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ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 1/09/2017, Z DNIA 1.09.2017 r. 

Zmienione dnia 28.09.2017 r. 
prowadzone zgodnie z „Zasadą konkurencyjności” - pkt. 6.5.2 Wytycznych 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014 - 2020 

1. Nazwa i dane 
teleadresowe 
zamawiającego 

 

Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju 

ul. Kazachska 5/132 

02-999 Warszawa, oddział w Świdnicy 

Tel. 501-051-745 

 

2. Przedmiot zamówienia 
 

Zakup, dostawa sprzętu biurowego i komputerowego z 
oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w 
Świebodzicach 
 
na potrzeby realizacji projektu „Rozwój e-usług publicznych 
jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie 
decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz 
Gminie Strzegom” współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr projektu: 
RPDS.02.01.04-02-0011/16,  realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 
„Technologie informacyjno-komunikacyjne”, Działanie 2.1 „E-
usługi publiczne”, Poddziałanie 2.1.4 „E-usługi publiczne – ZIT 
AW”. 

3. Szczegółowy opis 
przedmiotu 
zamówienia 

 

1. Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia 
stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
 

2. Miejsce dostawy sprzętu i usług (Odbiorca sprzętu i usług): 
 
Urząd Miejski w Świebodzicach, ul. Rynek, 58-160, 
Świebodzice, w godzinach pracy Urzędu, tj. 7.30-15.00, od 
poniedziałku do piątku.  

 
3. Wymagania dotyczące serwisu i gwarancji: 
 

 Przeglądy serwisowe zgodnie z zaleceniami producenta 
bezpłatnie w okresie gwarancji wskazanym w ofercie– w 
miejscu wskazanym przez Urząd Miejski w Świebodzicach; 

 Przedmiotem dostawy muszą być wyłącznie nowe 
urządzenia posiadające wymagane przez prawo stosowne 
zaświadczenia i certyfikaty; 

 Wykonawca dostarczy zamówiony sprzęt do Odbiorcy 
sprzętu oraz dokona jego montażu i uruchomienia w celu 
sprawdzenia poprawności działania; 

 Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego instruktażu 
wyznaczonych pracowników Urzędu Miejskiego w 
Świebodzicach w zakresie obsługi i eksploatacji sprzętu; 

 Przedstawione w specyfikacji parametry przedmiotu 
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zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe 
oczekiwane przez Zamawiającego; 

 Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane 
przez producenta w taki sposób, aby możliwa była 
identyfikacja zarówno produktu jak i producenta 
 

 W przypadku wystąpienia błędu/awarii, powodującego 
nieprawidłowe działanie sprzętu/oprogramowania, Oferent 
zobowiązany jest do świadczenia tzw. powdrożeniowej 
asysty technicznej w siedzibie Odbiorcy sprzętu. Asysta 
techniczna będzie świadczona bezpłatnie w okresie 
gwarancyjnym wskazanym przez Oferenta w ofercie. Po 
zgłoszeniu błędu/awarii przez Odbiorcę sprzętu, czas 
przybycia do siedziby Odbiorcy sprzętu powinien być nie 
dłuższy niż 24 godziny od wezwania telefonicznego lub e-
mailowego. Wykonawca może korzystać z usług 
podwykonawców przy świadczeniu usług asysty 
technicznej, przy czym Wykonawca gwarantuje, że jakość 
usług świadczonych przez podwykonawcę będzie 
odpowiadać zapewnieniom udzielonym w umowie zwartej 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

 Oferowany przedmiot zamówienia w dniu złożenia oferty 
nie może być przewidziany przez producenta do wycofania 
z produkcji lub sprzedaży. 
 

4. Kryteria dostępu 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, 
którzy spełniają warunki, dotyczące: 

 
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania; 
 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym wykonania 
2 usług w  kwocie  minimum 50 000,00 zł  brutto każda 
usługa, dotycząca zakupu i dostawy sprzętu oraz 
oprogramowania w ciągu ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert  

 
W celu potwierdzenia należytego wykonania zamówienia 
proszę o przedstawienie rekomendacji z ww. usług ( np.  
protokoły odbioru - dokumenty należy dołączyć do oferty ). 
 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej 
wykonanie zamówienia; 

e) w stosunku do firmy nie otwarto likwidacji i nie 
ogłoszono jej upadłości; 

f) firma nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne; 

g) firma/osoba reprezentująca firmę nie została skazana 
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za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia 

 
2) Kryteria dostępu będą weryfikowane na podstawie 

złożonych formularzy/oświadczeń i załączników. 
3) Niespełnienie któregokolwiek z kryterium dostępu będzie 

skutkowało odrzuceniem oferty. 
4) Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w treści załączników 

będzie skutkowało odrzuceniem oferty.  
5) Nie podpisanie oferty z załącznikami będzie skutkowało 

odrzuceniem oferty.  
6) Nie złożenie oferty w komplecie będzie skutkowało 

odrzuceniem oferty.  
7) Realizacja przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę 

nastąpi maksymalnie w ciągu 40 dni kalendarzowych od 
dnia podpisania umowy z wybranym  Wykonawcą. 
Oznacza to, iż w kryterium „termin dostawy/wykonania 
przedmiotu zamówienia” Wykonawca może w składanej 
ofercie wskazać maksymalny termin 40 dni.  

8) Gwarancja powinna wynosić minimum 24 miesiące. 
Oznacza to, iż w kryterium „okres gwarancji” Wykonawca 
może w składanej ofercie wskazać minimalny okres 
gwarancji 24 miesiące. 

5. Wymagania dotyczące 
sposobu 
przygotowania ofert 

1) Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać: 

 Dokument potwierdzający status prawny oferenta i 

umocowanie osób go reprezentujących (kopia wyciągu 

z KRS lub innej właściwej ewidencji, z uwzględnieniem 

stanu faktycznego na moment złożenia oferty) podpi-

sany za zgodność z oryginałem; 

 Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w 

przypadku gdy czynności w tym np. podpisywanie 

umów oświadczeń, będą składały osoby inne niż 

uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statusem i 

odpisem Krajowego Rejestru Sądowego). 

 Formularz ofertowy- według wzoru stanowiącego za-

łącznik nr 2 do Zapytania 

 Oświadczenie o braku powiązań- według wzoru sta-

nowiącego załącznik nr 3 do Zapytania 

 Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywa-

nia określonej działalności- według wzoru stanowiące-

go załącznik nr 4 do Zapytania 

 Wzór weksla i deklaracji wekslowej- według wzoru sta-

nowiącego załącznik nr 5 do Zapytania ( należy para-

fować ) 

 Np. Protokoły odbioru  itp., potwierdzające należyte 

wykonanie usługi 

2) Brak któregokolwiek z wymaganych załączników  lub 
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złożenie ich w niewłaściwej formie będzie skutkowało 
wykluczeniem Oferenta.  

3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim 
4) Oferta musi zawierać pełną nazwę Oferenta, adres 

siedziby, dane kontaktowe (telefon, e-mail), NIP, 
REGON oraz datę sporządzenia 

5) Oferent jest zobowiązany do wypełnienia „Formularza 
ofertowego” i określenia w nim cen za wszystkie koszty 
niezbędne do wykonania zamówienia. Ceny oferty 
muszą być przedstawione w PLN jako ceny brutto 
(zawierać podatek VAT), zaokrąglone do dwóch miejsc 
po przecinku. 

6) Wszystkie załączone dokumenty do oferty powinny 
być parafowane  na każdej stronie oraz opatrzone 
podpisem i pieczęcią przez osoby uprawnionej do 
reprezentacji oferenta 

7) Oferta wraz z załącznikami powinna być wysłana w 
formie skanu na adres mailowy 
euslugi@fundacjaaktywnych.pl  do końca dnia 
06.10.2017. Oferty dostarczone po tym terminie nie 
będą podlegały ocenie. 

8) Wprowadzenie przez Oferenta zmian 
uniemożliwiających ocenę zgodnie z przyjętymi 
kryteriami spowoduje odrzucenie oferty.  

9) Każdy z oferentów może złożyć jedną ofertę. 
10)  Niewpłacenie wadium w terminie będzie skutkowało 

odrzuceniem oferty 
11) Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z 

przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od 
wyników postępowania 

12) Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione 
przez oferentów w związku z przygotowaniem i 
złożeniem oferty 

13) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu ustawy z dnia 16.4.1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003 Nr 153 poz. 1503 
ze zm.) powinny być oznaczone napisem „Tajemnica 
przedsiębiorstwa”. Stosowne zastrzeżenie, co do 
tajemnicy przedsiębiorstwa, Oferent  winien złożyć w 
osobnym oświadczeniu wraz z uzasadnieniem. 
Niezłożenie stosownego oświadczenie z 
uzasadnieniem do oferty w części dotyczącej 
tajemnicy przedsiębiorstwa upoważni Zamawiającego 
do odtajnienia dokumentów i ujawnienia ich na 
wniosek uczestników postępowania. 

14) Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania przez 
Wykonawcę z podwykonawców przy realizacji 
zamówienia. 

6. Kryteria oceny 
ofert 

Kryterium wyboru oferty:  
 

1. Cena łączna ( w PLN ) /C/ - 60%  (waga kryterium)  
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2. Okres gwarancji (w miesiącach) (G), zawarty w cenie, 
bez dodatkowych opłat i warunków liczony od daty 
podpisania protokołu odbioru - 30% (waga kryterium) 
 

3. Termin dostawy/wykonania przedmiotu zamówienia (w 
dniach kalendarzowych liczonych od dnia podpisania 
umowy) - 10% (waga kryterium) 
 

 
Sposób obliczania kryterium ceny 

Oferta z najniższą ceną łączną otrzymuje 60 pkt, a pozostałe 

oceniane są wg wzoru: 

C=  (X÷Y) x 60 pkt 

 

gdzie: 

X = najniższa cena 

Y = cena ocenianej oferty 

 

Sposób obliczania kryterium gwarancja: 

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzymuje 30 pkt, a 

pozostałe oceniane są wg wzoru: 

 

G= (X÷Y) x 30 pkt 

 

gdzie: 

X= gwarancja oferowana 

Y= najdłuższy okres gwarancji 

 

Sposób obliczania kryterium termin dostawy/wykonania 

przedmiotu zamówienia: 

Oferta z najkrótszym terminem otrzymuje 10 pkt, a pozostałe 

oceniane są wg wzoru: 

 

T= (X÷Y) x 10 pkt 

 

gdzie: 

X= najkrótszy termin dostawy/wykonania przedmiotu 

zamówienia ze złożonych ofert 

Y= termin dostawy przedmiotu zamówienia ocenianej 

oferty 

7. Wspólny słownik 30200000-1 - Urządzenia komputerowe 



 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

6 
 

zamówień ( CPV ) 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy 
30231300-0 - Monitory ekranowe 
48620000-0 - Systemy operacyjne 
48300000-1 - Pakiety oprogramowania do tworzenia doku-
mentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia 
harmonogramów i produkowania 
48000000-8-Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
48820000-2–Serwery 
30233132-5-Napędy dyskowe 
30234500-3-Pamięci do przechowywania danych 
51600000-8-Usługi instalowania komputerów i urządzeń 
biurowych 
79632000-3 - Szkolenie pracowników 
72700000-7 - Usługi w zakresie sieci komputerowej 
72710000-0 - Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej 

8. Składanie ofert 
częściowych 

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert 
częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 
wariantowych i uzupełniających. 
 
Do realizacji zamówienia zostanie wybrany ten Oferent, który 
uzyskał największą liczbę punktów za wszystkie kryteria. 
 
W przypadku, gdy więcej niż jeden Oferent składający ofertę 
otrzyma taką samą najwyższą ilość punktów, Oferenci zostaną 
wezwani przez Zamawiającego do złożenia oferty dodatkowej, 
co pozwoli na zachowanie zasady równego traktowania 
Oferentów i uczciwej konkurencji, a ponadto pozwoli na 
racjonalne i oszczędne gospodarowanie środkami. 
 
Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji z Oferentem, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w 
zakresie ceny zamówienia, gdy cena przekroczy kwotę 
budżetową z tym zastrzeżeniem, że istnieje możliwość 
prowadzenia negocjacji w celu obniżenia ceny podanej przez 
Wykonawcę. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty 
Oferenta, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska a w 
szczególności jeżeli jest niższa o 30% od średniej 
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. 
 
Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od 
zawarcia umowy, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą 
ofertę spośród pozostałych, bez obowiązku przeprowadzania 
ich ponownej oceny. 
 

9. Forma, termin i miejsce 
składania oferty 

 

1. Miejsce oraz termin składania ofert: 

a) Oferty należy składać za pomocą poczty elektronicznej na 

adres euslugi@fundacjaaktywnych.pl z dopiskiem w tytule: 

„Oferta na zapytanie nr. 1/09/2017” 

mailto:euslugi@fundacjaaktywnych.pl


 
 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

7 

b) Oferty należy składać do końca dnia 06.10.2017. 

c) O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnie-

niu) Oferenci zostaną powiadomieni e-mailem. Wszelkich do-

datkowych informacji udziela Sebastian Tabor:  tel. 501-051-

745; e-mail: euslugi@fundacjaaktywnych.pl 

10. Wadium 1. Zamawiający wymaga od Oferentów wpłacenia wadium w 

wysokości: 6900,00 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset 

złotych 00/100)  

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania 

ofert, przy czym wniesienie wadium Zamawiający będzie uwa-

żał za skuteczne tylko wówczas, gdy przed upływem terminu 

składania ofert kwota wniesionego wadium będzie zaksięgo-

wana na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się, 

aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty. 

3. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy o 
numerze: 50 1140 2004 0000 3702 7496 3565, z dopiskiem 
„Wadium – zapytanie nr. 1/09/2017”.  

 

4. W przypadku wyłonienia Wykonawcy wniesione wadium 
zostanie zwrócone niezwłocznie po podpisaniu umowy z wy-
łonionym Wykonawcą.  

 

5. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, które-
go oferta została wybrana, odmówił lub uchyla się od zawarcia 
umowy . 

 

6. Zamawiający zwraca wniesione wadium Oferentom, których 
oferty nie zostały wybrane, niezwłocznie po zawarciu umowy z 
wybranym Wykonawcą.  
 

11. Zakres wykluczenia 
z zapytania ofertowego 

Wykluczenia:  weryfikowane na podstawie załącznika nr 3 

 

Z możliwości ubiegania się o udzielenia zamówienia wyklu-

czeni są Oferenci powiązani osobowo lub kapitałowo z Zama-

wiającym, osobami upoważnionymi przez fundację do zacią-

gania zobowiązań, oraz osobami wykonującymi w imieniu 

fundacji czynności związane z przygotowaniem oraz wyborem 

oferty,  

 

W szczególności poprzez: 

a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki 

cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 
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lub nie został określony przez IZ PO, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego 

lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w 

stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia 

lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki 

lub kurateli. 

 

12. Zastrzeżenia Integralną część niniejszego zapytania stanowią:  

 

Załącznik nr 1- Szczegółowa specyfikacja zamówienia 

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy  

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań  

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do 

wykonywania określonej działalności 

Załącznik nr 5 – Wzór weksla i deklaracji wekslowej 

 

Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju ponadto zastrzega 

sobie prawo do odwołania zapytania, zamknięcia zapytania 

bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postę-

powania bez podawania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługu-

ją Oferentom żadne roszczenia wobec Fundacji Aktywnych 

Inicjatyw Rozwoju (oferenci zrzekają się wszelkich ewentual-

nych przysługujących im roszczeń).  

 

Do upływu terminu składania ofert Fundacja Aktywnych Inicja-

tyw Rozwoju zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego 

zapytania ofertowego. W przypadku zmiany treści zapytania 

podmioty, które odpowiedziały na zapytanie do dnia zmiany 

treści zapytania, otrzymają nową wersję zapytania. 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Fundację Ak-

tywnych Inicjatyw Rozwoju do żadnego określonego działania. 

 

Ogłoszenie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje 

Fundacji Aktywnych Inicjatyw Rozwoju do akceptacji oferty, w 

całości lub w części, bez względu na jej zawartość cenową i 

nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akcep-

tacji lub odrzucenia ofert.  

 

W przypadku, gdy cena najniższej oferty, niepodlegającej od-

rzuceniu przekraczać będzie kwotę  jaką Zamawiający prze-

znaczył  na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega 
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sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z Oferentem, 

który zaproponował najniższą cenę dla danej części zamó-

wienia i wyłonienia tą drogą Wykonawcy, jeśli tą drogą nie uda 

się wyłonić Wykonawcy wówczas Zamawiający podejmie ne-

gocjacje kolejno z pozostałymi Oferentami zgodnie z rankin-

giem oceny ofert. 

 

Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju zastrzega sobie prawo 

wyboru kolejnej najlepszej oferty w przypadku rezygnacji z 

podpisania umowy przez oferenta, który został wybrany.  

 

O miejscu i dokładnym terminie podpisania umowy 
Zamawiający powiadomi wybranego Oferenta. 

13. Informacje 
administracyjne 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Zasadą 

konkurencyjności” poprzez: 

 umieszczenie zapytania ofertowego na stronie www 

(internetowej) Zamawiającego: 

http://fundacjaaktywnych.pl/ 

 umieszczenie zapytania ofertowego na stronie interne-

towej: bazakonkrencnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl; 

 zebranie i ocenę ofert;  

 wybór Wykonawcy; 

 sporządzenie protokołu 

 poinformowanie oferentów o wynikach zapytania   

2. Zamawiający dopuszcza możliwość płatności zaliczko-

wych na poczet wykonania zamówienia wybranemu Wyko-

nawcy. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonaw-

cy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamó-

wienia uzupełniającego lub zmniejszenia wielkości za-

mówienia przy czym wartość każdej kolejnej zmiany 

zwiększającej zamówienie nie będzie przekraczała 50% 

wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie z 

wybranym Wykonawcą co jest zgodne z postanowieniami 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 

4. Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy będzie 

składany przez Wykonawcę nie później niż w dniu podpi-

sania umowy weksel in blanco wraz z wypełnioną dekla-
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racją  wystawcy weksla in blanco. Wzór weksla wraz z 

deklaracją wekslową stanowi Załącznik nr 5 do niniejsze-

go Zapytania. Zamawiający będzie miał prawo uzupełnić 

weksel na kwotę odpowiadającą wierzytelności przysługu-

jącej Zamawiającemu wraz z odsetkami i wszelkimi opła-

tami związanymi z dochodzeniem należności, w przypad-

ku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowią-

zań wynikających z zawartej z Wykonawcą umowy. Zwrot 

zabezpieczenia w formie weksla in blanco, nastąpi po po-

twierdzeniu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy pro-

tokołem podpisanym przez Zamawiającego, Wykonawcę i 

Odbiorcę bez zastrzeżeń. 

14. Istotne 
postanowienia 
umowy 

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający z 

tytułu realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę 

ponosi pełną odpowiedzialność finansową, za 

nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia 

zgodnie z umową o dofinansowanie projektu. 

 

2. Z uwagi na powyższe, Wykonawca przyjmuje do 

wiadomości, iż Zamawiający określi możliwe do 

zastosowania warunki zabezpieczenia prawidłowej 

realizacji umowy w niżej określony sposób:  

 

 Przewidujące karę umowną w wysokości 20% 

maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy -  w 

przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę 

zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy 

oraz bez zachowania należytej staranności przy jej 

wykonywaniu. (W przypadku nie zachowania ogólnie 

wymaganej staranności przy spełnieniu świadczenia 

mówimy o niedbalstwie po stronie Wykonawcy, 

zaniechaniu działań, które prowadzą do zrealizowania 

zamówienia w części lub zaniechania zrealizowania 

działań, co może rodzić jego odpowiedzialność za 

nienależyte wykonanie zobowiązania.) 

 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za 

zwłokę w wykonaniu obowiązków dotyczących 

przedmiotu zamówienia, w wysokości 1% łącznego 

wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki w jego realizacji.  

 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za 

każdy przypadek nienależytego wykonania umowy, po 

uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia 

naruszeń, gdy w wyznaczonym terminie naruszenia te 
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nie zostaną usunięte, w wysokości 1% łącznego 

wynagrodzenia brutto.  

 W przypadku naliczenia dwóch kar umownych 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od 

umowy.  

 W przypadku odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty 

kary umownej w wysokości 20% łącznego 

wynagrodzenia brutto.  

 Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty kary 

umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę bez konieczności 

dodatkowego powiadomienia.  

 Jeżeli wysokość kar umownych nie pokryje poniesionej 

przez Zamawiającego szkody, przysługuje mu prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.  

 Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy będzie 

składany przez Wykonawcę nie później niż w dniu 

podpisania umowy weksel in blanco wraz z wypełnioną 

deklaracją wystawcy weksla in blanco. Wzór weksla 

wraz z deklaracją wekslową stanowi Załącznik nr 5 do 

niniejszego Zapytania. 

 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian warunków 

umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o 

udzielenie zamówienia: 

 

4. Umowa może zostać zmodyfikowana w zakresie 

niezbędnym dla jej dostosowania do złożonej oferty oraz w 

zakresie logicznie wynikających z oferty zmian i ich spójności 

z treścią i kształtem zobowiązań umownych. Ewentualne 

zmiany zostaną ustalone drogą porozumienia pomiędzy 

stronami. Zamawiający przewiduje również zmiany zawartej 

umowy dotyczące realizacji zamówienia w przypadku zaist-

nienia jednej z następujących okoliczności: 

-w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do 

ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez 

czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, 

zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi; 

-działania siły wyższej obejmującej niezależne od stron awarie 

sprzętu, zasilania itp.; 

 

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
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publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawierania umowy, Zamawiający może rozwiązać umowę w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. 

 

6. Prawidłowa realizacja przedmiotu niniejszej Umowy 

zostanie potwierdzona poprzez podpisanie protokołu 

odbioru przez obie strony. W przypadku częściowego 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania 

wszelkie uwagi w tym zakresie zostaną wyszczególnione 

w protokole odbioru. Protokół odbioru stanowi podstawę 

do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku 

 

7. W zakresie nieuregulowanym Umową mają 

zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

8. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy będą 

rozstrzygane przez Zamawiającego i Wykonawcę w 

formie negocjacji. W przypadku niemożności dojścia 

przez Zamawiającego i Wykonawcę do porozumienia, 

wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy 

miejscowo dla Zamawiającego.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


