Koszalin, dn. 30.01.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia pod nazwą:
Zakup Innowacyjnej maszyny do obróbki metalu
1. Nazwa i adres Zamawiającego
Inter-Metal S.c.
76-009 Bonin 44C
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.inter-metal.pl/
2. Opis przedmiotu zamówienia
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42638000-7 [Centra obróbkowe do obróbki metalu]
Podstawa prawna: Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto udzielane jest zgodnie z zasadą
konkurencyjności oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem
regulującym są „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020".
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa centrum tokarsko-frezarskiego wraz z robotem podającym
obrabiany materiał. W zakres zaproszenia wchodzi także montaż dostarczonych urządzeń w nowej hali w
Inter-Metal w Boninie.
Parametry centrum tokarsko-frezarskiego wraz z robotem:
CENTRUM TOKARSKO-FREZARSKIE
L.p.

Nazwa parametru

Zakres parametru

1

Max średnica toczenia

2

Max długość toczenia

od 1500mm do 2000mm

3

Sterowanie

Fanuc 31iB5 lub zbliżone

4

Wrzeciono główne

4.1

Przelot wrzeciona

4.2

Obroty wrzeciona głównego

4.3

Moc wrzeciona głównego 30 min/100%ED
Moment wrzeciona głównego
25%ED/30min/100%ED
Przeciw-wrzeciono

4.4

5

od 600mm do 900mm

od 65mm do 100mm
od 4900rpm do 6000rpm
min 22kW/min18kW przy 100% ED
Min.460Nm/30min min 240Nm/220Nm
przy 100% ED)

5.1

Przelot przeciw-wrzeciona

od 70mm do 100mm

5.2

Obroty przeciw-wrzeciona

od 4900rpm do 6000rpm

5.3

Moc przeciw-wrzeciona 30 min/100%ED

5.4

Moment przeciw-wrzeciona 25%ED/30min/100%ED

6

min 22kW/min18kW przy 100% ED
Min.460Nm/30min min 240Nm/220Nm
przy 100% ED)

Wrzeciono frezarskie

6.1

Oś B

6.2

Prędkość wrzeciona

6.3

Mocowanie

od 120st +/ - do 140st +/od 12 000rpm do 20 000rpm
Capto C6 lub C8

1

6.4

Moment obrotowy 10%ED/100%ED

Min 130Nm/ min 45Nm (100% ED)

6.5

Moc wrzeciona 15%ED/100%ED

Min 18,5kW/Min 11kW (100% ED)

7

Dolna głowica rewolwerowa

7.1

Ilość narzędzi

7.2

Obroty narzędzi napędzanych

7.3

Moment obrotowy 15%ED/100%ED

8

Magazyn narzędzi

9

Waga maszyny

10

Opcje dodatkowe

10.1

pistolet do spłukiwania wiórów

10.2

Uchwyt wrzeciona głównego 10"

10.3

Uchwyt przeciw-wrzeciona 10"

10.4

Uchwyty sterowanie przyciskiem nożnym

10.5

Możliwość współpracy z Robotem

10.6

Konik z wbudowanym kłem MT4

10.7

10 zewnętrznych kodów M

10.8

Możliwość toczenia poligonalnego

10.9

Transporter wiórów

10.10

Szyba z wizjerem obrotowym

10.11

Przedmuch powietrzem narzędzi frezarskich

10.12

Interfejs robota

10.13

Przedmuch szczęk i uchwytu wrzeciona głównego

10.14

Separator mgły olejowej

10.15

Bezpośredni system pomiarowy osi X

10.16

Bezpośredni system pomiarowy osi Y

10.17

Bezpośredni system pomiarowy osi Z
System wysokiego / niskiego ciśnienia dla wrzeciona
głównego
Automatycznie otwierane drzwi przestrzeni roboczej

10.18
10.19
10.20
10.21
10.22
10.23
10.24

Możliwość podłączenia maszyny do sieci Ethernet
Całkowita pamięć zapamiętywanych programów
8MB
Możliwość frezowania wysp oraz kieszeni
Cykl frezowania HSC (high-speed cutting)
Podawanie chłodziwa przez narzędzia i środek
wrzeciona frezarskiego

10.25

Funkcja wznowienia programu od żądanego bloku

10.26

Interfejs podajnika pręta

11

od 10 do 12
od 10 000rpm
do 15 000rpm
Min. 4,5 Nm/Min 2,2 Nm
od 38 do 100 narzędzi
od 14 000kg do 17 000kg

minimum 10 zewnętrznych kodów M

Min 8MB

70 bar

Funkcjonalność

11.1.

Frezowanie 5 osiowe

11.2

Frezowanie z toczeniem w jednym procesie

Realizacja projektu umożliwi realizację usługi
frezowania w 5-ciu osiach sterowanych
numerycznie z zastosowaniem interpolacji
liniowej, kołowej i krzywych wyższego rzędu
Realizacja obróbki kompletnej przedmiotów w
jednym zamocowaniu, przy wykorzystaniu jednej
bazy konstrukcyjnej i technologicznej, co
zapewnia minimalizację błędów związanych ze
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11.3

Zintegrowana wielonarzędziowa głowica z systemem
mocowania narzędzi z chwytem walcowo-czołowym

11.4

Szybsze przezbrajanie narzędzi

11.5

Programowanie procesów obróbki

11.6

Stabilizacja temperatury detalu

11.7.

12

Zamawianie części do maszyn – zmiana z formy
papierowej na automatyczną

zmianami ustalenia w przypadku jej realizacji
oddzielnie na centrum tokarskim i frezarskim.
System zapewnia znacznie większą sztywność
narzędzi obróbkowych w stosunku do rozwiązań
konwencjonalnych stosowanych w głowicach
narzędziowych. Tego typu bazowanie i
mocowanie narzędzi umożliwia zastosowanie
podwyższonych parametrów obróbki, przy
zapewnieniu wysokiej jakości powierzchni
obrabianych
Zastosowanie przekładni wielostopniowej,
pozwala na szybszą zmianę prędkości
obrotowych, zwiększoną precyzję obróbki i
indeksowania, charakteryzuje się prostotą
konserwacji i zwiększoną żywotnością. Szybsze
przezbrajanie narzędzie (od 38 narzędzi).
Użytkownik może zarządzać, dokumentować i
wizualizować zamówienia, procesy i dane
maszyny na wielodotykowym ekranie minimum
21,5”, a praca maszyn jest uproszczona,
znormalizowana i zautomatyzowana.
Programowanie zabiegów obróbkowych w
systemie dialogowym i ich weryfikacja z
wykorzystaniem „wirtualnej obrabiarki”.
Rozwiązanie to umożliwi uruchomienie obróbki
elementów testowych w sposób wirtualny
(nie materialny) z uwzględnieniem przestrzeni
roboczej obrabiarki, kształtu i gabarytów
materiału wyjściowego, uchwytów obróbkowych
i narządzi obróbkowych.
Obrabiarka reguluje temperaturę wszystkich
elementów do 25 stopni i umożliwia chłodzenie
samego korpusu – precyzja obróbki wpływa to na
pozycjonowanie elementu i jakość wykonania.
Rozmieszczenie czujników wykrywających
zużycie podzespołów, umożliwia diagnozowanie
awarii i zautomatyzowanie procesu zamawiania
części zamiennych.
24 miesiące

Gwarancja

ROBOT – Automatyzacja procesu produkcji
1

Wolnostojący Robot z możliwością demontażu

2

Robot powinien mieć możliwość pracy z innymi maszynami firmy Inter-Metal, poprzez wspólny interfejs

3

Robot powinien mieć pole załadowczo / odkładcze

4

Robot powinien być wyposażony w ramie przegubowe które załaduje detal do wrzeciona i je rozładuje

5

Robot powinien mieć możliwość pracy z wrzecionem głównym oraz przeciw-wrzecionem

6

Robot powinien zajmować jak najmniej miejsca przed urządzeniem z którym współpracuje

Spis maszyn z którymi musi być kompatybilny Robot:
- DMG MORI NLX 2500/700 MC rok produkcji 2015,
- DMG MORI NLX 2000/500 rok produkcji 2016
3. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: nie później niż 31.11.2018 r.
Zgodnie pkt 9 zapytania termin realizacji zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert i Wykonawca
deklarujący krótszy termin realizacji otrzyma dodatkowe punkty w tym kryterium.
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4. Warunki udziału w postępowaniu
1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania
osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
i.
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
ii.
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
iii.
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
iv.
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. Ocena spełniania
przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca,
który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.
5. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków
Zamawiający w celu potwierdzenia warunków określonych w punkcie 4 wymaga przedłożenia następujących
dokumentów:
a) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (według wzoru
stanowiącego załącznik do zapytania).
Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji.
6. Opis sposobu przygotowania oferty
Wymagania podstawowe.
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożona oferta musi obejmować cały zakres prac
przewidzianych w Zapytaniu ofertowym.
2. Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni.
3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż
jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka
osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną
notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
5. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z
niniejszym zapytaniem.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie niniejszego zapytania.
Odpowiedź zostanie wysłana do wykonawcy zadającego pytanie oraz zamieszczona na stronie
internetowej na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie. Wyjaśnienia zamieszczane na stronie
internetowej nie będą zdradzać, wskazywać ani identyfikować podmiotu zadającego pytanie.
Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji jego złożenia w
terminie krótszym niż 1 dzień przed terminem składania ofert.
8. Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której zamieszczone
jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i udzielonych wyjaśnień.
9. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, uzupełnień, wycofań.
10. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
11. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
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Forma oferty.
1. Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: pocztą tradycyjną lub osobiście (liczy się data i
godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).
2. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wówczas, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione
wątpliwości, co do jej prawdziwości.
Zawartość oferty. Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony formularz oferty,
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (według wzoru
stanowiącego załącznik),
3. Nazwę, typ i parametry techniczne proponowanego urządzenia.
7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się Wykonawcami jest Pan Dariusz
Lewandowski, e-mail: d.lewandowski@inter-metal.pl
8. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.0015.00 w sekretariacie firmy Inter-Metal S.c., 76-009 Bonin 44C lub pocztą tradycyjną na adres:
Inter-Metal S.c., 76-009 Bonin 44C, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 05.03.2018r. do godz. 12:00.
Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
9. Kryteria oceny ofert
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te kompletne oferty, które nie podlegają odrzuceniu przez
Zamawiającego;
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Kryterium

Znaczenie procentowe
kryterium

Maksymalna liczba punktów,
jakie może otrzymać oferta za
dane kryterium

Cena [C]

40%

40 pkt.

Termin dostawy

20%

20 pkt.

Termin płatności

20%

20 pkt.

Czas reakcji serwisu

20%

20 pkt.

Zasady oceny kryterium "Cena" [C]
W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x100 pkt x 40%
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty
(załącznik nr 1 do zapytania).
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Zasady oceny kryterium "Termin dostawy" [TD]
Kryterium „Termin dostawy” to skrócony termin realizacji zamówienia oferowany przez Wykonawcę,
jedocześnie proponowany termin nie może być dłuższy niż termin wskazany w pkt. 3 zapytania.
W ramach kryterium „Termin dostawy” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
TDn
TD = ------------ x100 pkt x 20%
TDo
gdzie:
TD – liczba punktów w ramach kryterium „Termin dostawy”
TDn – najkrótszy termin dostawy spośród ofert ocenianych
TDo - termin dostawy oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Termin dostawy” podlegać będzie termin podany w tygodniach w
formularzu oferty (załącznik nr 1 do zapytania).
Zasady oceny kryterium "Termin płatności" [TP]
Kryterium „Termin płatności” dotyczy wydłużonego terminu płatności przedpłaty, określnego w
fakturze vat wystawionej przez Wykonawcę, zgodnie z zapisem § 4 ust. 3 lit. a) wzoru umowy.
W ramach kryterium „Termin dostawy” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
TPo
TP = ------------ x100 pkt x 20%
TPn
gdzie:
TP – liczba punktów w ramach kryterium „Termin płatności”
TPn – najdłuższy termin płatności spośród ofert ocenianych
TDo - termin dostawy oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Termin płatności” podlegać będzie termin płatności przedpłaty podany w
dniach w formularzu oferty (załącznik nr 1 do zapytania).
Zasady oceny kryterium "Czas reakcji serwisu" [S]
Kryterium „Czas reakcji serwisu” dotyczy czasu reakcji serwisu producenta od momentu
powiadomienia Wykonawcy o usterce.
W ramach kryterium „Czas reakcji serwisu” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Sn
S = ------------ x100 pkt x 20%
So
gdzie:
S – liczba punktów w ramach kryterium „Czas reakcji serwisu”
Sn – najkrótszy czas reakcji serwisu spośród ofert ocenianych
So – „czas reakcji serwisu” ocenianej oferty
Ocenie w ramach kryterium „Czas reakcji serwisu” podlegać będzie termin podany w godzinach w
formularzu oferty (załącznik nr 1 do zapytania).
3.

Ostateczna ocena punktowa oferty:
a) Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę
punktów w ostatecznej ocenie.
b) Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań
matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
c) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu
punktów przyznanych w poszczególnych podkryteriach otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli
nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki
sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z
ceną niższą.
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d) Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą,
którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma Wykonawcami, których oferty
zostały ocenione najwyżej, jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć
na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych.
Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający
przeprowadzi ze wszystkimi Oferentami negocjacje. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany
treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia
zakończenia negocjacji.
W przypadku niewybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza
możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.
10. Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników
1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek oraz braków.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień i uzupełnień
dotyczących treści złożonych ofert (jeżeli nie naruszy to konkurencyjności).
Uzupełnieniu nie podlega formularz ofertowy.
2. Sprawdzanie wiarygodności ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych
przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
3. Ogłoszenie wyników postępowania.
Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej, na której
zamieszczone jest niniejsze zapytanie.
11. Podpisanie umowy
1. Po przeprowadzeniu postępowania Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę, zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik do Zapytania Ofertowego. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od
podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. O
terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą e-mailową.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielania w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających.
3. Zamawiający dopuszcza zmiany warunków umowy zawartej z Wykonawcą w szczególnie
uzasadnionych sytuacjach:
a) w przypadku wystąpienia okoliczności związanych ze zmianą założeń projektu w ramach
którego realizowane jest zamówienie, tj. działanie RPZP.01.08.00 „Inwestycje przedsiębiorstw
w ramach strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcyjnego”,
b) jeśli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych wprowadzonych
w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami
wprowadzenia takich zmian lub jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
c) w przypadkach nie możliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, co Wykonawca
będzie zobowiązany wykazać, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji
zamówienia.
4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego
roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
12. Odrzucenie Wykonawcy.
Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania:
a) w przypadku nie spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;
c) w przypadku przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.
13. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
W niniejszym postępowaniu oferty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
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14. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
15. Pozostałe informacje
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego przed
upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści
zostanie opublikowana na stronie internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie.
2. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę
najkorzystniejszą oraz który spełni wymogi określone w Zapytaniu Ofertowym.
3. Załącznikami do niniejszego zapytania są następujące wzory:
Lp.
1
2
3

Nazwa Załącznika
Wzór formularza oferty
Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Wzór umowy
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Złącznik nr 1 - Wzór formularza oferty
OFERTA ZŁOŻONA W ZAPYTANIU OFERTOWYM
na wykonanie zamówienia pod nazwą:

Zakup Innowacyjnej maszyny do obróbki metalu
Nr postępowania: RPZP.01.08.00-32-0022/17

1.

ZAMAWIAJĄCY:
Inter-Metal S.c.
76-009 Bonin 44C
http://www.inter-metal.pl/

2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Pełna nazwa Wykonawcy
zgodnie z dokumentem
rejestrowym (jeżeli
występuje)
Adres Wykonawcy
Nr telefonu
Adres e-mail
Nr Regon
Nr KRS
Nr NIP

3.

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
a) Zapoznałem/liśmy się z treścią zapytania dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę/wnosimy do niej
zastrzeżeń oraz zebrałem(a)/zebraliśmy informacje konieczne do przygotowania niniejszej oferty.
b) Gwarantuję/emy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania i zapewnimy
wysoką jakość wykonanych usług/prac oraz znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
pozwalającej na realizację zamówienia.
c) Cena oferty została ustalona z uwzględnieniem wszystkich warunków, o których mowa w Zapytaniu
Ofertowym dotyczących realizacji wyżej wskazanego zamówienia, jak również z uwzględnieniem
innych prac – nie uwzględnionych w tym dokumencie – które są konieczne do wykonania
przedmiotowego zamówienia.
d) Dysponuję/emy potencjałem technicznym i osobowym niezbędnym do realizacji zamówienia.
e) Akceptuję/emy bez zastrzeżeń wzór umowy stanowiący załącznik do zapytania.
f) W przypadku udzielenia mi (nam) zamówienia zobowiązuję(emy) się do zawarcia pisemnej umowy w
terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
g) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie
dokumentach dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji personelu oraz wykonawców do zadań i
projektów realizowanych przez Inter-Metal S.C. – zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie
Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883).
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4.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

Cena zawierająca wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w obszarze zgodnym z opisem przedmiotu
zamówienia:

5.

Kwota brutto (PLN)

Kwota brutto słownie

………………… zł.

………………… zł.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie:
Termin dostawy to …………………. tygodni od dnia zawarcia umowy
(słownie: ………… tygodni)

6.

Oferujemy termin płatności przedpłaty:
Termin płatności przedpłaty to …………………. dni od dnia wystawienia faktury
(słownie: ………… dni)

7.

Oferujemy czas reakcji serwisu producenta:
Czas reakcji serwisu to …………………. godzin od momentu powiadomienia o usterce
(słownie: ………… godziny)

8.

Załącznikami do niniejszej oferty są:
/wymienić załączone do oferty oświadczenia i dokumenty/
a) ……………………………………..
b) ……………………………………..
c) ……………………………………..

Miejscowość, data …………………………………

………………………………………………………
Czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Złącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o braku powiazań kapitałowych
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
na wykonanie zamówienia pod nazwą:

Zakup Innowacyjnej maszyny do obróbki metalu
Nr postępowania: RPZP.01.08.00-32-0022/17
Niniejszym oświadczam, że
[pełna nazwa Wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym (jeżeli występuje) i adres Wykonawcy]
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
nie jest powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tj. Inter-Metal S.c., 76-009 Bonin 44C
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1.
2.
3.
4.

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej
(rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Miejscowość, data …………………………………

………………………………………………………
Czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Złącznik nr 4 - Wzór umowy
UMOWA NR …………….........…………….
zawarta w dniu …………………….……. w Koszalinie, pomiędzy:
Inter-Metal s.c. z siedzibą w 76-009Bonin 44, NIP: 499-049-03-23, REGON 320091006, wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:…………..…….,
zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
Tomasza Maksymiuka – właściciela
Elżbietę Maksymiuk – właściciela
a
…………………………………………… z siedzibą w …………………………., NIP: …………………,
zwanym dalej „Wykonawcą”,
reprezentowanym/ną przez:
…………………………………………..
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w trybie zasady
konkurencyjności dotyczącego zakupu innowacyjnej maszyny do obróbki metalu.
Strony oświadczają co następuje.
§ 1. Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i dostawa innowacyjnej maszyny do obróbki metalu firmy
…………… typ …….………, o parametrach technicznych, które zostały określone w zapytaniu
ofertowym z dn. …….. wraz z załącznikami, a także wykonanie pozostałych świadczeń określonych w
treści niniejszej umowy.
2. Zapytanie ofertowe oraz oferta przetargowa Wykonawcy, stanowią odpowiednio Załączniki nr 1 i 2 do
niniejszej umowy. Ilekroć w umowie mowa jest o Urządzeniu lub Przedmiocie Umowy bez bliższego
oznaczenia, należy przez to rozumieć rzeczy określone powyżej.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada prawo swobodnego dysponowania urządzeniem oraz, że urządzenie
nie jest dotknięte żadną wadą fizyczną, a także żadną wadą prawną, w szczególności nie są obciążone
prawami osób trzecich.
4. Wykonawca zapewnia, że urządzenie jest najwyższej jakości, spełnia wymagania wynikające z
obowiązujących przepisów prawa oraz jest zgodne z obowiązującymi normami i warunkami
określonymi w zapytaniu ofertowym, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
5. Urządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno posiadać trwałe oznaczenia zawierające: nazwę i adres
producenta, typ, oznakowanie CE, numer fabryczny, rok produkcji.
6. Wykonawca ma prawo do dokonania zmian konstrukcyjnych urządzenia niepowodujących pogorszenia
jej funkcjonalności po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. Taka zmiana wymaga dla
swojej ważności podpisania aneksu do niniejszej umowy.
7. Strony zgodnie oświadczają, że przeniesienie własności urządzeń na Zamawiającego nastąpi z chwilą
dostarczenia sprawnego urządzenia do miejsca spełniania umowy określonego w ust. 11.
8. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia na rzecz Zamawiającego
następujących świadczeń:
a. dostarczenia własnym transportem i na własny koszt i ryzyko urządzenia do miejsca spełnienia
świadczenia wraz z wymaganymi dokumentami,
b. rozładunku urządzenia ze środka transportu oraz przetransportowania [wniesienia] do pomieszczeń
wskazanych przez Zamawiającego, rozpakowania z opakowań i pierwszego uruchomienia - na
własny koszt i ryzyko,
c. zapewnienia obsługi serwisowej w ramach gwarancji jakości na warunkach określonych w
niniejszej umowie.
9. W ramach niniejszej umowy Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z rozmiarami obrabiarki oraz
wymaganiami dotyczącymi środowiska jej pracy i są one dla niego zrozumiałe, upewnił się, że
docelowe miejsce posadowienia obrabiarki będzie właściwe.
10. Wraz z dostawą urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i wydać Zamawiającemu
instrukcję obsługi i konserwacji urządzenia oraz wszelkie inne dokumenty, pozwalające
1.

12

Zamawiającemu na korzystanie z urządzenia zgodnie z prawem oraz zgodnie z technicznym i
gospodarczym przeznaczeniem, w tym karty gwarancyjne wydane przez producenta. Wydanie
Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w treści niniejszego ustępu, wymaga pisemnego
potwierdzenia w treści protokołu odbioru przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
Wszystkie określone w treści niniejszego ustępu dokumenty winny być sporządzone w języku polskim
lub przetłumaczone na język polski.
11. Miejscem spełnienia świadczenia jest: hala produkcyjna Inter-Metal 76-009 Bonin 44c.
12. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących
realizacji przedmiotu umowy jest ............................................................................................ ...............,
tel. ................................................, e-mail: ……………………………………………….
13. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących
realizacji przedmiotu umowy jest ...........................................................................................................,
tel. ................................................, e-mail: ……………………………………………….
§ 2. Termin i warunki dostawy
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprawne urządzenie będące przedmiotem umowy do miejsca
spełnienia świadczenia wraz ze wszystkimi dokumentami, określonymi w Umowie i ewentualnie
innymi dokumentami, wymaganymi przez przepisy prawa oraz spełnić wszystkie pozostałe świadczenia
objęte umową, w tym dokonać uruchomienia urządzenia, w nieprzekraczalnym terminie … tygodni od
daty zawarcia umowy.
W celu usunięcia mogących powstać wątpliwości, Strony zgodnie oświadczają, że za datę wykonania
umowy przez Wykonawcę uznają datę podpisania przez Strony protokołu odbioru Przedmiotu Umowy
bez zastrzeżeń.
Wykonawca zapewni takie opakowanie urządzenia, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do jego
uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do Zamawiającego.
Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne, a w przypadku braku
takich norm, wszelkie znane Wykonawcy okoliczności, dotyczące warunków transportu
przedmiotowego urządzenia.
Opakowanie musi umożliwiać sprawny rozładunek dostarczonych urządzeń.
Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: …………………… lub telefonicznie na nr …………………. o planowanym terminie
dostarczenia urządzeń z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
§ 3. Odbiór urządzenia

1.

2.
3.
4.
3.
4.

Strony zgodnie ustalają, że po dostarczeniu urządzenia objętego umową oraz po spełnieniu wszystkich
pozostałych świadczeń objętych umową zostanie przeprowadzony przez strony ich odbiór,
potwierdzony pisemnym protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli każdej ze stron.
Przedmiotem odbioru będą również dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej umowy.
Protokół odbioru – bez zastrzeżeń stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę
końcowej faktury VAT.
Wykonawca przystąpi do uruchomienia urządzenia w terminie uzgodnionym przez strony, nie później
niż 7 dni od daty dostarczenia na miejsce docelowe.
Zamawiający zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań niezbędnych z jego strony do
uruchomienia urządzenia.
W razie niedokonania uruchomienia, strony ustalą kolejny ostatni termin uruchomienia, przy czym nie
powinien on być dłuższy niż 14 (czternaście) dni, licząc od daty pierwszego uruchomienia.
Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i narzędzia użyte do usunięcia wad.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru urządzeń w przypadku braku dokumentów, o
których mowa w § 1 ust. 10 oraz innych dokumentów wymaganych przez przepisy prawa.
§ 4. Wynagrodzenie

1.

2.

Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie netto …………………
PLN (słownie: ……………………………………..). Do wskazanej wyżej kwota należy dodać należny
podatek VAT w stawce: 23 % tj. ………………….. PLN.
Wynagrodzenie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
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3.
4.

5.
6.
7.
8.

Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
Zapłata nastąpi w transzach:
a) zaliczka w wysokości 40% ceny netto płatne w terminie …. dni na podstawie faktury
zaliczkowej wystawionej w terminie 7 dni od zawarcia umowy,
b) 40% ceny netto płatne na podstawie faktury zaliczkowej w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji o gotowości wydania przedmiotu umowy,
c) 20% ceny netto płatne na podstawie faktury końcowej w terminie 7 dni od dnia obustronnego
podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy.
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia kwotą należności rachunku bankowego Zamawiającego.
Zamawiający oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
Wykonawca zastrzega sobie prawo własności obrabiarki do czasu zapłaty ceny.
W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu
odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
§ 5. Gwarancja jakości

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone urządzenie.
Udzielona gwarancja jakości oznacza, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wynikłe szkody w
imieniu Zamawiającego będące następstwem wadliwej produkcji, montażu lub pierwszego
uruchomienia.
Okres gwarancji jakości rozpoczyna swój bieg od daty podpisania przez strony protokołu odbioru – bez
zastrzeżeń.
Gwarancja nie obejmuje:
a) zużycia i uszkodzenia wynikającego z użytkowania niezgodnego z dokumentacją urządzenia,
b) materiałów eksploatacyjno-obsługowych szybko zużywających się, określonych w dokumentacji
urządzenia,
c) uszkodzenia, przeciążenia lub usterki wynikającej bezpośrednio lub pośrednio z niżej
wymienionego powodu:
- używanie urządzenia pomimo braku podpisania protokołu uruchomienia,
- niewłaściwej lokalizacji urządzenia, oraz takich czynników jak temperatura otoczenia, wpływy
chemiczne, elektrochemiczne lub elektryczne,
- używanie urządzenia niezgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji technicznej, w tym
stosowanie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych,
- naprawy przeprowadzone we własnym zakresie przez Zamawiającego bez wyraźnej pisemnej
zgody Wykonawcy, za wyjatkiem napraw wykonywanych w ramach konsultacji wynikajcych z
§ 5 w ust. 8 umowy,
- zamontowanie nieoryginalnych części zamiennych,
- zaniechanie wezwanie serwisu Wykonawcy do realizacji naprawy urządzenia,
- przeróbki, przebudowy, zamontowanie nieautoryzowanego wyposażenia dodatkowego.
Strony ustalają, że naprawy w ramach gwarancji jakości wykonywane będą w siedzibie
Zamawiającego, koszty dojazdu, wyżywienia i noclegów serwisantów, transportu, materiałów do
naprawy, części zamiennych i podzespołów oraz wszelkie inne koszty związane z wykonaniem napraw
w ramach gwarancji jakości obciążają Wykonawcę.
Zgłoszenie potrzeby naprawy w ramach gwarancji zostanie dokonane niezwłocznie, nie później niż w
terminie 10 godzin od stwierdzenia usterki przez Zamawiającego. Zgłoszenie będzie zawierać
szczegółowy opis usterki z podaniem kodów, alarmów oraz okoliczności wystąpienia.
Po otrzymaniu powiadomienia o usterce Wykonawca zobowiązany jest:
a) w czasie …. godzin od otrzymania powiadomienia – do podjęcia działań mających na celu
ustalenie przyczyn usterki oraz potrzeby zastosowania części zamiennych, w sytuacji gdy
naprawa nie wymaga zastosowania części zamiennych,
b) w czasie 48 godzin od momentu ustalenia przyczyn usterki - do przystąpienia do naprawy
urządzenia, jeżeli Zamawiający nie może wykonać naprawy we własnym zakresie. W sytuacji,
gdy naprawa wymaga zastosowania części zamiennych, serwis Wykonawcy przystąpi do
naprawy urządzenia w terminie 24 godzin od dostawy części zamiennych.
Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiajacemu wszelkich informacji i instrukcji,
mailowo i teleofnicznie, mających na celu umożliwienie sprawnego funkcjonowania urządzenia i
dokonywania drobnych napraw, które są możliwe do wykonania przez pracowników Zamawiającego
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9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.

Jeżeli Wykonawca nie rozpocznie procedury rozpoznania lub naprawy usterki urządzenia we
wskazanym powyżej terminie, Zamawiający może je usunąć samodzielnie lub zlecić ich usunięcie
osobie trzeciej - na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiający może zostać obciążony kosztami naprawy gwarancyjnej jeżeli Wykonawca ustali, że
usterka spowodowana było przyczynami określonymi w punkcie 3 lit. c.
W czasie trwania gwarancji Zamawiający odeśle Wykonawcy (na koszt Wykonawcy) niewykorzystane
przy naprawie części zamienne oraz wszelkie części urządzenia, które zostały wymontowane w
związku z naprawą, w terminie 7 dni od zakończenia naprawy. Po upływie tego terminu Wykonawca
może obciążyć Zamawiającego kosztami nieodesłanych części zamiennych.
Gwarancja wygasa przed terminem, jeżeli Zamawiający:
a) zaniecha dokonywania przeglądów serwisowych określonych w dokumentacji obrabiarki,
b) zaniecha dokonywania niezbędnych czynności obsługowych wskazanych w dokumentacji
obrabiarki,
c) uniemożliwi Wykonawcy wywiązanie się z obowiązków gwarancyjnych przez odmowę
udostępnienia obrabiarki do naprawy,
d) zaniecha ujawnienia lub uniemożliwi usunięcie wad, usterek lub niesprawności, które mogły
spowodować pogłębienie wady lub powstanie innej usterki,
e) dokona lub nie zapobiegnie ingerencji w stan licznika urządzenia.
W odniesieniu do wymienionych lub naprawionych części lub podzespołów, termin gwarancji biegnie
na nowo od chwili dokonania skutecznej naprawy lub zakończenia wymiany.
Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość zakupu części zamiennych do urządzenia oraz
odpłatne usługi serwisowe odpowiednio przez okres 10 lat licząc od daty protokołu odbioru końcowego
dokumentującego poprawną pracę urządzenia.
W przypadku rozbieżnych stanowisk, co do istnienia i zakresu wad jakościowych strony mogą zlecić
wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty tej ekspertyzy poniesie strona, której
stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. Gdy strony w terminie 14 dni nie ustalą osoby wspólnego,
niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu. W
przypadku, gdy wykonana ekspertyza potwierdzi stanowisko Zamawiającego, wówczas Wykonawca
zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu całości kosztów wykonania ekspertyzy.
§ 6. Oświadczenia Wykonawcy

1.

2.

3.

Wykonawca oświadcza i zapewnia, że przysługują mu uprawnienia do zawarcia Umowy i wykonania
przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami prawa, z poszanowaniem praw osób trzecich z
jakiegokolwiek tytułu, w tym bez naruszania praw ochronnych z zakresu własności przemysłowej.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę niezgodnego z rzeczywistością zapewnienia, zawartego w
ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód,
poniesionych w związku z tym przez Zamawiającego lub osoby trzecie.
Wykonawca niniejszym zwalnia Zamawiającego od wszelkich obowiązków świadczenia na rzecz osób
trzecich, mogących powstać w przypadku, określonym w ust. 2, w tym od obowiązku zapłaty
odszkodowania z tytułu naruszenia praw ochronnych z zakresu własności przemysłowej na rzecz osób
uprawnionych z tych praw.
§ 7. Kary umowne i odstąpienie od umowy

1.
2.

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar
umownych.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto określonego
w § 4 ust.1 za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki,
b) w przypadku opóźnienia się przez Wykonawcę z usuwaniem wad stwierdzonych w trakcie odbioru
w stosunku do terminów, określonych w § 3 ust. 5 lit. a umowy, w wysokości 0,1%
wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu
wad.
c) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn występujących po stronie
Wykonawcy w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1

15

3.

4.

5.

Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego i obciążenie Wykonawcy karą
umowną, określoną w ust. 2 lit. c , nie pozbawia Zamawiającego prawa do naliczenia kar umownych
również na podstawie ust. 2 lit. a i b niniejszego paragrafu.
W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wartość zastrzeżonej kary
umownej oraz w innych wypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez
Wykonawcę, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z
Kodeksu Cywilnego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
W przypadku zwłoki w terminowej zapłacie należności za wykonanie umowy, Wykonawca będzie
upoważniony do naliczenia Zamawiającemu odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.
§ 8. Podwykonawcy

Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą osób trzecich Zawinione naruszenie
w/w postanowienia stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
§ 9. Zmiany umowy
1.

2.
3.

4.
5.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy, wynikających z
przyczyn o obiektywnym charakterze (oczywista pomyłka w treści umowy, nieaktualne przepisy
prawne itp.), a także w przypadkach określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.
Zmiany, o których mowa powyżej dla swojej ważności muszą być zaakceptowane w formie pisemnej
przez obydwie strony umowy w postaci aneksu.
Pozostałe istotne zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć:
a) wysokości ceny w przypadku - zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części ceny,
której zmiana dotyczy;
b) przedmiotu umowy - w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy produkcja urządzeń zostanie
zakończona lub ograniczona, po zaproponowaniu przez Wykonawcę urządzeń o parametrach
jakościowych nie gorszych od parametrów urządzeń stanowiących przedmiot umowy.
c) wystąpienia okoliczności związanych ze zmianą założeń projektu w ramach którego realizowane
jest zamówienie, tj. działanie RPZP.01.08.00 „Inwestycje przedsiębiorstw w ramach strategii ZIT
dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcyjnego”,
d) jeśli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych wprowadzonych w
życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami
wprowadzenia takich zmian lub jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy,
e) w przypadkach nie możliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, co Wykonawca będzie
zobowiązany wykazać, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji
zamówienia.
Wszystkie sytuacje określone w ustępie poprzednim stanowią katalog zmian, na które Zamawiający
może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
Nie stanowią zmiany umowy postanowień umowy:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.
§ 10. Postanowienia końcowe

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cesja wierzytelności, przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wykonania umowy,
może nastąpić jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, pod rygorem nieważności cesji.
Obowiązki dotyczące odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych po pierwszym
uruchomieniu leżą po stronie Wykonawcy.
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy postanowień umowy, poza przypadkami
uzasadnionymi obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Ewentualne spory mogące powstać w związku z umową rozstrzygane będą przez właściwy dla
Zamawiającego rzeczowo i miejscowo sąd powszechny
Zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności
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7.
8.

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca

………………………………

………………………………

17

