SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zamówienie
prowadzone w trybie zapytania ofertowego
w przedmiocie:

Dostawa agregatu prądotwórczego o mocy 60 kVA do Puckiej Gospodarki
Komunalnej przy ul. Puckiej 24 w Błądzikowie.

ZAMAWIAJĄCY:

PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA SP. Z O.O.
ul. ZAMKOWA 6
84-100 PUCK

Puck, Paźdźiernik 2020

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Naźwa Zamawiającego : Pucka Gospodarka Komunalna Sp. ź o.o.
Adres Zamawiającego: Zamkowa 6, 84-100 Puck
Adres korespondencyjny: Pucka 24, 84-100 Błądźikowo
Numer KRS: 0000181647
NIP: 587-02-00-062
REGON: 191415939
Strona internetowa: www.pgkpuck.pl
Adres e-mail: sekretariat@pgkpuck.pl
II. TRYB UDZIELANA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadźone jest w trybie źapytania ofertowego źgodnie z Regulaminem Udzielania
Zamówień przez Pucką Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o.
III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego o mocy 60 kVA do
Puckiej Gospodarki Komunalnej przy ul. Puckiej 24 w Błądzikowie.

Wymagane parametry agregatu:
1. Techniczne:
a. Moc agregatu prądotwórczego 60 KvA
b. Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego w odległości 7m, Lpa – nie większe niż 69 dBA
c. Automatyczny SZR z nastawialnymi trybami pracy: automat, ręczny, sprzęgło, wył. P-poż test
d. Zużycie paliwa przy pełnym obciążeniu nie większe niż 20l/h przy obciążeniu 50%
e. Minimalny czas pracy na jednym zbiorniku paliwa przy pełnym (100%) obciążeniu –
minimum 9 godzin
f. Prądnica wykonana w klasie izolacji: IP65
g. Masa agregatu gotowego do pracy nie większa niż 2300 kg
h. Agregat musi być wyposażony w elektroniczny licznik motogodzin
i. Agregat musi być wyposażony w układ zdalnego startu i zatrzymania wraz z sygnalizacją
stanu pracy.
j. Agregat musi być wyposażony w tablicę zacisków z możliwością wprowadzenia przewodów
od dołu agregatu
k. Szafka agregatu musi być wykonana w klasie ochronnej IP54 z zamknięciem
l. Agregat musi mieć wykonywane przeglądy nie częściej niż co 300 motogodzin, lub raz na 12
miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru. Wymagane jest wykonywanie przez
wykonawcę przeglądów agregatu w całym okresie gwarancji.
m. Agregat musi być wyposażony w:
- przycisk awaryjnego zatrzymania
- akumulator rozruchowy
- Ładowarkę akumulatora
- pomiar poziomu paliwa.
- panel sterujący przystosowany do podłączenia systemu zdalnego monitoringu pracy
agregatu, również poprzez sterownik zdalny
- kontroler pracy agregatu
- sterownik agregatu przystosowany do pracy w temperaturach – od minus 20 st. C do plus
40 st. C.
- tygodniowy harmonogram pracy

2. Wykonanie:

a. Obudowa agregatu musi być wykonana z trwałego i odpornego na warunki zewnętrzne
materiału i zabezpieczona przed odpadami atmosferycznymi. Konstrukcja obudowy musi być
sztywna.
b. Rama generatora musi być wykonana w standardzie pełnej szczelności oraz posiadać otwory
technologiczne dla przewozu wózkiem widłowym
c. Agregat powinien być wyposażony w szczelną ramę zapobiegającą wyciekom płynów
eksploatacyjnych (oleje, paliwo, płyn chłodzący)
d. Agregat powinien być wyposażony w kołek uziemiający i punkt przyłączeniowy na zewnątrz
obudowy.
e. Wlew zbiornika musi być osłonięty i zabezpieczony na kluczyk.
f. Konstrukcja Agregatu powinna zapewniać wygodny dostęp do elementów silnika.
3. Automatyka:
a. Agregat winien być wyposażony w sterownik z komunikatami w języku polskim
b. Agregat winien być wyposażony w zintegrowany elektroniczny wskaźnik paliwa
c. Agregat winien być wyposażony w wyłącznik główny
d. Akumulator agregatu winien być przystosowany do pracy w warunkach temperatur pracy od
minus 20 st. C do plus 40 st. C.
e. Agregat winien być wyposażony w elektroniczny zegar serwisowy
f. Agregat winien być wyposażony w układ sterowania z pamięcią zdarzeń
g. Agregat winien być wyposażony w elektroniczny wskaźnik napięcia akumulatora
h. Agregat winien być wyposażony we wskaźnik napięcia wyjściowego
i. Generator powinien być wyposażony też w wizualizację następujących stanów alarmowych:
- asymetria prądów i napięcia
- niskie ciśnienie oleju
- wysoka temperatura cieczy chłodzącej
- ładowanie akumulatora
- wysokie/niskie napięcie generatora z możliwością regulacji
- wysoka/niska częstotliwość generatora z możliwością regulacji
j. Agregat winien być wyposażony w wizualizację obecności zasilania z sieci lub z agregatu
k. Agregat winien być wyposażony w panel automatyki urządzenia rozruchu działającego przy
temperaturach: (od minus 20 st. C do plus 40 st. C)
l. Dodatkowo w agregacie winna być zamontowana grzałka do podtrzymania stanu gotowości
agregatu (płynu w chłodnicy)
m. W agregacie dodatkowo winna być zamontowana dodatkowa ładowarka akumulatora.
n. Ładowarka akumulatora winna zapewniać wizualizację jej pracy (napięcie/prąd ładowania)
o. Winno być dołączone oprogramowanie do wizualizacji stanu pracy agregatu.
p. Prądnica z AVR
q. Wymaga się zdalnego sterowania za pomocą systemu komunikacji RS i RI45
4. Zamawiający przygotuje fundament do posadowienia agregatu wg wytycznych Wykonawcy.
5. Wykonawca posadowi agregat na przygotowanym fundamencie.
6. Wykonawca dostarczy i ułoży kable zasilające i sterownicze w przygotowanym przez
inwestora wykopie, na odcinku od agregatu do rozdzielni głównej w której zamontuje SZR
7. Trasa kabli i lokalizacja SZR zostanie uzgodniona w porozumieniu Zamawiającego z Wykonawcą.
8. Wykonawca zasili zbiornik paliwa do agregatu powierzonym przez Zamawiającego paliwem.
9. Data uruchomienia agregatu w zostanie ustalona w dogodnym dla Zamawiającego terminie.
10. Wykonawca sprawdzi poprawność działania automatyki agregatu pod obciążeniem.
11. Wykonawca dokona szkolenia z obsługi i dozoru agregatu.
12. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ramach dostawy dokumentację powykonawczą całej
instalacji zasilającej bazę Puckiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.– schemat elektryczny montażu.

2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
4. Wykonawca jest zobowiązany ująć w swojej ofercie koszt czynności, robót lub różnego rodzaju detali
nieobjętych niniejszą dokumentacją , jeśli są one niezbędne z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realiźacji źamowienia: maksymalnie 6 tygodni od dnia podpisania umowy.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH
SPEŁNIANIA
O udźielenie źamowienia objętego niniejsźym postępowaniem mogą ubiegac się wyłącźnie Wykonawcy
potwierdźający spełnienie warunkow:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania okreslonej dźiałalnosci lub cźynnosci, jeźeli ustawy
nakładają obowiąźek posiadania takich uprawnien (źałącźyc do oferty),
b) posiadają nieźbędną wiedźę i doswiadcźenie oraź dysponują potencjałem technicźnym i osobami
źdolnymi do wykonania źamowienia
c) źnajdują się w sytuacji ekonomicźnej i finansowej źapewniającej wykonanie źamowienia
d) posiadają opłaconą polisę lub inny dokument potwierdźający ubeźpiecźenie od odpowiedźialnosci
cywilnej w źakresie prowadźonej dźiałalnosci gospodarcźej (źałącźyc do oferty).
VI. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONACÓW
1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca powinien złożyć wraz z
ofertą:
1.1. wykaz zrealizowanych zadań, które wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedno
zamówienie (potwierdzone dowodami, czy zadanie to zostało wykonane w sposób należyty oraz prawidłowo
ukończone), polegające na dostawie agregatu prądotwórczego o mocy minimalnej 60 kVA.
1.2. polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;
1.3. oświadczenie, że wykonawca wykazuje spełnianie warunków określonych w rozdziale V niniejszej
specyfikacji (załącznik nr 1)
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Zamawiający dopusźcźa poroźumiewanie się pocźtą elektronicźną (sekretariat@pgkpuck.pl)
2. Osobą źe strony Zamawiającego upowaźnioną do kontaktowania się ź Wykonawcami jest: Marek
Jetke, numer telefonu: 535-452-567 w dni robocźe w godźinach 7.00–15.00.
3. Zamawiający nie prźewiduje źorganiźowania źebrania ź Oferentami.
4.Pytania oferentow musźą byc sformułowane na pismie i skierowane na adres e-mail:
sekretariat@pgkpuck.pl
5. Zamawiający udźieli nieźwłocźnie odpowiedźi wsźystkim źainteresowanym oferentom, chyba źe
pytanie wpłynęło na mniej niź 2 dni prźed upływem terminu składania ofert.
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Nie prźewiduje się.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Składający ofertę poźostaje nią źwiąźany prźeź okres 30 dni.
2. Bieg terminu źwiąźania ofertą roźpocźyna się wraź ź upływem terminu składania ofert.
X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.Wykonawca moźe źłoźyc tylko jedną ofertę.
2. Tresc oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.
3. Oferta winna byc sporźądźona, pod rygorem niewaźnosci, w jęźyku polskim, w formie pisemnej,
źapewniającej pełną cźytelnosc jej tresci.
4. Formularź oferty oraź poźostałe dokumenty, dla ktorych źamawiający okreslił wźory w formie
źałącźnikow do SIWZ, winny byc sporźądźone źgodnie ź tymi wźorami co do tresci.

5. Wsźystkie dokumenty sporźądźone prźeź wykonawcę powinny byc podpisane prźeź osobę
uprawnioną do jego repreźentowania. Wsźelkie źmiany w tresci oferty (poprawki, prźekreslenia,
dopiski) powinny byc parafowane lub podpisane prźeź taką osobę; niespełnienie tego wymogu
spowoduje nieuwźględnienie poprawek.
6. Ofertę naleźy wysłac na e-mail sekretariat@pgkpuck.pl.
7. Kosźty źwiąźane ź prźygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Zamawiający nie źwraca kosźtow
prźygotowania oferty oraź kosźtow udźiału w postępowaniu.
XI. PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO
1.Zamawiający źastrźega sobie prawo do reźygnacji ź udźielenia źamówienia i odwołania
postępowania.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania najtańszej oferty cenowej, jeżeli w ocenie
Zamawiającego jej cena jest nierealna.
4.Zamawiający może odrźucić ofertę, jeżeli:
a)jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego;
b)zawiera rażąco niską cenę w stosunku do prźedmiotu źamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta
nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy. Zamawiający może odrzucić ofertę
wykonawcy, który nie udźielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraź źe źłożonymi
dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do prźedmiotu źamówienia;
c)jej źłożenie stanowi cźyn nieucźciwej konkurencji w roźumieniu prźepisów o źwalcźaniu nieuczciwej
konkurencji;
d)źawiera błędy w obliczeniu ceny;
e)jest nieważna na podstawie odrębnych prźepisów.
5.Zamawiający może unieważnić postępowanie o udźielenie źamówienia, jeżeli:
a) nie źłożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie źamówienia;
c)źostały źłożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
d)wystąpiła istotna źmiana okolicźności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
źamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcźeśniej przewidzieć;
e)postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę naleźy prźysłac na e-mail sekretariat@pgkpuck.pl , w terminie do dnia 28.10.2020 r. do godziny
1300. Oferty winny byc wysłane ź takim wyprźedźeniem, aby Zamawiający otrźymał je prźed wyźej
okreslonym terminem.
Ofertę źłoźoną po terminie źostanie odrźucona.
XIII. KRYTERIUM OCENY OFERT
1. Prźy dokonaniu wyboru najkorźystniejsźej oferty Zamawiający stosowac będźie następujące kryteria:
- cena oferty – 94%
- okres gwarancji – 6% (ź źastrźeźeniem, iź nie moźe byc krotsźy niź 24 miesiące)
Jako cenę oferty prźyjmuje się wartosc brutto podaną w formularźu ofertowym.
2. Punkty w kryterium cena (C) będą licźone wg wźoru:
C=(Cn/Cb) x 94 (waga kryterium),
gdźie:
C – ilosc punktow w ramach kryterium ceny (oblicźana do dwoch miejsc po prźecinku, max 94 pkt)
Cn – najniźsźa cena ofertowa brutto sposrod ocenianych ofert
Cb – cena brutto ocenianej oferty
3. Punkty w kryterium gwarancja (G) będą licźone w sposob:
Wykonawca otrźyma dodatkowe punkty źa wydłuźenie terminu gwarancji, w stosunku do minimalnego
okresu wynosźącego 24 miesiące. Za kaźde dodatkowe 6 miesięcy gwarancji ponad wymagane 24
dolicźone będźie 1,50 punktu. Maksymalna ilosc punktow w tym kryterium wynosi 6. Maksymalny

punktowany okres gwarancji wynosi 48 miesięcy. W prźypadku źaoferowania prźeź Wykonawcę
gwarancji dłuźsźej niź 48 miesięcy Wykonawca otrźyma 6 punktow.
4. Łącźna ilosc punktow dla badanej oferty będźie licźona wg wźoru:
S = C+G
gdźie:
S – łącźna suma punktow badanej oferty
XIV. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY.
Zamawiający nieźwłocźnie po wyborźe najkorźystniejsźej oferty prźeslę informacje do wykonawcow,
ktorźy źłoźyli oferty w postępowaniu o wyborźe najkorźystniejsźej oferty, podając naźwę (firmę) i adres
wykonawcy, ktorego ofertę wybrano oraź uźasadnienie jej wyboru.
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający nie wymaga źabeźpiecźenia naleźytego wykonania umowy.
XVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZMIANY UMOWY.
Prźewiduje się możliwość źmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, jeżeli koniecźność wprowadźenia takiej źmiany wynika ź okolicźności, których nie
można było prźewidźieć w ogłosźeniu o źamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Prźewiduje się również możliwość źmiany umowy w prźypadku, gdy powstanie koniecźność korekty
źamówienia, których nie można było prźewidźieć w momencie składania oferty i źawierania umowy.
Zmiana umowy w podanym źakresie wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
ZAŁĄCZNIKI do SIWZ:
1. Oswiadcźenie o spełnianiu warunkow okreslonych w roźdźiale V SIWZ
2. Formularź ofertowy
3. Wykaź robot
4. Wźor umowy
Zatwierdźam
Marek Falkowski

Załącźnik nr 1
Oświadcźenie o spełnianiu warunków określonych w roźdźiale V SIWZ

Prźedmiot źamówienia:
dostawa agregatu prądotwórczego o mocy 60 KVA

Data:................................................................................................................................................................................
Nazwa wykonawcy....................................................................................................................................................
Adres wykonawcy....................................................................................................................................................
Oświadcźam, że spełniam niżej wymienione warunki udźiału w postępowaniu, a mianowicie:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej dźiałalności lub cźynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiąźek posiadania takich uprawnień;
2. Posiadam nieźbędną wiedźę i doświadcźenie oraź dysponuję potencjałem technicźnym i osobami
źdolnymi do wykonania źamówienia;
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicźnej i finansowej źapewniającej wykonanie źamówienia,
Na każde żądanie Zamawiającego dostarcźymy nieźwłocźnie odpowiednie dokumenty potwierdźające
prawdźiwość każdej ź kwestii źawartych w oświadcźeniu, wsźystkie informacje są źgodne ź prawdą.

Załącźnik nr 2
OFERTA

Prźedmiot źamowienia:

Dostawa agregatu prądotwórczego o mocy 60 kVA
Data:...........................................................................................................................................................................................
Naźwa wykonawcy...............................................................................................................................................................
Adres wykonawcy.................................................................................................................................................................
1. Składamy ofertę na wykonanie prźedmiotu źamowienia, w źakresie okreslonym w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia.
2. Oswiadcźamy, źe źapoźnalismy się źe Specyfikacją Istotnych Warunkow Zamowienia, wźorem
umowy i uźnajemy się źa źwiąźanych okreslonymi w tych dokumentach postanowieniami i
źasadami postępowania.
3. Oferujemy wykonanie źamowienia źa cenę:
netto ………………………………………………….. PLN
(słownie………………………………………………………………………………………………....)
powiększoną o należny podatek VAT, co daje w wyniku cenę:
brutto ………………………………………………… PLN
(słownie……………………………………………………………………………………………..…..)
4. Zobowiąźujemy się do udźielenia gwarancji na wykonany prźedmiot umowy na okres
……………….. miesięcy od dnia spisania prźeź Strony protokołu koncowego odbioru prźedmiotu
umowy.
5. Zobowiąźujemy się do wykonania prźedmiotu źamowienia w terminie okreslonym w SIWZ.
6. Uwaźamy się źa źwiąźanych niniejsźą ofertą prźeź okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
7. Oswiadcźamy, źe w prźypadku wyboru nasźej oferty źobowiąźujemy się do źawarcia umowy
źgodnej ź niniejsźą ofertą, na warunkach źawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wyźnacźonym
prźeź Zamawiającego.
_______________________________________
Podpisy osob uprawnionych do
repreźentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3
WYKAZ DOSTAW

Imię i Nazwisko/Nazwa Wykonawcy ……………………......................................................................
Adres zamieszkania/Siedziba Wykonawcy .........………………………………………………………

Oświadczam/y, że wykonaliśmy następujące zamówienia dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu
Data zawarcia
Wartość
umowy oraz
Zamawiający
Krótki opis wykonanych
L.p.
wykonanych
termin
(nazwa i adres)
dostaw (zakres, lokalizacja)
Dostaw (brutto)
realizacji

UWAGA:
Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie.

Załącznik nr 4
UMOWA DOSTAWY
zawarta w dniu …………….. 2020 r. w Pucku pomiędzy:
1.

PUCKĄ GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Pucku przy ul. Zamkowej 6, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem 0000181647, o kapitale zakładowym 7 938 500 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej
NIP: 587-02-00-062 reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Marka Falkowskiego, zwaną dalej
„Zamawiającym”

a
2.

…………………………………………...………………………………. zwaną dalej „Dostawcą”

następującej treści:
§1
Przedmiot i zakres umowy
1.

2.

3.

Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do realizacji zamówienie, przedmiotem którego jest dostawa
fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego o mocy maksymalnej 60 kVA do Puckiej Gospodarki
Komunalnej przy ul. Puckiej 24 w Błądzikowie.
W ramach zamówienia Dostawca dostarczy również wytyczne kablowe w celu przygotowania instalacji
do podłączenia agregatu oraz dokona podłączenia agregatu do przygotowanej instalacji wg wytycznych,
uruchomienia oraz przeprowadzi szkolenie z obsługi agregatu (1 – dniowe).
Szczegółowy zakres przedmiotu dostawy oraz wymogi i parametry techniczne oraz jakościowe
przedmiotu dostawy określone są Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia., która stanowi
załącznik do umowy oraz jej integralną część.
§2
Termin i miejsce wykonania umowy

1.
2.

3.
4.

5.
6.

Wykonawca wykona przedmiot umowy określony w § 1 w terminie do …………………. r..
Dostarczenie przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, montaż i uruchomienie
przedmiotu umowy odbędzie się transportem i przy użyciu narzędzi zapewnionych przez Dostawcę na
jego koszt i ryzyko.
Protokół dostawy zostanie podpisany przez przedstawicieli obu stron w dniu dostawy do Zamawiającego.
Po wykonaniu przez Dostawcę instalacji elektrycznej, podłączeniu agregatu do istniejącego układu
zasilania oraz po uruchomieniu agregatu i stwierdzeniu prawidłowego działania strony podpiszą protokół
uruchomienia urządzeń, który stanowi dowód wykonania umowy.
Zamawiający zobowiązuje się do przygotowania paliwa niezbędnego do rozruchu Urządzeń.
Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu dostawy lub protokołu uruchomienia urządzeń w
przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego takich
wad w trakcie odbioru przedmiotu dostawy lub w trakcie uruchamiania przedmiotu umowy, Dostawca
usunie je w ciągu 7 dni od zgłoszenia Zamawiającego.

7.

W dniu podpisania protokołu uruchomienia urządzeń, Sprzedający przekaże Zamawiającemu instrukcję
obsługi, schematy i karty katalogowe, dokumentację powykonawczą.
§3
Odpowiedzialność za przedmiot umowy,
osoby upoważnione przez strony

1.
2.
3.

4.

Odpowiedzialność za uszkodzenie lub utratę przedmiotu umowy spoczywa na Dostawcy do chwili
podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru.
Dostawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierzy wykonanie określonych
czynności związanych z realizacją zamówienia.
Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktowania się z Dostawcą w sprawach związanych
z realizacją umowy jest ……………………. – tel/faks: ……………………..; e-mail:
……………………………
Ze strony Dostawcy osobą upoważnioną do kontaktowania się z Zamawiającym w sprawach związanych
z realizacją umowy jest ………………………. – tel/fax: ……………………………………………, email:…………………….………………………
§4
Wynagrodzenie Dostawcy

1.

2.
3.

4.
5.
6.

Za wykonanie umowy Dostawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ………………… zł
(słownie: ………………………. złotych). Ustalone w powyższy sposób wynagrodzenie Dostawcy
obejmuje wszelkie czynności i koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i nie podlega waloryzacji.
Do wynagrodzenia Dostawcy wskazanego w ust. 1 zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej
stawce.
Wynagrodzenie Dostawcy płatne będzie na rachunek bankowy Dostawcy Banku
…………………………. o numerze: ………………………………., w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokołu uruchomienia urządzeń, o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy.
Zamawiający dokona zapłaty na podstawie faktury VAT wystawionej przez Dostawcę.
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada nr NIP …………… i upoważnia
Dostawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Dostawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w
transakcjach handlowych.
§5
Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający jest obowiązany do:
a) przygotowania i wskazania Dostawcy miejsca dostawy,
b) zapłaty umówionego wynagrodzenia Dostawcy zgodnie z § 4 umowy,
c) wykonania innych obowiązków określonych umową.
§6
Obowiązki Dostawcy
Do obowiązków Dostawcy należy:
a) terminowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z najlepszą wolą i wiedzą Dostawcy i najlepszą wiedzą
techniczną, w tym w szczególności należyty rozładunek urządzeń, doprowadzenia kabli elektrycznych z
zabezpieczeniem w celu uruchomienia urządzenia,

przeprowadzenie szkolenia z obsługi agregatu w dniu jego uruchomienia,
dostarczenie Zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego na dostarczone urządzenia,
wystawienie faktury VAT zgodnie z postanowieniami umowy,
terminowe usuwanie usterek i wad przedmiotu umowy ujawnionych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi
i gwarancji,
f) wykonania innych obowiązków określonych umową.
b)
c)
d)
e)

§7
Gwarancja i rękojmia
1.

2.

3.

Dostawca dostarczy Zamawiającemu na dostarczone urządzenia dokument gwarancyjny potwierdzający
udzielenie na urządzenia gwarancji na okres ………………. od dnia podpisania protokołu odbioru lub
………………………motogodzin, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
O ile nic innego nie będzie wynikać z dokumentu gwarancyjnego, o którym mowa w ust. 1, warunkiem
utrzymania gwarancji jest wykonywanie płatnych przeglądów serwisowych, zgodnie z zaleceniami
producenta, wyłącznie przez Dostawcę. Pierwszy przegląd agregatu należy wykonać po 100
motogodzinach pracy lub w ciągu 12 miesięcy od uruchomienia.
Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi
za wady, zarówno w stosunku do dostarczonych w ramach umowy urządzeń jak i w odniesieniu do
wszelkich wykonanych przez Dostawcę prac (montażowych, rozruchowych itp.).
§8
Kary umowne

1.
2.

3.
4.

5.

Strony ustanawiają odpowiedzialność Dostawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w
formie kar umownych.
Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego
w § 4 umowy za każdy dzień opóźnienia, począwszy od upływu terminu określonego w § 2 ust. 1
umowy,
b) za niedostarczenie dokumentu gwarancyjnego zgodnego z § 7 ust. 1 umowy w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 umowy,
c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru przedmiotu dostawy w wysokości
1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 umowy za każdy dzień opóźnienia, począwszy od
upływu terminu zakreślonego w § 2 ust. 6 umowy.
d) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie okresu rękojmi w wysokości 1%
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 umowy, za każdy dzień opóźnienia, począwszy od upływu
terminu zakreślonego Dostawcy przez Zamawiającego na usunięcie wad,
e) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w
wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 umowy.
Kary umowne mogą być naliczone i dochodzone samoistnie (niezależnie od siebie), w każdym przypadku
wystąpienia podstawy do ich naliczenia.
Dostawca uprawnia Zamawiającego do potrącenia należności z tytułu naliczonych kar umownych z
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bez składania w tym względzie odrębnego
oświadczenia.
Naliczenie kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania przenoszącego
wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§9
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego
1.

2.

Zamawiający może odstąpić od umowy w szczególności w przypadku, gdy:
a) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie
Zamawiającego, czego nie można było przewiedzieć w chwili zawarcia umowy, lub
b) Dostawca nie przystąpił do realizacji umowy, nie zrealizował umowy w całości lub wykonuje ją w
sposób niewłaściwy bądź dający uzasadnione podstawy do uznania, że nie zdoła wykonać
zamówienia należycie lub w ustalonym terminie, mimo uprzedniego wezwania Dostawcy do
przystąpienia do prawidłowego wykonania umowy.
Odstąpienie od umowy następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia drugiej Strony o przyczynie
odstąpienia.
§ 10
Zakaz przenoszenia praw i obowiązków wynikających z umowy

1.
2.

Dostawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej, bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
W przypadku naruszenia przez Dostawcę postanowień zawartych w ust. 1 Zamawiający może
niezwłocznie odstąpić od umowy i naliczyć Dostawcy karę umowną.
§ 11
Poufność

Warunki niniejszej umowy należy traktować jako poufne. Z zastrzeżeniem wypadków prawem
przewidzianych, warunki umowy nie mogą być przekazywane osobom trzecim bez zgody Zamawiającego i
Dostawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
§ 12
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.
5.

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Adresami dla doręczeń stron są adresy wskazane w komparycji umowy do czasu poinformowania drugiej
strony o zmianie w tym zakresie.
Wszelkie ewentualne spory będą rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby
Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY:

DOSTAWCA:

