Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/11/2017

Warszawa, dnia 20.07.2017 r.

Zapytanie ofertowe
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
1) Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy Placu
Politechniki 1, 00-661 Warszawa.
Regon: 000001554
NIP: 525-000-58-34
www.pw.edu.pl
2) Adres do korespondencji:
Laboratorium Centralne CEZAMAT
Politechnika Warszawska
ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa,
e-mail: procurement@cezamat.eu
2. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Jednorazowa dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Laboratorium Centralnego CEZAMAT.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowa poniższych materiałów eksploatacyjnych do
posiadanych przez Zamawiającego urządzeń wielofunkcyjnych Konica Minolta:
1) Bizhub C224E,
2) Bizhub 220,
3) HP Laser Jet Pro 400 MFP M475dn.
3.2. Lista materiałów eksploatacyjnych oraz ich ilości:
Lp.
ilość
1

Konica Minolta DR-512K Bęben światłoczuły

2

2

Konica Minolta DR-512 kolor Bęben światłoczuły

6

3

Konica Minolta TN-321K Toner

6

4

Konica Minolta TN-321C Toner

4

5

Konica Minolta TN-321M Toner

4

6

Konica Minolta TN-321Y Toner

4

7

Konica Minolta A4NNWY3 Pojemnik na zużyty toner

4

8

Konica Minolta TN216K

4

9

HP 305 czarny

4
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10

3-pack HP 305 Yleow, magenta, cyjan

2

3.3. Zamawiający dopuszcza dostawę produktów równoważnych pod następującymi warunkami:
1) odchylenie wydajności druku nie może być mniejsze niż 5% niż deklarowane dla produktu
oryginalnego – przy wprowadzeniu tonera lub bębna do urządzenia sporządzany będzie
protokół ze stanu licznika wykonanych kopii – przy kolejnej wymianie tego samego elementu
nastąpi podsumowanie zużycia i porównanie z deklarowaną ilością materiałów oryginalnych.
W przypadku większej odchyłki niż 5% dostawca ma obowiązek dostarczyć na własny koszt
kolejny materiał eksploatacyjny;
2) nieprawidłowe działanie urządzenia ze względu na zastosowanie zamienników i związane
z tym koszty przeglądów, czyszczenia, napraw będą obciążały Wykonawcę;
3) Wykonawca zobowiązany jest posiadać umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
która zabezpieczy potencjalne koszty uszkodzeń mogące powstać w urządzeniach
Zamawiającego w związku z zastosowaniem nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych;
4) dostarczone materiały eksploatacyjne nie będą wymagały kalibracji drukarek / kopiarek,
zmiany ustawień urządzeń itp. czynności, aby uzyskać prawidłowe parametry jakości druku.
4. Wymagania związane z wykonaniem:
W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia do obowiązków Wykonawcy należało będzie
w szczególności:
Sposób realizacji przedmiotowego zamówienia określa wzór umowy, zawarty w części 5. zapytania
ofertowego.
5. Wzór umowy:
zawarta w dniu ................ 2017 r. w Warszawie pomiędzy:
Politechniką Warszawską, 00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1, NIP: 525-000-58-34, REGON:
000001554, reprezentowaną przez Mariusza Wielca – Kierownika Laboratorium Centralnego
CEZAMAT, zwaną dalej "Zamawiającym"
a
………… z siedzibą w …………… przy ……………, NIP ……………., REGON …………., wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………………, pod numerem KRS ……………,
którą reprezentuje ……………………., zwaną dalej "Wykonawcą".
§1
1. Przedmiotem umowy jest zakup i jednorazowa dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów
eksploatacyjnych, których asortyment, parametry jakościowe i liczba określone zostały w załączniku
nr 1 do umowy.
2. Na mocy umowy Zamawiający kupuje, zaś Wykonawca sprzedaje oraz dostarczy Zamawiającemu
materiały eksploatacyjne, zgodnie z warunkami umowy, opisu przedmiotu zamówienia oraz ofertą
Wykonawcy.
3. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze wszystkimi
warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego umowy, bez konieczności ponoszenia
przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
4. Załącznikami do umowy jest dokumentacja postepowania, w szczególności:
1) opis przedmiotu zamówienia,
2) oferta złożona przez Wykonawcę.
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§2
Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie … dni kalendarzowych (zgodnie z ofertą
Wykonawcy) od daty zawarcia umowy.
O planowanym terminie dostarczenia przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi Zamawiającego
co najmniej na 2 dni przed upływem tego terminu.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy na adres: Laboratorium
Centralne CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa, w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem i na własny koszt oraz ponosi
ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia do chwili jego przyjęcia przez
Zamawiającego.
Odbiór i przyjęcie przedmiotu umowy potwierdzi na piśmie, podpisując protokół zdawczo–
odbiorczy.
Za datę wykonania umowy uznaje się datę podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu
zdawczo-odbiorczego kompletnego przedmiotu umowy.
§3
Odbioru ilościowego i jakościowego dostarczonego przedmiotu umowy dokonają w dniu dostawy
upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego, czego potwierdzeniem będzie spisany na tę
okoliczność protokół zdawczo-odbiorczy.
Protokół, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:
a) dzień i miejsce odbioru przedmiotu umowy,
b) wyszczególnienie ilości i rodzaju dostarczonych towarów składających się na przedmiot umowy,
c) informacje o brakach ilościowych i / lub jakościowych i innych stwierdzonych wadach
przedmiotu umowy.
W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków ilościowych lub jakościowych przedmiotu umowy,
Zamawiający odmówi podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Protokół taki zostanie podpisany
po dostarczeniu przez Wykonawcę kompletnego i wolnego od wad przedmiotu umowy.
Zamawiający zastrzega możliwość przyjęcia części towarów składających się na przedmiot umowy,
o ile nie stwierdzono w odniesieniu do nich wad jakościowych i / lub ilościowych w trakcie oceny
jakościowej. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć pozostałe towary
składające się na przedmiot umowy wolne od wad w terminie 7 dni od dnia podpisania częściowego
protokołu zdawczo-odbiorczego, z zastrzeżeniem ust. 5.
Termin, o którym mowa w ust. 4, nie wydłuża terminu realizacji umowy określonego w § 2 ust. 1
umowy.
§4
Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za jakość dostarczonych materiałów
eksploatacyjnych oraz wady zmniejszające ich wartość lub użyteczność.
Zamawiający oświadcza, ze będzie sprawdzał jakość dostarczonych towarów składających się na
przedmiot umowy.
Zamawiający wymaga dostarczenia materiałów eksploatacyjnych, których zainstalowanie
i eksploatacja nie będzie skutkować utratą przez Zamawiającego uprawnień wynikających
z gwarancji jakości udzielonej przez producenta urządzenia. W przypadku utraty uprawnień
wynikających z gwarancji jakości udzielonej przez producenta urządzenia spowodowanej
dostarczeniem produktu niespełniającego wymagań Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany

Laboratorium Centralne CEZAMAT, Politechnika Warszawska
ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa
www.cezamat.eu, e-mail: biuro@cezamat.eu

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

będzie usuwać wady i usterki urządzenia do upływu okresu gwarancji jakości na warunkach nie
gorszych od określonych w gwarancji jakości udzielonej przez producenta urządzenia.
Wykonawca gwarantuje, że dostarczone materiały eksploatacyjne będą wysokiej jakości,
zapewniają kompatybilność pracy z urządzeniem zamawiającego, i bezpieczeństwo oraz posiadają
właściwe opakowanie i oznakowanie.
Wykonawca gwarantuje, że zamontowanie i użytkowanie dostarczonych przez niego materiałów
eksploatacyjnych nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są
przeznaczone.
Jeżeli w trakcie realizacji umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność
dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od wymagań producenta drukarek, kserokopiarek
Wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy w terminie 48 godzin
(w dni robocze) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego o wadliwym produkcie
(za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu). Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy drukarki, gdy jej uszkodzenie powstało
w wyniku stosowania tonera, tuszu lub bębna dostarczonego przez Wykonawcę. Za podstawę
żądania przez Zamawiającego naprawy drukarki (włączając w to wymianę bębna lub głowicy) uważa
się pisemną opinię autoryzowanego serwisu producenta drukarki. Naprawa drukarki wykonana
zostanie w autoryzowanym serwisie producenta drukarki w ciągu 3 dni od momentu zgłoszenia (za
pośrednictwem faksu) Wykonawcy przez Zamawiającego konieczności wykonania naprawy. Koszty
związane z naprawą ponosi Wykonawca.
§5
Wykonawca w okresie obowiązywania rękojmi za wady (zgodnie z § umowy) będzie posiadał
zawartą umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie przedmiotu
umowy która zabezpieczy potencjalne koszty uszkodzeń mogące powstać w urządzeniach
Zamawiającego w związku z zastosowaniem nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych
o wartości co najmniej 50 000,00 zł, obejmującą w szczególności szkody powstałe w mieniu
Zamawiającego wskutek realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca przedstawi na każde wezwanie Zamawiającego dokument potwierdzający zawarcie
umowy ubezpieczenia OC pod rygorem skorzystania przez Zamawiającego z prawa odstąpienia
od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
W przypadku, gdy okres obowiązywania umowy ubezpieczenia OC jest krótszy niż okres rękojmi za
wady, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentu
potwierdzającego zawarcie nowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC)
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy o wartości sumy
ubezpieczenia (gwarancyjnej) co najmniej 50 000,00 zł na okres odpowiadający co najmniej
okresowi rękojmi za wady.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokument, o którym mowa w ust. 3 nie
później niż w dniu, w którym upływa okres obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej. Zaniechanie przez Wykonawcę wykonania tego obowiązku uprawnia
Zamawiającego do naliczenia kary umownej z tytułu niewykonania obowiązku określonego w ust. 3
w wysokości 300,00 zł za każdy dzień liczony od dnia następnego po upływie okresu obowiązywania
poprzedniej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
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§6
Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację umowy są:
1) ze strony Wykonawcy będzie Pan(i) …..………………………………………………….
numer telefonu ………………………… adres e-mail …………………………………….;
2) ze strony Zamawiającego będzie Pan(i) …………………………….…….……………..
numer telefonu ………………………. adres e-mail ………………………….……..……
Wymiana przez Strony bieżących informacji związanych z wykonaniem umowy może być
dokonywana w każdej powszechnie przyjętej formie, w szczególności za pośrednictwem faksu,
poczty elektronicznej oraz telefonicznie, poprzez bezpośredni kontakt w siedzibie Zamawiającego
lub Wykonawcy.
Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie
pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie.
§7
Z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje łączne
wynagrodzenie w wysokości: .................. zł (słownie: .........................................) netto.
Wysokość wynagrodzenia w kwocie brutto wynosi .................. zł (słownie:
.........................................) w tym ......... zł (słownie: ..............................) kwota podatku VAT.
Zastosowaną stawkę VAT na poszczególne towary zawiera Formularz oferty.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest wynagrodzeniem ryczałtowym obejmującym
wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania umowy zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą, nawet, jeśli czynności te nie zostały wprost
wyszczególnione w treści opisu przedmiotu zamówienia i treści umowy. Wykonawca nie może
żądać podwyższenia wynagrodzenia nawet, jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł
przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT z tytułu prawidłowo wykonanej umowy
po podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru zdawczo-odbiorczego
kompletnego przedmiotu umowy.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie 30 dni
od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym i formalnym faktury VAT.
Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Faktura VAT za zakup i dostarczenie przedmiotu umowy wystawiona będzie na adres: Politechnika
Warszawska, 00-661 Warszawa Pl. Politechniki 1, jako odbiorą zostanie wskazane Laboratorium
Centralne CEZAMAT, 02-822 Warszawa ul. Poleczki 19.
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego wad dostarczonego przez Wykonawcę przedmiotu
umowy przy jego odbiorze, płatność faktury VAT będzie odroczona aż do dnia usunięcia wad przez
Wykonawcę i / lub wymiany wadliwego towaru na nowy.
Faktura powinna zawierać dodatkowo:
1) nazwę przedmiotu umowy,
2) numer umowy,
3) numer konta Wykonawcy,
4) termin płatności zgodnie z postanowieniami ust. 5,
5) wskazywać jako nabywcę Politechnikę Warszawską, 00-661 Warszawa Pl. Politechniki 1, NIP
525-000-58-34, oraz odbiorcę Laboratorium Centralne CEZAMAT, 02-822 Warszawa
ul. Poleczki 19, NIP 525-000-58-34.
6) oznaczenie kodowe właściwe dla przedmiotu umowy zgodnie ze słownikiem CPV (301251002).
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10.Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich.
11.Przy zleceniu podwykonawcy wykonania części zamówienia, koszty usług / dostaw zleconych
pokrywa Wykonawca.
§8
1. Wykonawca udziela gwarancji na Przedmiot umowy na okres 24 miesięcy od daty podpisania
protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.
2. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowią oświadczenie gwarancyjne w rozumieniu art. 577
i art. 5771 Kodeksu cywilnego. Dokumentem potwierdzającym udzielenie gwarancji w rozumieniu
art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.
3. W razie zniszczenia lub zagubienia dokumentu gwarancyjnego, Zamawiający nie traci uprawnień
z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże istnienie zobowiązania gwarancyjnego za pomocą innego dowodu.
4. Jeżeli Wykonawca wymieni dany towar składający się na przedmiot umowy lub jego element,
wówczas okres gwarancji biegnie dla tego towaru lub danego elementu od początku.
5. W ramach gwarancji Wykonawca pokrywa koszty napraw dostarczonego przedmiotu
umowy oraz koszty wymiany wadliwych elementów, podzespołów lub całego przedmiotu umowy,
jeżeli zajdzie taka konieczność. Wszelkie koszty związane z powyższymi czynnościami, jak koszty
transportu, ubezpieczenia, koszty robocizny, ewentualne koszty dojazdów i pobytu
serwisantów, inne pokrywa Wykonawca.
6. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady dostarczonego przedmiotu umowy w terminie nie
dłuższym niż 14 dni kalendarzowych. Termin usuwania wady rozpoczyna się z dniem zawiadomienia
Wykonawcy o wadzie, a kończy z dniem przekazania przedmiotu umowy wolnego od wad
upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego.
7. W przypadku konieczności wymiany towaru w okresie gwarancji na nowy i braku
dostępności danego towaru na rynku Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nowy towar o nie
gorszych parametrach technicznych niż towar będący przedmiotem umowy na koszt Wykonawcy.
8. Jeżeli Wykonawca odmówi lub będzie zwlekał z wypełnieniem swoich zobowiązań wynikających
z gwarancji powyżej terminu określonego w § 8 ust. 6 od daty zawiadomienia o wadzie przez
Zamawiającego lub też nie działał z należytą starannością, to Zamawiający ma prawo wykonać
konieczne naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty praw wynikających z gwarancji.
9. Postanowienia zawarte w § 9 ust. 3-8 stosuje się.
§9
1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przysługują Zamawiającemu niezależnie
od uprawnień z tytułu gwarancji – wszelkie postanowienia zawarte w dokumencie gwarancyjnym,
a sprzeczne z poniższym, uważa się za bezskuteczne wobec Stron.
2. Termin rękojmi za wady wynosi 24 miesiące. Bieg terminu rękojmi za wady rozpoczyna się z datą
podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego bez zastrzeżeń.
3. Termin rękojmi za wady ulega przedłużeniu o termin usuwania wady. Termin usuwania wady
rozpoczyna się z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a kończy z dniem przekazania
przedmiotu umowy wolnego od wad upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego.
4. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę każdorazowo o wadzie najpóźniej w terminie miesiąca od daty
jej wykrycia – za pośrednictwem faksu, drogą elektroniczną lub pisemnie na adres Wykonawcy.
5. Wady ujawnione w terminie rękojmi za wady usuwane będą na koszt Wykonawcy (dotyczy
wszystkich materiałów, części, robocizny, transportu, ubezpieczenia, opakowania, cła oraz
czynności podjętych w związku z usunięciem wady w przedmiocie umowy), w terminach ustalonych
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każdorazowo przez Strony. Jeżeli Strony nie ustaliły terminu usuwania wad wynosić on będzie 14
dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady.
6. Wady usuwane będą w miejscu, w którym przedmiot umowy jest używany, chyba, że sprzeciwia się
temu istota wady.
7. W przypadku konieczności usunięcia wad w innym miejscu niż miejsce używania przedmiotu
umowy, koszt i odpowiedzialność za jego transport ponosi Wykonawca. Koszt i odpowiedzialność
Wykonawca ponosi od chwili wydania wadliwego produktu jego upoważnionemu
przedstawicielowi, do chwili odbioru wolnego od wad przedmiotu umowy przez upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego.
8. Z czynności odbioru przedmiotu umowy po usunięciu wady zostanie spisany protokół.
9. Jeżeli wady przedmiotu umowy usunąć się nie da Zamawiający ma prawo, wedle swego wyboru:
1) odstąpić z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy od umowy bez względu na charakter
i rozmiar wady przekazując przedmiot umowy do dyspozycji Wykonawcy i żądając zwrotu
zapłaconego wynagrodzenia oraz zapłaty kar umownych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt.1),
lub
2) Zamawiający zażąda wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad.
10.Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie określonym w ust. 5, albo po usunięciu wady
przedmiot umowy nadal wykazuje wady, Zamawiający może zlecić dokonanie naprawy na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
§ 10
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne, o których mowa w pkt. 1)-3)
bez względu na to, czy szkoda faktycznie zaistniała:
1) w razie wypowiedzenia niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 umowy;
2) z tytułu zwłoki w wykonywaniu przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca
zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,25% wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 7 umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w umowie lub
na jej podstawie;
3) w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 Umowy za każdy inny przypadek
niż określone w pkt. 1 i 2 przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
w szczególności za dostawę przedmiotu umowy niezgodnego ze opisem przedmiotu zamówienia
lub dostarczonego w niewłaściwej liczbie, niewłaściwej jakości, w przypadku nieuwzględnienia
wcześniej zgłoszonej reklamacji.
2. Określone w ust. 1 kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie. Zamawiający może
dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego
Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 umowy.
4. W przypadku naliczenia kar umownych, o których mowa w ust. 1, Zamawiający poinformuje
Wykonawcę za pośrednictwem faksu na nr ......................... potwierdzonego drogą pocztową,
o przyczynach naliczenia i wysokości kary umownej oraz obciąży Wykonawcę karą i potrąci ją
z wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 umowy przy zapłacie faktury VAT wystawionej zgodnie z § 7
umowy, bądź w przypadku naliczenia kary umownej w sytuacji, gdy Wykonawca nie jest jeszcze
uprawniony do wystawienia faktury VAT – Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary
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6.

umownej na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. W przypadku
dokonania potrącenia, Wykonawcy zostanie doręczona nota obciążeniowa wystawiona przez
Zamawiającego. Jeżeli kwota kar umownych przewyższy należne wynagrodzenie, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu kwotę przewyższającą w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania
wezwania do zapłaty. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie, o fakcie pomniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, w związku z powstaniem obowiązku zapłaty kar umownych.
§ 11
Zamawiający ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie umowy;
2) trzykrotnego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę;
3) nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonania umowy, o ile bezczynność Wykonawcy trwa
powyżej 5 dni;
4) zwłoki Wykonawcy w realizacji postanowień umowy przekraczającej 7 dni.
Wykonawca ma obowiązek w terminie 48 godzin zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu
zdarzenia opisanego w ust. 1 pkt 1.
Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy w przypadku, o którym mowa
w § 9 ust. 9 umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie do 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
§ 12
Wykonawcy nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy na
podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
W razie sporu związanego z realizacją umowy, Strony będą dążyć do jego polubownego
rozstrzygnięcia, a w przypadku braku porozumienia Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny.
Zmiana postanowień warunków umowy może nastąpić w następujących przypadkach:
1) w zakresie aktualizacji danych Wykonawcy poprzez zmianę w szczególności: nazwy
przedsiębiorstwa, adresu siedziby, formy prawnej Wykonawcy;
2) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do zamówienia.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden
dla Wykonawcy.

6. Przy wyborze oferty do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:
1) cena – 60%
Punkty w ramach kryterium ceny zostaną obliczone według wzoru:
oferta z najniższą ceną ofertową brutto
wartość punktowa oferty = ----------------------------------------------------------- x 60%
cena ofertowa brutto oferty ocenianej
2) termin dostawy (G) – waga 20%
Liczba punktów w ramach kryterium „termin dostawy” będzie obliczona w następujący sposób:
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Zamawiający przyzna:
- 5 punktów za realizację zamówienia w terminie 21 dni,
- 10 punktów za realizację zamówienia w terminie 15 dni,
- 15 punktów za realizację zamówienia w terminie 10 dni,
- 20 punktów za realizację zamówienia w terminie 5 dni,
od dnia zawarcia umowy.
3) zaoferowanie produktów oryginalnych (PO) – waga 20%
Liczba punktów w ramach kryterium „zaoferowanie produktów oryginalnych” będzie obliczona
w następujący sposób:
Zamawiający przyzna:
- 20 punktów za zaoferowanie produktów oryginalnych,
- 0 punktów za zaoferowanie zamienników lub produktów regenerowanych.
7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pocztą elektroniczną na adres: procurement@cezamat.eu,
w terminie do dnia 25 lipca 2017 r. do godziny 12.00 na „Formularzu oferty”. W przypadku braku
możliwości realizacji zamówienia Zamawiający również zwraca się z prośbą o informację pocztą
elektroniczną. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.
8. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego jest: Marika
Czarnecka, tel.: 22 182 1156, e-mail: m.czarnecka@cezamat.eu.
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