Załącznik nr 1a do SIWZ

(pieczęć firmowa wykonawcy/-ów)

Zamawiający:
Uniwersytet Warszawski
Wydział Zarządzania
ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
Nr postępowania: 26/3/2019

OFERTA
Wykonawca:
Nazwa …………….…………………………………………………………………………………...
Adres siedziby …...……………………………………………………………………………………
Nr faksu ….……………………………………………………………………………………………
Adres poczty elektronicznej …………………………………………………………………………..
Adres strony internetowej ……………………………………………………………………………..
NIP ……………………….………………..… REGON……….……………………………………..
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr 26/3/2019 na dostawę opraw
oświetlenia podstawowego w systemie DALI do auli A Wydziału Zarządzania Uniwersytetu
Warszawskiego zgłaszamy nasz udział i składamy niniejszą ofertę.
1.

Oferujemy realizację zamówienia – sprzedaż i dostarczenie opraw oświetlenia podstawowego
w systemie DALI do auli A w budynku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ – za łączną cenę brutto:

............................................................. PLN
słownie: ...............................................................................................................................................

2.

Oświadczamy, że powyższa cena uwzględnia wszelkie koszty związane z prawidłowym
i kompleksowym wykonaniem zamówienia, w tym związane z transportem, ubezpieczeniem,
niezbędną dokumentacją. Żadne niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania przedmiotu
zamówienia nie będzie podstawą do żądania podwyższenia zaoferowanej ceny.

3.

Oferowany przez nas termin wykonania zamówienia (termin dostawy) wynosi .............. dni
od daty zawarcia umowy.
Parafy osób podpisujących ofertę:
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4.

Udzielimy Zamawiającemu bezpłatnej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na
okres ………. miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia
przez Zamawiającego.

5.

Przyjmujemy termin płatności wynoszący 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury.

6.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie
wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie informacje konieczne do
przygotowania oferty.

7.

Oświadczamy, że wzór umowy przedstawiony w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia został przez nas w całości zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku
wyboru naszej oferty – do zawarcia umowy na tych warunkach, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

8.

W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do wniesienia przed podpisaniem
umowy zabezpieczenia należytego jej wykonania w wysokości 5 % ceny oferty.

9.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu2.

10. Oświadczamy, że (należy zaznaczyć):
 Wykonamy całe zamówienie siłami własnymi.
 Następujące części zamówienia powierzymy następującym podwykonawcom:
L.p.

Opis części zamówienia, które
Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom

Firma podwykonawcy3

Wartość (w PLN)
lub procentowa część
zamówienia, jaka zostanie
powierzona podwykonawcy

(w przypadku korzystania z podwykonawców należy wypełnić powyższą tabelę)

W przypadku zatrudnienia podwykonawców, oświadczamy że ponosimy całkowitą
odpowiedzialność za działanie lub zaniechania wszystkich podwykonawców.
11. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni – bieg
terminu rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.
Parafy osób podpisujących ofertę:

1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
2
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)
3
Zalecane jest podanie również adresów i numerów telefonów podwykonawców

25

12. Oświadczamy, że Wykonawca jest (odpowiednie zaznaczyć):
1) mikroprzedsiębiorstwem

 TAK

 NIE

2) małym przedsiębiorstwem

 TAK

 NIE

3) średnim przedsiębiorstwem

 TAK

 NIE

13. Podajemy numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium4:
..........................................................................................................................................................
14. W załączeniu składamy następujące dokumenty (odpowiednie zaznaczyć):
1)

Oświadczenie dot. oferowanych opraw

 TAK

 NIE

2)

Oświadczenie dot. spełniania warunków

 TAK

 NIE

3)

Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia

 TAK

 NIE

4)

Dokument określający zasady reprezentacji

 TAK

 NIE

5)

Dowód wniesienia wadium

 TAK

 NIE

6)

Inne (należy wymienić poniżej):

 TAK

 NIE

............................................................................
............................................................................
Niniejszą ofertę składamy na ............ kolejno ponumerowanych i parafowanych stronach.

Miejscowość i data:
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy/-ów

4

Podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy/-ów

Dotyczy wadium wniesionego w pieniądzu
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Załącznik nr 1b do SIWZ

(pieczęć firmowa wykonawcy/-ów)

OŚWIADCZENIE DOT. OFEROWANYCH OPRAW
Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/3/2019 na dostawę opraw oświetlenia podstawowego
w systemie DALI do auli A Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

1. Oświadczamy, że oferowane przez nas oprawy oświetleniowe (podać producenta oraz
model/typ oferowanych opraw):
…………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………..…
spełniają wszystkie parametry i wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, której integralną częścią jest opis przedmiotu zamówienia stanowiący
Załącznik nr 6 do SIWZ.

2. Karty katalogowe oferowanych opraw oraz certyfikaty ENEC zobowiązujemy się przedłożyć
Zamawiającemu przed podpisaniem umowy w sprawie realizacji zamówienia.

……………………………………………
miejscowość, data

………………………………
podpis/y
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Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający:
Uniwersytet Warszawski
Wydział Zarządzania
ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przetarg nieograniczony nr
26/3/2019 na dostawę opraw oświetlenia podstawowego w systemie DALI do auli A Wydziału
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego”, prowadzonego przez Uniwersytet Warszawski Wydział
Zarządzania, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt
IV.2.2.

Specyfikacji

Istotnych

Warunków

Zamówienia

dot.

przetargu

nieograniczonego

nr 26/3/2019, zgodnie z którym Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
należycie zrealizował co najmniej dwie dostawy opraw oświetleniowych, każda o wartości minimum
185.000,00 PLN (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) brutto.

……………………………………………
miejscowość, data

………………………………
podpis/y
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w pkt IV.2.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu
nieograniczonego

nr

26/3/2019,

polegam

na

zasobach

następującego/ych

podmiotu/ów:

………………………………………………………………………...…………………………………
…………………………………………………………………………….……………………………,
w następującym zakresie:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

……………………………………………

………………………………

miejscowość, data

podpis/y

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………………………
miejscowość, data

………………………………
podpis/y
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Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:
Uniwersytet Warszawski
Wydział Zarządzania
ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przetarg nieograniczony nr
26/3/2019 na dostawę opraw oświetlenia podstawowego w systemie DALI do auli A Wydziału
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego”, prowadzonego przez Uniwersytet Warszawski Wydział
Zarządzania, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.
2. Oświadczam,

że

nie

podlegam

art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp.

……………………………………………
miejscowość, data

………………………………
podpis/y
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. ……… ust. ……… pkt ……… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
podjąłem następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………
…...........…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………

………………………………

miejscowość, data

podpis/y

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

……………………………………………

………………………………

miejscowość, data

podpis/y

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

……………………………………………
miejscowość, data

………………………………
podpis/y
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………………………
miejscowość, data

………………………………
podpis/y
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Załącznik nr 4 do SIWZ

………...…………………
pieczęć firmowa Wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przetarg nieograniczony nr
26/3/2019 na dostawę opraw oświetlenia podstawowego w systemie DALI do auli A Wydziału
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego”, prowadzonego przez Uniwersytet Warszawski Wydział
Zarządzania, po zapoznaniu się z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych, zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego, oświadczam, iż Wykonawca,
którego reprezentuję:
(odpowiednie zaznaczyć/wypełnić)

nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, ze zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy Pzp

należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w skład której
wchodzą niżej wymienione podmioty:
(podać nazwy i adresy firm)
1)

………………………………………………………………………………………

2)

………………………………………………………………………………………

3)

………………………………………………………………………………………

……………………………………………

………………………………

miejscowość, data

podpis/y

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………………………
miejscowość, data

………………………………
podpis/y
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Załącznik nr 5 do SIWZ

WZÓR UMOWY
Umowa Sprzedaży
Nr ................................................
W

dniu

.........-.........-2019

r.

w

Warszawie,

w

wyniku

przetargu

nieograniczonego

przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), pomiędzy:
Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
posiadającym NIP 525-00-11-266, REGON 000001258, zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
................................................................................................................................................................
a
................................................................................................................................................................
z siedzibą w .........................................................................................................................................,
posiadającym NIP ........................................................., REGON .......................................................,
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
..........................................................................................................................
została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.
1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność opraw oświetlenia
podstawowego w systemie DALI do auli A w budynku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu
Warszawskiego, zwanych dalej „rzeczami”, szczegółowo określonych w ofercie przetargowej
Wykonawcy, stanowiącej – wraz ze wszystkimi załącznikami, uzupełnieniami, wyjaśnieniami –
załącznik do niniejszej umowy, oraz wydać je, a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić
umówioną cenę i rzeczy odebrać.
2. Wykonawca dostarczy rzeczy Zamawiającemu na adres Wydziału Zarządzania UW: 02-678
Warszawa, ul. Szturmowa 1/3. Obowiązkiem Wykonawcy jest również wniesienie rzeczy do
pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego i wydanie Zamawiającemu dokumentów
dostarczonych przez producenta, w tym gwarancji i instrukcji użytkowania.
3. W miejscu dostawy nastąpi odbiór ilościowo – jakościowy rzeczy polegający na sprawdzeniu
ilościowym elementów dostawy oraz stwierdzeniu braku uszkodzeń mechanicznych.
4. Odbioru rzeczy dokonają osoby legitymujące się imiennym upoważnieniem wystawionym
przez Zamawiającego. Odbiór rzeczy zostanie potwierdzony protokołem odbioru, podpisanym
przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
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5. Przez zakończenie dostawy rozumie się odbiór ilościowo – jakościowy całości asortymentu bez
zastrzeżeń.
6. Koszty transportu, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu ponosi Wykonawca,
a Zamawiający na swój koszt zapewni odbiór rzeczy.

§ 2.
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć rzeczy w terminie .......... dni od daty zawarcia
niniejszej umowy, zgodnie z ofertą złożoną w przetargu nieograniczonym poprzedzającym
zawarcie niniejszej umowy.
2. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie lub w inny
nie budzący wątpliwości sposób, wskazując datę i godzinę dostawy.

§ 3.
1. Łączna cena rzeczy wynosi ..................................................... PLN (słownie: …….......................
.............................................................................................................................................) brutto,
w tym kwota netto: ..................................................... PLN (słownie: ……....................................
..........................................................................................................................) oraz podatek VAT
wg stawki 23%, tj.: ..................................................... PLN (słownie: ……....................................
..........................................................................................................................).
2. Cena obejmuje wszystkie koszty i opłaty, w tym związane z transportem, ubezpieczeniem,
dokumentacją niezbędną do użytkowania rzeczy.
3. Zapłata za dostarczone rzeczy będzie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy
nr: ……………………………………………………………………………………….......…….,
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
Za datę dokonania płatności Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
4. W przypadku zwłoki w płatności Wykonawca może obciążyć Zamawiającego ustawowymi
odsetkami za zwłokę.
5. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń.

§ 4.
1. Na dostarczone rzeczy Wykonawca udziela Zamawiającemu ……... miesięcy gwarancji
i rękojmi, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru, z zastrzeżeniem ust. 2.
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2. Na rzeczy objęte przez producenta okresem gwarancji dłuższym niż określony w ust. 1,
obowiązuje okres gwarancji przewidziany przez producenta.
3. Wykonawca

zobowiązany

jest

przystąpić

do

naprawy

niezwłocznie

po

zgłoszeniu

wady/niesprawności rzeczy przez Zamawiającego i zakończyć ją nie później niż w ciągu 30 dni
od zgłoszenia przez Zamawiającego.
4. W przypadku nie wykonania naprawy w terminie określonym w ust. 3, Wykonawca
zobowiązuje się do wymiany rzeczy na nową, wolną od wad, w terminie 35 dni od zaistnienia
okoliczności powodujących tę wymianę. Na taką rzecz okres gwarancji i rękojmi biegnie na
nowo od dnia jej odebrania przez Zamawiającego.
5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od
uprawnień wynikających z gwarancji.
§ 5.
1. W przypadku przekroczenia terminu dostarczenia rzeczy, określonego w § 2 niniejszej umowy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % kwoty brutto, o której
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej
następuje poprzez potrącenie stosownej sumy z wierzytelności.
2. W przypadku, gdy opóźnienie dostarczenia rzeczy przekroczy 14 dni, Zamawiający może
odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu oraz żądać od Wykonawcy zapłaty
kary umownej, o której mowa w ust. 4. Powiadomienie o odstąpieniu od umowy Zamawiający
przekaże Wykonawcy na piśmie.
3. W przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 4 ust. 3-4, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,25 % kwoty brutto, o której mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.
4. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, Zamawiającemu
przysługuje kara umowna w wysokości 10 % kwoty brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy.
5. Zastrzeżenie w niniejszej umowie kar umownych nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do
dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar.

§ 6.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich, patentowych, znaków
ochronnych, itp., odnoszących się do zastosowanych rozwiązań, sprzętu, urządzeń, technologii i
materiałów potrzebnych przy realizacji niniejszej umowy.
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§ 7.
1. Wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem niniejszej umowy zabezpieczenie należytego jej
wykonania w wysokości 5 % kwoty brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, tj.
..................................................... PLN (słownie: ............................................................................
........................................................................................................................................................),
służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Z zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający może potrącać należne kary
umowne. Część kar umownych nieznajdująca pokrycia w zabezpieczeniu będzie dochodzona na
zasadach ogólnych.
3. Zwrot niewykorzystanej części zabezpieczenia, pomniejszonej o 10 % jego wysokości, nastąpi
w terminie 30 dni od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru rzeczy.
4. Kwota stanowiąca 10 % wysokości zabezpieczenia pozostanie u Zamawiającego na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi. Kwota ta – jeżeli nie zostanie
wykorzystana – zostanie zwrócona nie później niż 15. dnia po upływie okresu gwarancji lub
rękojmi.
5. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy wniesionego
zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu,
Zamawiający będzie je przechowywał na oprocentowanym rachunku bankowym. Zwrot
niewykorzystanej części zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu nastąpi z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, po
pomniejszeniu o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 8.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Informację o odstąpieniu
od umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie.

37

§ 9.
1. W okresie od zawarcia niniejszej umowy do zakończenia gwarancji na dostarczone rzeczy
Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o każdej
zmianie swoich danych teleadresowych.
2. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania określonego w ust. 1, korespondencję wysłaną na
dotychczasowy adres uważa się za doręczoną.

§ 10.
W przypadku sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy, Strony będą dążyły do ich
polubownego rozstrzygnięcia. Jeżeli polubowne rozstrzygnięcie nie dojdzie do skutku, spory
rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11.
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
nieważności.
2. Niedopuszczalne są zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty złożonej
w przetargu, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem przypadków
określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.

§ 12.
1. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron.
2. Dokumenty przetargowe – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami
i modyfikacjami/zmianami – służą pomocniczo do interpretacji postanowień niniejszej umowy.

Załącznik do umowy: Oferta przetargowa Wykonawcy

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

38

