
























Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia sprawa nr 17/ZP/2019                  załącznik nr 1 - wzór formularza oferty 

 

str. 1 

 

Nazwa Wykonawcy________________________________________________________________________________ 

Adres Wykonawcy_________________________________________________________________________________ 

REGON: _______________________________          NIP: ________________________________________________ 

Telefon ________________________________          Telefax ______________________________________________ 

e-mail ___________________________________________________________________________________________ 

 

 

OFERTA 

 
Morski Oddział Straży Granicznej 

ul. Oliwska 35 

80-563 Gdańsk 

 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego  

na naprawę obserwacyjnych kamer termowizyjnych, składamy niniejszą ofertę. 

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy  

do niej zastrzeżeń. Stwierdzamy, że zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty i właściwego 

wykonania zamówienia. 

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. Akceptujemy 

warunki płatności. 

 

Oferujemy wykonanie naprawy obserwacyjnych kamer termowizyjnych, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia i na warunkach określonych w projekcie umowy dotyczących w szczególności terminu 

wykonania i warunków płatności, za następującą cenę: 

 

cena ofertowa brutto: _______________  
 

Oświadczamy, że na wykonane przez siebie i podwykonawców (jeżeli będą występować) prace  

oraz wymienione, naprawione i zainstalowane urządzenia, elementy i podzespoły deklarujemy długość 

okresu gwarancji jakości na wykonanie usługi oraz użyte do wykonania przedmiotu zamówienia 

materiały i urządzenia: _______ miesięcy (nie mniej niż 12 miesięcy). 

 

Deklarujemy następującą wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy: _____% 

(nie mniej niż 0,2% kwoty określonej w § 6 projektu umowy/ceny ofertowej brutto). 

 

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

 

Oświadczamy, że wykonanie niżej wymienionych części zamówienia zamierzamy powierzyć 

podwykonawcy: 
 

 ______________________________________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________________________________ 
 

 ______________________________________________________________________________________________ 

 (Należy podać zakres prac zleconych podwykonawcy oraz firmę podwykonawcy – o ile jest znana. W razie braku 

wpisu Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie.)  
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Oświadczamy, że 1: 

 13 lub art. 14 RODO2 wobec osób fizycznych, 

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się  

o udzielnie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO. 

 

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?1 

  TAK 

  NIE 

 
Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymienione w rozdziale 3. Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

 

_____________, dnia ____.____.2019 r. 

      Podpisano _________________________________________ 
(podpisy osób upoważnionych do składania  

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

UWAGA: Podpisy powinny być złożone w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę podpisującą (składać się  

co najmniej z nazwiska lub pieczątki imiennej z używaną formą podpisu). 

 

 

 

 
1 zaznaczyć odpowiednie. 

1) Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia średniorocznie mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO; 

2) Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia średniorocznie mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO; 

3) Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia średniorocznie 

mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza  
43 milionów EURO. 
2 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) 
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_______________________________ 
Nazwa Wykonawcy 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą” 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na naprawę 

obserwacyjnych kamer termowizyjnych, oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam 

wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie przesłanek wymienionych  

w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 Ustawy. 

 
 

 

 
 

..............................................    ................................................................................. 

miejscowość i data  podpis osoby/osób uprawnionej 

do reprezentowania wykonawcy 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PODMIOTU,  

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 

składane na podstawie art. 25a ust. 3 pkt 2 Ustawy  

/należy wypełnić jeżeli Wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich/ 

 

Oświadczam, że podmiot/ty na zasoby których powołuję się w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, wskazane w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu, nie podlega/ją wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie przesłanek 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Ustawy. 

 
 

 

 
 

..............................................    ................................................................................. 

miejscowość i data  podpis osoby/osób uprawnionej 

do reprezentowania wykonawcy 

 

UWAGA: 
 

Podpisy powinny być złożone w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę podpisującą (składać się co najmniej z nazwiska 

lub pieczątki imiennej z używaną formą podpisu). 
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_______________________________ 
Nazwa Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na naprawę 

obserwacyjnych kamer termowizyjnych oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki 

udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

 

 
..............................................    ................................................................................. 

miejscowość i data  podpis osoby/osób uprawnionej 

do reprezentowania wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PODMIOTU,  

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 

składane na podstawie art. 25a ust. 3 pkt 2 Ustawy  

/należy wypełnić jeżeli Wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich/ 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych 

w Rozdziale 3 pkt. 3.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca,  

którego reprezentuję polega na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

 

Lp. Nazwa i adres podmiotu trzeciego Zakres udostępnionych zasobów 

   

   

 

 

 
..............................................    ................................................................................. 

miejscowość i data  podpis osoby/osób uprawnionej 

do reprezentowania wykonawcy 

 

 

UWAGA: 
 

Podpisy powinny być złożone w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę podpisującą (składać się co najmniej z nazwiska 

lub pieczątki imiennej z używaną formą podpisu). 
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............................................................. 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

ZOBOWIĄZANIE 

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów  

na potrzeby wykonana zamówienia 

 

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) …………………………….……………..……………… będąc  

(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

 

upoważnionym(/mi) do reprezentowania: 

 

…………………………….………………………………….……………………………… 

(nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

 

o ś w i a d c z a m(y), 

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”,  

odda Wykonawcy: 

 …………………………………………………………………....…………………………….. 

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę) 

 

do dyspozycji w trakcie realizacji zamówienia niezbędne zasoby1……………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

(zakres udostępnianych zasobów) 

 

na potrzeby wykonana nw. zamówienia: 

„………………………………………………………………………………………………..” 

 

Sposób wykorzystania ww. zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia2: 

…………........………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

 

Charakteru stosunku, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą3: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Jednocześnie oświadczam(y), że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ust. 5 Ustawy, 

będzie odpowiadał solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia zadeklarowanych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie będzie 

ponosił winy. 

 

 

…………………………………………..   …….…………………………………… 

(miejsce i data złożenia oświadczenia)                 (pieczęć i podpis osoby uprawnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu 

podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 
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1 Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego: 

 zdolności technicznej lub zawodowej 

 
2 np. podwykonawstwo. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 
3 np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy. 
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Umowa Nr …………             (nr rej............) 
 
 
 

zawarta dnia _________________ w Gdańsku pomiędzy Skarbem Państwa  - Morskim Oddziałem 
Straży Granicznej im. płk Karola Bacza 80-563 Gdańsk, ul. Oliwska 35,   
NIP 583-000-80-97, REGON 190241779, reprezentowanym…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – 
………………………………………………………………... 
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, 

 
a  
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………  
NIP: ……………………………., REGON: ………………………………. 
reprezentowanym przez:  
………………………………………………………………………………… 
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, wybranym w trybie przetargu nieograniczonego                      
na wykonanie zamówienia publicznego (sprawa Nr ………………), o następującej treści: 

 
Rozdział 1 

Przedmiot umowy 
 

 § 1 
1. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy obserwacyjnych kamer termowizyjnych FLIR THV 3000 

MS wchodzących w skład systemu optoelektronicznej obserwacji – 2 szt. - w zakresie układu 
chłodzenia Stirlinga wraz z matrycą podczerwieni.   

 
§ 2 

1. Materiały niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy zapewni Wykonawca w ramach     
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6  Umowy. 

 
Rozdział 2 

Warunki realizacji  
 

§ 3 
1. Termin realizacji umowy: 60 dni od dnia  podpisania Umowy. 
2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji Umowy określonego w ust. 1 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy. Jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi            
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, zastosowanie będą miały 
postanowienia  zawarte w § 12 ust. 1 pkt 3 Umowy. 

3. Przedmiot Umowy uznaje się za wykonany w dniu podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru 
robót przez upoważnionych przedstawicieli Stron Zamawiającego i Wykonawcy.  
 

§ 4   
Miejsce realizacji Umowy: siedziba firmy ……………………………………………………..   
 

§ 5 
1. Zamawiający będzie nadzorował realizację Przedmiotu Umowy poprzez swoich przedstawicieli: 
 

1)…………………………………………….……………………………………………… 
2)……………………………………………………………………………………………. 
  

2. Nadzór nad realizacją Przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy sprawować będzie: 
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………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Zmiana osób, określonych w ust. 1 i 2, następować będzie poprzez pisemne oświadczenie Strony, 

potwierdzone pisemnie jego otrzymaniem przez drugą Stronę Umowy i nie wymaga sporządzenia 
aneksu do Umowy.  

 
Rozdział 3 

Wynagrodzenie  
 

§ 6 
Za wykonanie Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie w wysokości: .…………. zł brutto (słownie złotych: 
…………………………………………..) w tym obowiązująca stawka podatku VAT. Podana kwota 
obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy i nie może ulec zmianie,                   
z zastrzeżeniem zapisu w § 16 ust.2. 

 
Rozdział 4 

Warunki płatności  
 

§ 7 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonaną Umowę należne mu wynagrodzenie na podstawie 

faktury VAT na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Podstawą wystawienia faktury  
będzie podpisany przez obie Strony Umowy protokół obioru robót bez zastrzeżeń, o którym mowa 
w § 3 ust. 3 Umowy.   

2. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi w terminie 21 dni od dnia 
otrzymania faktury przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na 
fakturze. Zamawiający dopuszcza wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej                         
(e-faktur) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,                   
w formacie pdf na adres Zamawiającego: faktury.morski@strazgraniczna.pl 

3. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
4. Za każdy dzień opóźnienia płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za 

opóźnienie w transakcjach handlowych, licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego 
w ust. 2 . 

 
Rozdział 5 

Klauzule społeczne 
 

§ 8 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.), 
zwanej dalej „Kodeksem pracy”, osób wykonujących prace w zakresie Przedmiotu Umowy.  

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę  wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace określone w Przedmiocie Umowy. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
a) żądania od Wykonawcy oświadczeń w tym zakresie, a także zanonimizowanych w części 
dotyczącej danych osobowych pracowników dokumentów potwierdzających spełnienie wyżej 
wskazanego  wymogu i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia 
ww. wymogu, 
c) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do sposobu zatrudnienia osób wykonujących na 
rzecz Wykonawcy naprawy określonej w Przedmiocie Umowy, zwrócenia się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

3. Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego powinno zawierać w szczególności: 
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, 
że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Sprawa nr 17/ZP/2019   Załącznik nr 5 – Projekt umowy 

Strona 3 z 6 
 

oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. 
4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane w ust. 2 oświadczenia, dokumenty a także 

wyjaśnienia  w terminie wskazanym w wezwaniu, nie krótszym niż 7 dni, liczonym od daty 
otrzymania  pisemnego żądania.  

5. Z tytułu niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących naprawy określonej w Przedmiocie Umowy Zamawiający przewiduje sankcję 
w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej  w wysokości określonej w § 12 
ust. 1 pkt 5 umowy. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów w celu 
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 
Wykonawca zapłaci karę umowną, o której mowa   w § 12 ust. 1 pkt 6 umowy.   

6. Wykonawca nie później niż w dniu rozpoczęcia naprawy zobowiązany będzie złożyć 
Zamawiającemu na piśmie informacje dotyczącą ilości osób zatrudnionych na umowę o pracę 
skierowanych do realizacji naprawy, o których mowa w ust. 1, zawierającą imiona i nazwiska osób. 

7. Postanowienia ust. 1-6 mają zastosowanie w stosunku do podwykonawców, jeżeli umowa będzie    
realizowana przy ich udziale. 

 
 

Rozdział 6 
Ubezpieczenia i odpowiedzialność za szkodę   

 
§ 9 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną z tytułu wszelkich szkód mogących powstać                     
w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy. W przypadku uchylania się Wykonawcy od 
naprawy uszkodzeń Zamawiający zastrzega sobie możliwość obciążenia Wykonawcy kosztami 
związanymi z usunięciem uszkodzeń poprzez odliczenie kosztów naprawienia szkody od kwoty 
należnej za wykonanie przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków dotyczących pracowników i osób występujących po stronie Wykonawcy, pracowników 
i osób występujących po stronie Zamawiającego oraz osób trzecich, a powstałych w związku                     
z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą na kwotę nie niższą niż ……………. zł                         
/odpowiadającej cenie oferty wykonawcy/. 

4. Wykonawca najpóźniej na 2 dni przed przystąpieniem do wykonania naprawy zobowiązany jest 
przekazać Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowy 
ubezpieczenia, o której mowa w ust. 3. Brak umowy ubezpieczenia może stanowić podstawę dla 
Zamawiającego do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.   

5. W przypadku zwłoki w realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia nowej bądź 
przedłużenia dotychczasowej umowy ubezpieczenia do dnia faktycznego zakończenia 
wykonywania przedmiotu umowy, przy zachowaniu ciągłości ubezpieczenia.  W tym przypadku 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność                         
z oryginałem kserokopii nowej lub przedłużonej umowy ubezpieczenia co najmniej na dzień przed 
wygaśnięciem dotychczasowej umowy ubezpieczenia. Brak przedłużenia bądź zawarcia nowej 
umowy ubezpieczenia będzie stanowić dla Zamawiającego podstawę do rozwiązania umowy                        
z winy Wykonawcy. 

6. Za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu kserokopii umowy ubezpieczenia w terminach,                              
o których mowa w ust. 4 i 5 zastosowanie mają kary umowne, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 4 
Umowy . 

7. Koszty zawarcia umów ubezpieczenia i ich przedłużenia ponosi Wykonawca. 
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Rozdział 7 
                                                        Oświadczenie gwarancyjne 

 
§ 10 

1. Wykonawca oświadcza, że  udziela na wykonane przez siebie i podwykonawców (jeżeli będą 
występować) prace oraz na wszystkie wymienione, naprawione i zainstalowane urządzenia, 
elementy i podzespoły gwarancji jakości na okres …… miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy, nie 
mniej niż 12 miesięcy), licząc od dnia podpisania protokołu odbioru robót, o którym mowa                        
w § 3 ust. 3 Umowy. Oświadczenie powyższe stanowi oświadczenie gwarancyjne w rozumieniu 
Kodeksu cywilnego. 

2. Bieg terminów gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru robót, o którym 
mowa w § 3 ust. 3 Umowy. 

3. W zakresie wykonania obowiązków gwarancyjnych przez Wykonawcę i ich wpływu na termin 
gwarancji zastosowanie maja przepisy art. 581 Kodeksu cywilnego. 

4. Gwarancja obejmuje w szczególności:  
1) wady materiałowe i konstrukcyjne, a także nie spełnienie deklarowanych przez producenta 

parametrów lub funkcji użytkowych, 
2) naprawę wykrytych uszkodzeń, w tym wymianę uszkodzonych urządzeń, elementów                          

i podzespołów na nowe, wolne od wad, 
3) usuwanie wykrytych usterek i błędów funkcjonalnych w działaniu wymienianych lub 

naprawianych urządzeń, elementów i podzespołów. 
5. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień     

Zamawiającego wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady. 
 

§ 11 
1. Wszelkie awarie, reklamacje oraz stwierdzone wady w ramach udzielonej gwarancji będą 

zgłaszane przez Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres Wykonawcy: __________ lub za 
pomocą czynnego całą dobę faksu Wykonawcy: ___________. Wykonawca ma obowiązek 
natychmiastowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, pocztą elektroniczną na adres 
Zamawiającego: ___________ lub za pomocą czynnego całą dobę faksu 
Zamawiającego:_________, podając w nim datę i godzinę przystąpienia do naprawy. Zmiana 
adresów poczty elektronicznej lub numerów faksów następować będzie poprzez pisemne 
oświadczenie Strony Umowy, potwierdzone na piśmie jego przyjęciem przez drugą Stronę i nie 
wymaga aneksu do umowy.  

2. Czas naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych licząc od dnia 
powiadomienia Wykonawcy w sposób określony w ust. 1. Naprawa gwarancyjna zostanie uznana 
za zakończoną w dniu podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy raportu                      
z naprawy. 

3. W przypadku, gdy usunięcie wady w terminie określonym w ust. 2 z przyczyn obiektywnych, 
niezależnych od Wykonawcy (np. technicznych, technologicznych), które winien na piśmie 
wykazać Wykonawca, okaże się niemożliwe, Strony umowy ustalą za pośrednictwem poczty 
elektronicznej lub faksu, o których mowa w ust. 1, inny odpowiedni termin usunięcia wady.                    
W terminie tym nie nalicza się kar umownych,   o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 umowy.  

4. Do wykonywania czynności określonych w ust. 1. Zamawiający upoważnia __________  
(tel. _____________). 

5. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 4, następować będzie poprzez pisemne oświadczenie 
Zamawiającego, potwierdzone jego przyjęciem przez Wykonawcę i nie wymaga aneksu do 
umowy. 

6. Wady zgłaszane w trakcie eksploatacji Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 1 Umowy 
usuwane będą przez Wykonawcę w okresie trwania gwarancji  nieodpłatnie.  

7. Pisemne powiadomienie Wykonawcy o wadzie, awarii musi zawierać co najmniej następujące 
informacje: 
nr umowy, adres i dane zgłaszającego wadę, dane Wykonawcy oraz opis zgłaszanej wady (awarii). 

8. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu po każdej wykonanej naprawie gwarancyjnej raport. 
Raport musi zawierać co najmniej następujące informacje: data zgłoszenia wady, data 
przystąpienia do naprawy gwarancyjnej przez Wykonawcę, rodzaj i opis wady, opis wykonanych 
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czynności serwisowych w tym wymienionych elementów, data wykonania naprawy, podpisy osób 
upoważnionych ze strony Wykonawcy i Zamawiającego. 

 
Rozdział 8  

Kary umowne 
 

§ 12 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości ……… % kwoty brutto, o której 
mowa w § 6 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki, licząc od następnego 
dnia po upływie terminu wykonania umowy określonego w § 3 ust. 1 /zgodnie z ofertą 
Wykonawcy/,  

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady w 
wysokości 0,05 % kwoty brutto, o której mowa w § 6 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień 
kalendarzowy zwłoki, liczony od dnia następnego po upływie terminu na usunięcie 
stwierdzonych wad,  

3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn, za które 
ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 5 % kwoty brutto, o której mowa w § 6 
Umowy,  

4) za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu kserokopii 
umowy ubezpieczenia,  o której mowa w § 9 umowy, w wysokości 0,03 % kwoty brutto 
określonej w § 6 Umowy, 

5) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników przez Wykonawcę, na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy w wysokości 1000,00 zł za każdą 
niezatrudnioną osobę, 

6) za niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 
przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, osób 
dokonujących naprawy modulatorów, o których mowa w § 1 umowy, w wysokości 1000,00 
zł za każde zdarzenie.  

2. Naliczona kara zostanie odpowiednio potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy albo zapłacona                 
w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę 
na potrącenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Kary określone w ust. 1 pkt 1-2 nie mają zastosowania w przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. 
nadzwyczajnych zdarzeń zewnętrznych, których Wykonawca nie mógł przewidzieć i im zapobiec 
mimo zachowania należytej  staranności, mających istotny wpływ na realizację umowy. 

4. W przypadku powstania szkody w wyniku niewykonania bądź nienależytego wykonania przez 
Wykonawcę Przedmiotu Umowy, oprócz kar, o których mowa w ust. 1, Zamawiający może żądać 
naprawienia szkody na zasadach Kodeksu Cywilnego. 

 
Rozdział 9 

 Podwykonawcy 
 

§ 13 
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy przy udziale podwykonawców w zakresie następującej 

części zamówienia __________________ /zostanie wpisane odpowiednio/. 
2. Wykonawca w przypadku zlecenia części prac podwykonawcy, pozostaje nadal odpowiedzialny 

wobec Zamawiającego za prawidłową realizację przedmiotu umowy, jak również za ewentualne 
szkody wynikające z uszkodzenia naprawianych  modulatorów, o których mowa w § 1 Umowy. 

3. Wykonawca w przypadku zlecenia części prac podwykonawcy ponosi pełną odpowiedzialność                    
za wykonane przez podwykonawcę prace w zakresie gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

4. Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 
dotyczących podwykonawców w zakresie związanym z wykonywanymi przez nich pracami                    
w ramach niniejszej umowy. 
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Rozdział 10 
 Postanowienia końcowe 

 
§ 14 

1. Jeżeli Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, 
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania wyznaczając mu w tym celu 
odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Zamawiający może od umowy 
odstąpić. 

2. 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 ważnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

 
§ 15 

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego  przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej 
umowy na osoby trzecie. Zgoda taka musi być pod rygorem nieważności wyrażona na piśmie. 

 
§ 16 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany 
umowy mogą wystąpić wyłącznie za zgodą obu stron umowy i pod warunkiem, że nie naruszają 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.   

2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty                       
w zakresie wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w zakresie 
zmienionej jej wysokości. 

 
§ 17 

Tytuły rozdziałów umowy mają charakter porządkowy i nie przesądzają sposobu interpretacji 
poszczególnych postanowień  umownych.  
 
                                                                              § 18 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia                
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) oraz przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.). 

 
§ 19 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny                            
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 20 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego 
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 


