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............................................ 
                                                                                                                                                  pieczęć zamawiającego 

............................................................ 
nazwa i adres wykonawcy 

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

 Ciechanów 16.10.2017r. 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

 

Nr sprawy  87/2017r. 

 
1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Ciechanowie zaprasza do złożenia oferty na:  zakup                 

i dostawę 1 szt. serwera na potrzeby Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w  Ciechanowie 

 

 

2. ZAMAWIAJĄCY 

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie 

ul. Okrzei 14 

06-400 Ciechanów 

tel.(023)672-59-80/fax(023)672-38-18 

www.tbsciechanow.pl 

tbs@tbsciechanow.pl 

reprezentowane przez Prezesa Zarządu Łukasza Lewandowskiego 

 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

1) Przedmiotem zamówienia obejmuje zakup i dostarczenie 1 szt. serwera transportem własnym na koszt                           

i ryzyko Wykonawcy oraz rozładowanie i wniesienie serwera do siedziby Zamawiającego. 

2) Dostarczony serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącej produkcji ( data produkcji 2017 rok). 

Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego. 

3) Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt ( serwer) jest wolny od wad fizycznych, prawnych                   

oraz posiada cechy zgodnie z cechami określonymi w jego specyfikacji technicznej  

4) Serwer musi być oznakowane znakiem CE. 

5) Dostarczony serwer musi spełniać wszystkie parametry wyszczególnione przez Zamawiającego                          

w specyfikacji technicznej wykazanej w załączniku nr 2. 

6) Wykonawca może zaoferować sprzęt o parametrach lepszych niż określone w zapytaniu.  

7) Ponadto, w ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: 

a) dostarczenie serwera do siedziby Zmawiającego na własny koszt i ryzyko. 

b) Przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i konsekwencji dostarczonego sprzętu, 

c) Zapewnienia świadczenia serwisu gwarancyjnego w miejscach dostawy i instalacji przez okres gwarancji 

określony w ofercie Wykonawcy. 

8) Z czynności odbioru przedmiotu zamówienia spisany będzie protokół odbioru, potwierdzający zgodność 

dostarczonego sprzętu z ofertą oraz poprawność działania sprzętu. 

9) W dniu przekazania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie przekazać  Zamawiającemu: 

a) karty gwarancyjne dostarczonego serwera 

b) licencje dostarczonego oprogramowania 

10) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Specyfikacja sprzętu 
 

l.p. Element Czy zawiera (rodzaj i wymagane parametry techniczne) 

1. Obudowa 1. typ obudowy: tower 

2. możliwość zainstalowania min 8 dysków Hot Plug 

3. dedykowany przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed 

nieuprawnionym wyjęciem z serwera 
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2. Płyta główna 1. wieloprocesorowa z możliwością zainstalowania minimum 2 procesorów 

2. wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera oraz oznaczona 

jego znakiem firmowym 

3. złącza PCI Express – min. 4 

4. zintegrowany układ TPM 2.0 

3.  Procesor(y) a) zainstalowany jeden procesor 

b) ilość rdzeni procesora: 8 

c) architektura 64bit 

d) bazowa częstotliwość: 2,1 GHz 

e) pamięć podręczna: 20 MB 

f) obsługa pamięci ECC 

g) wersja PCI Express: 3.0 

h) technologia wirtualizacji z obsługą wirtualizacji urządzeń I/O 

4.  Pamięć RAM e) standard pamięci: DDR4  

f) rodzaj pamięci: RDIMM 

g) wsparcie technologii ECC 

h) częstotliwość: 2400MHz 

i) zainstalowane co najmniej 32 GB w kościach co najmniej 8 GHz 

5. Kontroler dyskowy 1. kontroler macierzy sprzętowy 

2. możliwość obsługi wolumenów wykorzystujących poziomy RAID: 0,1,10,5,6 

3. cache min 2GB z zabezpieczeniem flush backup 

4. obsługa dysków: SAS, SATA, SSD 

6. Wewnętrzna pamięć 

masowa 

1. dysk SAS, 300 GB, 12G, 10k obr/min 2,5 Hot Plug – 2 szt. 

2. dysk SAS, 600 GB, 12G, 10k obr/min 2,5 Hot Plug – 2 szt. 

7. Karta graficzna Zintegrowana umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024 

8. Karta sieciowa  4 x 1 GB, RJ45  

9 Karta zarządzająca 1. niezależna od zainstalowanego OS  

2. dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet 

3. możliwość pełnego zarządzania 

4. zdalny restart serwera 

5. szyfrowane połączenie oraz autentykacja i autoryzacja użytkownika 

10. Porty WE/WY 1. port VGA 

2. USB 3.0 – 2 szt. 

3. USB 2.0 – 4 szt. 

4. serial port – 1 szt 

11. Napęd optyczny  DVD-RW 

12. Zewnętrzna pamięć 

masowa 

Dysk przenośny 2,5", USB 3.0,  pojemność min. 2 TB 

13. Zasilacz 1. zasilacz Hot Plug o mocy 500W 

2. drugi zasilacz nadmiarowy Hot Plug o mocy 500W 

14. Klawiatura  Qwerty USB 

15. Mysz Optyczna USB 

16. Dodatkowe sprzętowe 

oprogramowanie 

Oprogramowanie  zarządzające i diagnostyczne dostarczone przez producenta  serwera 

posiadające następujące możliwości: 

1. konfigurację kontrolera RAID 

2. instalację systemu operacyjnego 

3. zdalne zarządzanie 

4. diagnostykę i przewidywanie awarii 

17. Certyfikaty i 

standardy 

1. serwer musi posiadać deklarację CE 

2. serwer musi znajdować się laniście Windows Server Catalog i posiadać status 

"Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2012 R2 i 2016 

Standard. 

18. Warunki gwarancji 1. minimum 3 lata gwarancji producenta realizowanej w siedzibie Zamawiającego. 

2. diagnostyka awarii nie należy do Zamawiającego, powinna być przeprowadzona 

przez autoryzowany serwis producenta sprzętu.  

3. w przypadku awarii dysk twardy pozostaje własnością Zamawiającego. 

4. wszelkie koszty naprawy, w tym koszt transportu w okresie gwarancji ponosi 

Wykonawca. 

19. Dokumentacja Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. 



20. Inne wymagania 1. elementy, z których wykonany jest serwer muszą być produktami producenta 

serwera lub być przez niego certyfikowane. 

2. serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego. 

3. musi istnieć możliwość aktualizacji i pobrania sterowników w najnowszych 

certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet.  

21. Oprogramowanie 

systemowe 

1. MS Windows Server 2016 Standard 16 Core. 

2. CAL user Windows Server 2016 – dla 25 użytkowników. 

3. Nośnik do systemu Windows Server 2012 R2 Standard. 

4. RDP CAL – licencja zdalnego dostępu dla użytkownika – 2 szt. 

 

 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  

nakładają  obowiązek ich posiadania.  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia    

lub przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego   

i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 

4) dysponowania, odpowiednią sytuacją ekonomiczną i finansową zapewniającą wykonanie zamówienia. 

 

 

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 

 

14 dni od daty podpisania umowy. 

 
6. MIEJSCA LUB SPOSÓB UZYSKANIA ZAMÓWIENIA:  
 

     W siedzibie zamawiającego TBS Sp. z o. o.    – DRI ul. Wyzwolenia 10a Ciechanów pok. nr 1.lub ze strony  

      internetowej zamawiającego www.tbsciechanow.pl. 

     Miejsce lub sposób uzyskania informacji : jw., tel. (023)672-23-04. 

 

7. WYBÓR OFERTY. 

 

     W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

Wybór dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert. Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru 

oferty oraz unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyny. 

  

 

8. WYMAGANIA JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ WYKONAWCY ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE  

      DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ: 

 

Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń: 

 wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1, 

 parafowany projekt umowy – załącznik nr 2 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert,  

 oświadczenie o braku zaległości podatkowych w Urzędzie Skarbowym i ZUS, 

 dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

Zamawiający w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom żąda 

przedstawienia dokumentów tj.: 

 specyfikację techniczną oferowanych serwerów (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), 

 kopię zaświadczenia (certyfikatu jakości) potwierdzającego, że serwery zostały wyprodukowane przez podmiot 

posiadający certyfikat jakości ISO 9001:2000 lub normę równoważną (w tym tłumaczenie na język polski). 

 dostępność części zamiennych przez 3 lat od momentu zakupu serwera (oświadczenie producenta). 
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 Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta umowa – załącznik nr 3 z uwzględnieniem zapisów zawartych       

 w zapytaniu ofertowym i ofercie.   

 

9. WARUNKI GWARANCJI  

 

Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wyłoniona w przetargu będzie wymagane udzielenie gwarancji  na okres 

nie krótszy niż 36-miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy i rękojmi za wady przedmiotu umowy.  

 

14.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

Ofertę należy sporządzić na załączonych drukach oferty  w języku polskim, w formie pisemnej,  na maszynie, 

komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej „Zapytanie ofertowe nr 

87/2017 na zakup i dostawę 1 szt. serwera na potrzeby Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w  

Ciechanowie.” Koperta musi zawierać nazwę i adres Zamawiającego i nazwę i adres Wykonawcy. 

 

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

  

Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie na adres zamawiającego: 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie 

ul. Okrzei 14 06-400 Ciechanów 

pok. nr 3 (sekretariat) 

do dnia 24.10.2017r. godz.11.30 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.10.2017r. godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego:  

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie 

 Dział Remontów i Inwestycji  

ul. Wyzwolenia 10A 06-400 Ciechanów  

pok. nr 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1   

                                                                                         

FORMULARZ OFERTOWY 

                                                                                                                
Dane dotyczące oferenta 

 

Nazwa....................................................................................................................  

 

Siedziba.................................................................................................................  

 

Nr telefonu/faks......................................................................................................  

 

nr NIP...................................................................................................................... 

   

nr REGON...............................................................................................................  

 

Dane dotyczące zamawiającego 

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie 

ul. Okrzei 14 

06-400 Ciechanów 

tel.(023)672-59-80/fax(023)672-38-18 

www.tbsciechanow.pl 

tbs@tbsciechanow.pl 

reprezentowane przez Prezesa Zarządu Łukasza Lewandowskiego 

 

 Zobowiązania oferenta: 

 

Zobowiązuję się do zakupu i dostawy 1 szt. serwera na potrzeby Towarzystwa Budownictwa Społecznego              

Sp. z o. o. w  Ciechanowie za kwotę 

 

 

cena netto...........................................................................................................zł  

 

(słownie: .................................................................................................................)  

 

podatek VAT........................................................................................................zł  

 

cena brutto..........................................................................................................zł  

 

(słownie: .................................................................................................................) 

 

 
Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu- opis według wymagań  wskazanych przez Zamawiającego w 

opisie przedmiotu zamówienia w pkt. zapytania ofertowego. 

l.p. Kryterium Parametru techniczne proponowane przez Wykonawcę 

1. Obudowa  

 

 

2. Płyta główna  

 

 

3.  Procesor(y)  

 

 

                                                                                                                             

4.  

Pamięć RAM  
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5. Kontroler dyskowy  

 

 

 

6. Wewnętrzna pamięć 

masowa 

 

 

 

 

7. Karta graficzna  

 

8. Karta sieciowa   

 

9 Karta zarządzająca  

 

 

10. Porty WE/WY  

11. Napęd optyczny   

 

12. Zewnętrzna pamięć masowa  

 

13. Zasilacz  

 

 

14. Klawiatura   

 

15. Mysz  

 

16. Dodatkowe sprzętowe 

oprogramowanie 

 

 

 

 

17. Certyfikaty i standardy  

 

 

18. Warunki gwarancji  

 

 

 

 

19. Dokumentacja  

 

20. Inne wymagania  

 



 

 

 

21. Oprogramowanie 

systemowe 

 

 

 

 

 

 

Nazwa, model oferowanego serwera: …………………………………………………………… 

 
 

 

 

Oświadczam, że  

1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 

2. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia, 

3. dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym 

oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia, 

4. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

5. zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz uzyskałem wszelkie 

informacje konieczne do przygotowania i złożenia oferty, 

6. Udzielam gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia do czasu wygaśnięcia  odpowiedzialności 

wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonanych na podstawie 

dokumentacji, stanowiącej przedmiot zamówienia, 

 

Termin płatności /minimum 30dni/…………. dni 

Terminy wykonania zamówienia 14 dni od daty podpisania umowy 

 

Udzielam(y) gwarancji jakości na zakres objęty niniejszym zamówieniem na okres nie krótszy niż ………….  

miesięcy od odbioru końcowego całego zakresu robót.  

 

Reklamacje będą załatwiane w terminie:………….......... .......... dni - sposób zgłaszania problemów w przypadku 

uzasadnionych reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... - załatwienie wykonania reklamacji: .......... .......... 

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

Osoby do kontaktów z Zamawiającym Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie 

zobowiązań umowy:  

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  

zakres odpowiedzialności  

 

 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 

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

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

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

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

 

 

Inne informacje oferenta:  

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

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

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

 

 

                                                                               _____________________________________ 
                                                                                                                                      (imię i nazwisko)  
                                                                                                        data i podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta  

 

*niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia ofert 

 

 



Załącznik nr 2 

Wzór umowy 

 

 
Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Ciechanowie przy ul. Okrzei 14, 

zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym  pod numerem  KRS : 0000112949 ,  

NIP 566-16-15-623 Urząd Skarbowy w Ciechanowie, REGON 130341967 

reprezentowanym  przez : 

 

Prezesa Zarządu         –           Łukasza Lewandowskiego 

 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a 

 

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

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

 

NIP ………………………, REGON ………………………, 

reprezentowanym przez : 

 

………………       –         ……………………………… 

 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

o następującej treści:  

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszej oferty jest sprzedaż oraz dostawa 1 szt. serwera (sprzętu) o którym mowa w ust. 2. 2 

wraz z odpowiednimi nośnikami oprogramowania i kablami przyłączeniowymi będącymi standardowym 

wyposażeniem i dokumentacją techniczna , na warunkach określonych w zapytaniu nr ZO87/2017 oraz  w 

ofercie Wykonawcy. 

2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony Zamawiającemu w opakowaniu zwyczajowo-przyjętym dla danego 

rodzaju towaru i  uniemożliwiającym jego uszkodzenie lub pogorszenie jakości w trakcie transportu. 

3. Dostawa musi być wykonana  zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na określonych warunkach 

w niniejszej umowie. 

 

§ 2  

Zobowiązania Wykonawcy 

 

Wykonawca zobowiązany jest do : 

1. Transportu, wyładowania oraz dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego na własny koszt                    

i ryzyko. 

2. Dostarczenia szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim. 

                                                                             § 3  

                                                                 Termin realizacji 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. 

2. Za datę realizacji przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru, o którym 

mowa w § 4 umowy.  

 

§ 4 

Odbiór 

 

1. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim poinformowaniu 

Zamawiającego na dwa dni przed dostawą. 

2. Z czynności odbioru przedmiotu umowy Strony sporządza protokół. 



3. Braki ilościowe i wady jakościowe przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt               

(łącznie z kosztami transportu), w terminie do 5 dni roboczych poprzez wymianę serwera na nowy, wolny od 

wad. 

4. Dokonanie przez Zamawiającego  odbioru serwera poprzez podpisanie protokołu odbioru, nie zwalnia 

Wykonawcy od roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji i jakości i rękojmi za wady. 

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania Sewera będącego przedmiotem umowy w czasie 

odbioru, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu wolnego od wad w ciągu 2 następnych dni 

roboczych. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z dostawą przedmiotu zamówienia do momentu 

podpisania protokółu odbioru. 

7. Z chwila podpisania protokołu odbioru przejdą na Zamawiającego korzyści i ciężary związane z przedmiotem 

umowy oraz niebezpieczeństwa  jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. 

 

§ 5 

Gwarancja i serwis 

 

1. Dokonanie protokólarnego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy jest jednoznaczne z  udzieleniem 

Zamawiającemu pisemnej gwarancji i rękojmi na bezawaryjne funkcjonowanie dostarczonego sprzętu na okres 

…………….. miesięcy. 

2. Strony ustalają okres rękojmi na okres równy okresowi gwarancji. 

3. Dostarczony przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy serwer będzie oryginalny, fabrycznie 

nowy, wolny od wad materiałowych i technologicznych i posiadający wymagane prawem normy jakości i 

certyfikaty . 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne dostarczonego serwera, 

w tym za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub 

przemysłowej, w tym praw autorskiej, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw rejestracji na 

wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem artykułów będących przedmiotem 

umowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak również wady wynikające z wadliwego montażu. 

5. Gwarancja nie obejmuje zniszczeń i uszkodzeń dokonanych przez Zamawiającego i osoby trzecie. 

6. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w siedzibie Zamawiającego w  uzgodnionym terminem z 

Zamawiającym. 

7. Okres gwarancji ulegnie przedłużeniu odpowiednio : 

1) W przypadku naprawy serwera o okres wykonania naprawy. 

2) W przypadku dokonania wymiany elementów serwera o okres gwarancji. 

 

§ 6 

Wynagrodzenie 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą                     

w wysokości …………….. netto plus podatek VAT w wysokości ………………..; …………….zł brutto 

       słownie: ……………………………..  ……../100 złotych. 

2. Wynagrodzenie wykonawcy określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty konieczne do prawidłowego 

wykonania umowy, wszelkie opłaty niewymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu 

umowy, oraz pozostałe składniki cenotwórcze 

3. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe za dostarczony i odebrany przedmiot umowy. 

 

§ 7 

Płatność 

 

1. Wykonawca wystawi fakturę  po  przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu umowy. 

2. Podstawą dokonania płatności będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę na podstawie 

bezusterkowego protokółu odbioru robót podpisanego przez Zamawiającego. 



3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu 

wraz z protokółami odbioru końcowego. 

4. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

5. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktury VAT i upoważnia Wykonawcę do    

wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. 

6. Wykonawca nie może przelać wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich. 

 

§ 8 

Odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne 

 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w 

następujących wypadkach i wysokościach:  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 10% wynagrodzenia brutto.  

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w przypadku usunięcia wad przedmiotu umowy-niedotrzymanie warunków gwarancji) wykonawca 

zapłaci karę umowną w wysokości 2 % wartości brutto uszkodzonego sprzętu za każdy dzień zwłoki 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  

a)   z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5%  wynagrodzenia  

       brutto za przedmiot umowy.  

3. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od podjęcia czynności zmierzających do prawidłowego 

przedmiotu umowy. W przypadku nie podjęcia takich czynności , Zamawiający zastrzega sobie prawo 

odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tej okoliczności. 

 

§ 9 

Odstąpienie i rozwiązanie umowy 

 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie  leży  w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  umowy, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i 

powinno zawierać uzasadnienie. 

3. Poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w 

następujących sytuacjach kiedy:  

a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,  

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  

c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz   

nie kontynuuje jej   pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.  

 

§ 10 

Rękojmia za wady fizyczne i prawne 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne 

dostarczonego sprzętu i oprogramowania, w tym za ewentualne roszczenia osób trzecich  wynikające z 

naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej w tym praw autorskich, patentów 

pozostających w związku z wprowadzeniem  sprzętu i oprogramowania do obrotu na terytorium RP. 

2. Za wady fizyczne uznaje się brak w przedmiocie umowy cech funkcjonalności określonych w zapytania 

ofertowym nr 83/2017. 

3. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wygasają po upływie 36 miesięcy od 

daty przekazania przedmiotu odbioru Zamawiającemu. 

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy na 36 miesięcy 

5. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia  usunięcia 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym w ust. 2, 

jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

7. W przypadku gdy wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający  

może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego 

oraz  wynikające z nich przepisy wykonawcze. 



2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd   

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

       § 14 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dwa egzemplarze                        

dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla  Wykonawcy. 

 

 

 

 

Akceptuję: 

 

               ………………………………….. 
 

 


