznych (Dz.U. z2018 r. poz. l986).

Il. opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotęm zamówięnia w ramach niniejszego zapytanla ofertowego jest dostawa 3 zestawów rejestratora drgań
i wychyleń.

,,Rejestrator'' ma za zadanię zasilanie czujników oraz zapis wartoŚci z laserowych czujników drgań i wychyleń. System to
rejestrator i czujniki GIG ( posiadane przez Zamawiającego opisane poniżej) oraz dedykowanę oprogramowanie GIG
pozwaIające na dokładne i ciągłe pomiary więlkości wychyleń obiektu, zapewniając automatyzacje pomiarów
geodezyjnych.

Zęstaw,,Rejestratoą, składa się z dwóch torów rejestracji oraz układu zasilania dla czujników GIG. Pierwszy tor to zapis
kaŻdego kanafu z prędkoŚcią |ls i wizua|izacja za pomocą wyświetlacza graftcztego, drugi tor to zapis naPC za pomocą
dedykowanej karty pomiarowej i oprogramowania GIG. Transmisja danych odbywa się za pośrednictwęm modemu GSM.

Parametry pomiarowe i charakterystyka techniczna czujnika (w posiadaniu GIG):

- zakres pomiaru + 5 mm/m (z możliwościąprzestrajatiaod2 do 50 mm/m)
- rozdzię|czość + 0.02 mm/m
- częstotliwość drgań < l0 Hz
- napięcie zasilania urządzenia+l- Izy DC,
- pobór mocy układu pomiarowego < 2 W
- zabezpieczenie prądowe 2A
- separacja galwanicznamiędzy układami nadajnika i odbiomika
(wyłączr'ie w wersji iskrobezpiecznej urządzetia) 4.5 kV

- autonomiczna linia transmisyjno-zasilająca (wersja iskrobezpieczna) L < l500 m
- masa układu pomiarowo-nadawczego 2 kg (wersja iskrobezpieczna l0 kg)
- Wyjście sygnałowe +/- 10V kanał NS
- WyjŚcie sygnałowe +/- 10V kanał EW

Specyfikacja pojedynczego zestawu rejestratora:

Tor zanisu I

min 6 wejść pomiarowych analogowych (0/4-20mA,0l2-l0v) zapis interwał lls zkatała
min 2 wyjścia alarmowe/regulacyjne z możliwością przypisania do dowolnych kanałów pomiarowych wyzwalających
alarm, przekaŹnikowę min 5A l 250v AC
kolorowy wyświetlacz graftczny LCD, min 320x240 punktów
znamionowę warunki uzytkowania; 0+50oC, < 1 00%RH
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Tor zapisu 2

Karta pomiarowa PCI:
Wymiary max l75xl00
kozdzielczość: 12 bitów
Liczba wejŚć analogowych: 16 (ze wspólną masą)
Za|sesy wejŚciowe napięciowe 0-10 V tylko bipolarne
Szybkość przetwornika łC: 100kS/s
16 wejść cyfrowych TTL
16 wyjść cyfrowych TTL
Magistrala Universal PCM.2 (3.3 i 5V)
Złącze SCSI-I 68-pin żeńskię
Wyprowadzenie ze zlącza SCSI-II 68-pin żeńskię na listę pomiarową, połączenia śrubowę.
Dostarczanę bibliotęki dll dla Winl0 / Win8.1 / Win8 lWin7 / WinVista / WinxP w wersji 32 i 64 bit oraz Linux
Procęsor min 2x1.86GHz
Pamięć operacyjna min 8GB DDR3 SODIMM 1600MHz l,35Y
Dysk twardy SSD min 256G8 550/360MB/s 2,5"
Układ graficzny zintegrowany
Układ dżwiękowy zintegrowany, 6-kanałowy
Modem GSM HSPA / UMTS / EDGE ILTE 4G
Antęna GSM
Wej ś ci a/wyj ś cia zew nętr zne
min lx DVI-D
min IxVGA
min lx PS2 (klawiatura, mysz)
min lx LPT
min 2x RS-232 (w1prowadzony na taŚmie IDC)
min 6x USB 2.0
min lx LAN Gigabit
min lx Mic, lx Line-out
Chłodzenie procęsora: aktywne
Wymiary (WxDxH) 265x295 x 635(mm),4.7L
Materiał obudowy stal lmm
obsługiwane Systęmy Windows 7l8ll0 32l64bit, Linux
Program: System operacyjny Windows 10 IoT LTSC 2019 PL32l64bit
Auto Power On after Power Failure

Zasilanię i obudowa:
zasilanie izabezpieczenie tor 1: 12VDC lub 24VDC zabezpieczenie prądowe 3A'
zasilanie i zabezpieczenie całego układu i toru 2:
230VAC 50/ 60Hz zabezpieczettie prądowe 1 0A
zasilanie i zabezpieczenie czujników pomiarowych : +l-l2Y lub prądowe 3A
Mozliwość podtrzymania energii przez l0 min w przypadku braku zasilania
obudowa rejestratora (wartość uwarunkowania technologiczneprzęz przygotowane wcześniej komory pomiarowe)
wymiary: 380mm x 380mm x 21Omm (szerokość x wysokośó x głębokość)
Drzwjczl<t zblachy i uszczelnione pianką poliuretanową (PU)
MozliwoŚć montowana na Ścianię
Płytka montazowa pokryta cynkiem
System blokowania: zamęk na klucz
Klasa szczelnoŚci obudowy min: IP54
Wyprowadzenia kablowę - dławica kablowa mętalowa PG9 z nakrętką, min lP65  szt
Wyprowadzenia kablowe - dławica kablowa mętalowa PGl3 z nakrętką, min IP65 2szt

W ofercie należv podać:
- cęnę nętto w PlN/brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia od Wykonawcy
do Zamawiającego),
- szczegółowy opis techniczny Zaoferowanego sprzętu pozwalający na ocenę czy zaoferowany sprzęt spełnia wymagania
Zamawiającego
- termin płatnoŚci za fakturę.

Inne wymagania:
a) Tęrmin dostawy i warunki dostawy - Zamaułiający wymaga realizacji dostawy w terminie do 2 tygodni od daty

zawarcia umowy na warunkach DDP Incotęrms 2010 do oznaczonęgo miejsca wykonania, tj. Główny Instytut
Górnictwa, Plac Gwarków 1' 40-16ó Katowice, Zakład BR.
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b)

c)

IV. Miejsce i termin skladania ofert
l. ofęrtę taleŻv złoŻvć do dnia

w siędzibie Zamaw iającego :

Kontokt handlowv:
mgr Monika Wallenburg
mgr inŻ. Marzena Kolczyk

16/07/2019r.

Główny Instytut Górnictwa
Dział Handlowy (FZ-1)

Plac Gwarków 1

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

- tel. (032) 259 85 47, e-mail: mwallenburs@gis.eu
- tef . (032) 259 23 42, e-mail: makolczyk@gig.eu

moŻna złoŻyć drogą elektroniczną lub

Warunki płatności - płatnoŚć będzie dokonana w tęrminię określonym przez Wykonawcę w ofercię. Tęrmin
płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury.
WaruŃi gwarancji i rękojmi - Zamawiający wymaga gwarancji i rękojmi zgodnej z gwarancją producenta
dostarczonego sprzętu, jednak nie krótszej niż 12 miesięcy liczonej od daty odbioru przedmiotu zamówięnia
przez Zamawiającego.

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

a) Cena brutto :95 oń

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

najniŻsza cenabrutto występująca w ofertach x l00
X punktów

cena brutto ofeńy ocenianej

otrzymana ilość 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 za fakturę :5 oń (liczonv od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury)

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

2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania okręślone w opisie
przedmiotu zamówienia.

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

i zostanie wdrożonę przygotowanię zamówięnia.

2. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego
w okresie od dnia ogłoszenia niniejszego zapyŁania ofertowego do dnia, w którym upłynie termin składania ofęrt.

3. Zamawiający zastrzęga sobię prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w kaŻdej chwili,
bez podania przyczyny.

4. W toku badania treści ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy
o złoŻęnie wyjaśnień dotyczących tręści złoŻonej oferty otaz do wyznaczenia tęrminu do udzięlenia odpowiedzi
pod rygorem odrzucenia ofeńy.

5. ofertę mleŻy złoŻyć na załączonym formularzu ofertowym - załącznik nr l.
6. Integralna cześcia zanvtania ofertoweso iest wzór umolYv stanowiacv załacznik nr 2 rlo

ninieiszego zapvtania.

ZAPRASZAMY Do SKŁADANIA oFERT
Z poważanienl
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Nr sprawy: FZ-l I 52llA4KO/1 9/BR

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

Załqcznik nr 1

do zapytania ofertowego

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

Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków l
40-166 Katowice

w odpowiedzi na zapylanie ofęrtowe z dnia 08l07l201r9r. na dostawę 3 zestawów rejestratora drgań
i wychyleń' oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi wlw zap5Ąaniu ofertowym za
cenę:

nętto:..' .'. /PLN
słownię:.. '
wartość podatku VAT (przy Stawcę ........%o*):
słownie:
brutto: ... /PLN
słownie: ...

/PLN

- tęrmin płatności za fakturę :1.*

*należy wpisać wlaściwą stawkę VAT
**należy wpisać 14 lub 30 dni

Oświadczenie Wykonawcy:
. oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,
. oświadczamrże spełniam wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym,
. oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenie

niniejszej oferty,
. oświadczam)że uznaję sięzazwiązanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty 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
wyznaczony m przez Zamawiaj ącego.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. l i 2 rozporządzęnia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 zdńa27 kwiętnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektylrry 95l46lwE (ogólne rozporządzenie o ockonie danych) (Dz. IJrz. UE L 119
z04.05.20|6, str. 1), dalej,,RoDo'', informuję, że:. administratorem Pant/Pana danych osobowych jest:
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ogółem
(brutto)
w PLN
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Wartość
ogółem

(netto) po
rabacie
w PLN

6

Cena
jedn.

(netto)
w PLN

RAZEM

Ilość

4

J

J

Jednostka
miary

3

szt.

szt.

Przedmiot zamówienia
oraz szczególowy opis

techniczny pozwalający na
ocenę czy zaoferowany

sprzęt spełnia wymagania
Zamawiaiacego

2

Tor zapisu I
/opis/

Tor zapisu 2
/opis/

Lp.
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I

G ł ówny I ns tytut G órnictw a
Plac Gwarków l
40 - l66 Kątowice

inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym InsĘtucie Górnictwa jest Pani: mgr Katarzyną Kareł,
e-mąil: edpr(fupig.eu
Pani/Pana dane osobowe przetwarzate będą na podstawie ań' 6 ust. 1 lit. c RoDo w celu związanym niniejszym
zapytaniem ofertowym,
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
dotycząca niniejszego zapytania prowadzona zgodnie z art.4.8 ustawy z dnia29 stycznia 2OO4 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U . z 201? r. poz. 1579 i 201 8),
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywaluę przez okres 4 lat od dnia zakończęnia postępowania dotyczącego
niniejszego zapytania, a jeżeli czas trwania umowy przel<racza 4 lata, okres przechowylvania obejmuje cały czas
trwania umowy;
w odnięsieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanię do art.22 RoDo;
posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych Pant/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pant/Pana danych osobowych r;

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

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych osotowych, gdy uznaPanilPan, że przetwarzanie
danych o sobowych P arilP ana dotyczących nanlsza przepisy RoDo ;

nie przysfuguję Pani/Panu:
- w związlan z art. |7 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. 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 zakręsię wyoełnienia obowiązków informacvinvch przęwidzianvch w ań. l3 lub art. 14

RODO

oświadczam, Że wypełniłem obowiązki informacyjneptzewidziane w ań. 13 lub art. 14 RoDo3 wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
w niniej szym postępowaniua.

(miejscowość, data) (podpis osoby uprawnionej)

'Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nię może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani
zmianą postanowień umowy.
2wyjaśnienie: prawo do ograniczenia ptzetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej' lub z uwagi nawaŻnę względy
interesu pub'licznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
3rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201616'19 z dnia Ż7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzanieln danych osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46twE
(ogólnerozporządzenieoochroniedanych) (Dz'Urz. UEL 119z04.05.2016'str. 1).
aW 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. przezjego wykreślenie).
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Z^ŁĄCZNIK Nr. 2 Wzór umowy
uMowA NR pll000 023 461 I 5211/iVIKO/19

Zawarta w dniu pomiędzy

REGON ff ................. , zwanąw dalszej części umowy SPRZEDAJĄCYM, reprezentowanymprzez:

w

a GŁÓWNYM INSTYTUTEM GoRNIcTwA, z siedzibą w Katowicach, PLAC GwARKÓw l,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000090660, w Sądzie Rejonowyrrr w Katowicach,
Regon nr 00002346l' jako Zamawiającym,zwanym w dalszej części umowy KUPUJĄCYM, reprezentowanym
przęz i

I

)

następującej treści

8 I PRTT',DMINT TTMr)WV I T'NNA IT]WfT\)VV

1. Główny Instytut Górnictwa kupuje 3 zestawy rejestratora drgań i wychyleń, z;wane dalej ,,przedmiotem
umowy'' zgodnie zofertązdnia ......'... r. w oparciu o art' 4 ust 8 ustawy PrawoZamówień Publicznych z dnia
29 stycznia2004 r. (Dz.U. z2018 r.,poz. 1986) oraz aktów wykonawczychwydanych na jej podstawie.

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

nętto: ..

słownie

wartość podatku VAT
słownie:

/ PLN/

/PLN/

brutto: .

słownie:
/PLN/

3. Cęna obejmuje dostawę ,,przedmiotu zamówięnia'' na warunkach CIP Incoterms 2010 do oznaczonego
miejsca wykonania zamowienia, tj. Główny Instytut Górnictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarków l, Zal<ład
Akustyki Technicznej i Tęchniki Laserowej (BR).

4. osoba składająca podpis w imięniu SPRZEDAJĄCEGO jest upowazniona do zaciągania zobowiązań w
imieniu sPRzEDAJĄcEGo i oświadcza, Żę takię upowaznienie zostało jej udzielone oraz Ia dzień zawarcia
umowy nię zostało odwołane.

q 2. WARUNKI PŁATNoŚCI

1. Nalężnośi za przedmiot umowy, o którylm mowa w $ l, pkt. l zostanię przelana na konto
SPRZEDAJĄCEGO:

w banku
nr rachunku

na warunkach: płatność będzie dokonana w terminie... ..... 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' Zapłatność dokonaną po terminie okreŚlonym w pkt. 1, SPRZEDAJĄCY ma prawo domagać się odsetek za
opóźnienia w zapłacię, naIiczarrych wg stawki ustawowej.
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3. SPRZEDAJĄCY wyraża zgodę na zapłatę za wykonany przedmiot umowy wyłącznie przez 3.
SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się do tego, Żebęz uprzedniej pisemnej zgody KUPUJĄCEGQ pod rygorem
nieważności:
- jakiekolwiek prawa SPRZEDAJĄCEGO związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym
wierzytelności SPRZEDAJĄCEGO z tytułu wykonania umowy i związane z nimi nalęzności ubocznę (m' in.
odsetki), nie zostaną przeniesione natzęcz osób trzecich;
- nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpoŚrędnim lub poŚrednim skutkięm
będzie zmiana wierzyciela KUPUJĄCEGo;
- nię zawrzę umów przelewrr' poręczenia, zastawu, hipoteki, przekazu oraz o skutku subrogacji ustawowej lub
umownej;
- celem dochodzęnia jakichkolwiek praw z umowy nię udzieli upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego,
innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usfugową, gdzie indziej nie
sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresię prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w
rozumięniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 24 grudnia 2O07r.w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

4. SPRZEDAJĄCY zobowiąnlje się i przyjmuje do wiadomości co następuje:
- zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez K|JPIJJĄCEGO
bezpośrednio narzęcz SPRZEDAJĄCEGO, i tylko w drodzę przelewu na rachunek SPRZEDAJĄCEGo;
- umorzenię dfugu KUPUJĄCEGO do SPRZEDAJĄCEGO poprzez uregulowanie
w jakiejkolwięk formię fla rzęcz innych podmiotów niz bezpośrednio na ruęcz SPRZEDAJĄCEGO, może
nastąpió wyłącznie Za poprzedzającą to uregulowanie zgodą KUPUJĄCEGO wyraŻoną
w formie pisemnej pod rygorem bezskutęczności.

5. W razie naruszęnia obowiązku opisanego wyżej w ust. 3 lub ust. 4, SPRZEDAJĄCY zobowiązany będzie do
zapłaty narzęcz KUPUJĄCEGo kary umownej w wysokości do 0,5%o wartości wskazanej w $l ust. 2 umowy
za kaŻdy przypadek naruszenia, co nie narusza prawa KUPUJĄCEGO do dochodzęnia odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzęŻonej kary umownej na zasadach ogólnych.

$ 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,,Kupuj ącego''

(NrP)..

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

KUPUJĄCY potwierdza upowaznienie do otrzymywania faktur VAT i upowaznia SPRZEDAJĄCEGO do ich
wystawiania bez swojego podpisu.
SPRZEDAJĄCY potwierdza vpoważnięnie do wystawienia faktur VAT.

s 4. TERMIN I WARUNKI WYKoNANIA ZAMÓWIENIA

l. SPRZEDAJĄCY dostarczy ,,przedmiot umowy'' w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy' na
warunkach CIP Incotęrms 2010, do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, 40-166
Katowice, Plac Gwarków l,Zal<ł'ad Akustyki Technicznej i Tęchniki Laserowej (BR).

2. Dostawa ,,przedmiotu umowy'' będzie potwierdzona protokołem odbioru ilościowo - jakościowego
z zaznaczenięm ewentualnych 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 udzie|a gwarancji i rękojmi na ,,przedmiot umowy'' nie krótszej niż 12 miesięcy liczonej od
daty odbioru,,przedmiotu umowy'' pr zez KIJP|JJĄC EGo.

3. Gwarancja będzie obowiązywać od daty odbioru ,,przedmiotu umowy'' określonego w $4, ust. 1 niniejszej
umowy.

4. SPRZEDAJĄCY gwarantuje, Żę towar zamavłiany w tej umowie jest nowy, pozbawiony wad matęriałowych
i wykonawczych, a ponadto jest wykonany zgodnie z obowiąnljącymi standardami i normami jakościowymi.

5. KUPUJĄCY ma obowiązek zawiadomić SPRZEDAJĄCEGO o wadzię najpóŹniej w okręsie jednego
miesiąca od daty jej wykrycia - faksem, pocztąelektroniczną lub pisemnie na adręs SPRZEDAJĄCEGQ.

8 6 pnrlnrunść

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach okeŚlonych w przepisach (Ustawa z dnia 6 wrzęśnia
2001r, o dostępie do informacji publicznej, Dz'U. Nr l12, poz. ll98 zpóźn. zm.) o dostępie do informacji
publicznej.

2. SPRZEDAJĄCY zobowiązany jest do zachowania poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. ll, ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zlłvalczaniu 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 niędostarczonego ,,przedmiotu umowy'' za każdy dzień
opóźnienia,licząc od następnego dnia po upływie terminu okreŚlonego w $ 4, ust. l .

2. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad, wynikających z gwarancji i rękojmi, SPRZEDAJĄCY jest
zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości0,5 oń wartoŚci brutto ,,przedmiotu umowy" zakaŻdy dzień
opóŹnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego wspólnie przez Strony.

3. W przypadku niewykonania umowy Z przyczyn niezaleŻnych od KUPUJĄCEGO, SPRZEDAJĄCY jest
zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości umowy brutto.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiada
SPRZEDAJĄCY' KUPUJĄCEMU przysfuguje kara umowna w wysokości 10 7o wartoŚci umowy brutto.

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

6. Kary, o których mowa powyżej SPRZEDAJĄCY zapłaci na wskazany przez K|JP|JJĄCEGO rachunek
baŃowy przelewem, w terminię 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania KUPUJĄCEGO
zapłaty kary umownej. Po bezskutecznym upływie terminu KUPUJĄCY ma prawo potrącić kary umowne z
naleznego wynagrodzenia SPRZEDAJĄCEMU.

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



8 8. ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. W razie opóŹnienia w wykonaniu umowy zprzyazyn zaleŻnych od SPRZEDAJĄCEG9, KUPUJĄ6Y
moŻę:
a) odstąpić od umowy po upływie 14 dni od dnia powstania opoźnienia,bezpotrzeby wznaczania dodatkowego
terminu i żądać kary umownej z tytułu 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 wzrya
do zmiany sposobu realizacji dostawy wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Po upływie *yrnu"roi"go
tęrminu KUPUJĄCEMU przysfuguje prawo odstąpienia od umowy z przyazyn leŻących po stronie
sPRZEDAJĄCEGo.

S 9. KLAUZULA PRAWNA

1. Strony zobowiązują się w przypadku sporów zaistniałych z tfiłu 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 nię 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 korzystniejsze dla KUPUJĄCEGO.

8 10. ZMIANA ZAWARTEJ UMOWY (ANEKS)

1. Wszelkię zmiany niniejszej Umowy wymagająpod rygorem niewaŹności formy pisemnej.
2. Warunkięmzmiany treści umowy jest podpisanie protokofu konieczności.

q l1. PosTANowIENIA KoŃcowE

l. Umowa została sporządzona w 2 jedlobrzmiących egzemp\arzach, w językg polskim,
z przeznaazęniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

2. Ewentualne zmiany umowy muszą być uzgodnionę przez obie strony w formię pisemnej pod rygorem
niewazności.

SPRZEDAJĄCY: KUPUJĄCY:
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