ZAPYTANIE OFERTOWE /ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NR 2/2016
Z DNIA 01 MARCA 2016
SDA SMARZYŃSKI KOLAŃCZYK SPÓŁKA JAWNA
ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ RAMIENIA POMIAROWEGO 3D WRAZ Z
PRZEPROWADZENIEM SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU „ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO
WYPOSAŻENIA CELEM ROZWOJU DZIAŁU B+R FIRMY SDA”
ZGODNIE Z WARUNKAMI OKREŚLONYMI W NINIEJSZYM ZAPYTANIU OFERTOWYM
1.

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

SDA SMARZYŃSKI KOLAŃCZYK SPÓŁKA JAWNA
Ul. Opolska 188
52-014 Wrocław
NIP 895-200-37-19
e-mail: sda@sda.org.pl
www.sda.org.pl
Osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:
Pan Marcin Kolańczyk Tel. 666-093-985
2.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (autor wytycznych - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju)
oraz zgodnie z zał. Nr 9 do Regulaminu konkursu nr naboru RPDS.01.05.01-IP.01-02-015/15
3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod CPV:
38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza
38540000-2 - Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
80500000-9 - Usługi szkoleniowe
80531000-5 - Usługi szkolenia przemysłowego i technicznego
80531100-6 - Usługi szkolenia przemysłowego

Przedmiotem zamówienia jest:
I. dostawa i montaż fabrycznie nowego ramienia pomiarowego 3D (1 szt.) o następujących
parametrach technicznych wymaganych przez Zamawiającego:
Minimalne parametry techniczne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Zakres pomiarowy ramienia min. 2,4 m max 3,0 m
Ilość osi min 5 max 7
Dokładność pomiarowa –min 0,03 mm max 0,18 mm
Minimum 3 sondy pomiarowe min. 3 mm, 6 mm, 15 mm
Komunikacja bezprzewodowa (technologia WIFI, Bluetooth)
Komputer wraz z oprogramowaniem do obsługi ramienia oraz oprogramowaniem
metrologicznym

Wymagania dla oprogramowania z pkt. 6
Sterowanie i regulacja instrumentu z poziomu komputera.
Obliczanie współrzędnych 3D.
Import modeli CAD z formatów IGES i STEP,
Administrowanie projektami.
Wbudowana funkcja kontroli GD&T (geometrycznego wymiarowania i tolerancji) zmierzonych
elementów.
Możliwość pomiaru takich elementów jak:
- prymitywy (płaszczyzny, okręgi, walce, stożki itp.)
- przekroje (pojedyncze, wielokrotne)
- profile (wbudowana biblioteka profili)
- sprawdziany długości
- powierzchniowe punkty kontrolne
- punkty krawędziowe
Wbudowane środowisko SPC (statystyczne sterowanie procesem) pozwalające na wykonywanie obliczeń statystycznych dla serii pomiarowych
System powinien być systemem obiektowym, proces pomiarowy może być przygotowywany
w trybie ”online” jak i „offline” bez konieczności podłączania instrumentu.
Min 12- miesięczny okres wsparcia technicznego i aktualizacji.
Zabezpieczenie licencji w formie klucza sprzętowego USB.
Przeglądarka projektów i raportów pomiarowych z możliwością zainstalowania na dowolnej
liczbie komputerów.
Możliwość eksportu elementów zmierzonych w postaci plików IGES, w celu wykorzystania w
zewnętrznych aplikacjach CAD.
Publikacja wyników pomiaru w postaci raportów pomiarowych, dostępne niezwłocznie po
wykonaniu procedury pomiarowej.

Zamawiający wymaga także dostarczenia przez Wykonawcę wraz z ramieniem pomiarowym :
1. certyfikatu (autoryzowanego przez producenta ramienia pomiarowego) inżyniera serwisu dokonującego kalibracji urządzenia, potwierdzającego zdolność do wykonywania kalibracji i serwisu
2. instrukcji obsługi ramienia (manual) w języku polskim
II. przeprowadzenie szkolenia z oprogramowania do obsługi ramienia pomiarowego

4.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (ZAPYTANIU) OFERTOWYM

Zamawiający stawia poniższy warunek udziału w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Zamawiający wymaga udokumentowania przez Wykonawcę sprzedaży proponowanej serii ramienia
na przestrzeni 3 lat przed upływem terminu składania ofert (minimum 3 dostawy)
W celu dokonania przez Zamawiającego oceny spełniania przez Wykonawcę warunku Wykonawca
obowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych dostaw z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane (wzór wykazu stanowi załącznik
nr 3 do zapytania ofertowego), wraz z dowodami potwierdzającymi, że dostawy przedstawione w
wykazie zostały zrealizowane (np. poświadczenia, protokoły odbioru, faktury itp.).

5.

KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Kryterium nr 1 - Cena oferty C – waga 85%.
Cena ma charakter ryczałtowy i powinna zawierać w sobie wszelkie koszty dostawy, montażu i
uruchomienia urządzenia w siedzibie Zamawiającego a także koszt pełnego przeszkolenia
personelu wskazanego przez Zamawiającego.
Cena oferty powinna zostać wyrażona w PLN. Oferty, których kwota zostanie wyrażona w innej
walucie zostaną przeliczone na PLN po kursie średnim NPB z ostatniego dnia terminu składania
ofert tj. 18.03.2016

2. Kryterium nr 2 –Okres gwarancji i serwisu - waga 5 %,
Gwarancja powinna zostać udzielona przez producenta urządzenia. Serwis musi być świadczony
przez autoryzowany serwis producenta.

3. Kryterium nr 3 –Dokładność ramienia pomiarowego - waga 10 %,

Sposób oceny ofert

1.1.

Kryterium nr 1 - Cena – proporcjonalnie wg wzoru:
najniższa cena brutto z badanych ofert
C = ---------------------------------------------------------- x 85 pkt
cena brutto oferty badanej

1.2.

Kryterium nr 2 – Okres gwarancji i serwisu

ilość punktów za Okres gwarancji i serwisu badanej oferty
G = ----------------------------------------------------------------------------------------------Maksymalna ilość punktów do uzyskania za Okres gwarancji i serwisu

x 5 pkt

Zasada przyznawanie punktów za Okres gwarancji i serwisu
Ilość pkt
Okres gwarancji i serwisu -

12 miesięcy

0

Okres gwarancji i serwisu -

24 miesięcy

5

Okres gwarancji i serwisu -

36 miesięcy

10

1.3. Kryterium nr 3 – Dokładność ramienia pomiarowego
ilość punktów za Dokładność ramienia pomiarowego badanej oferty
D = ----------------------------------------------------------------------------------------------x 10 pkt
Maksymalna ilość punktów do uzyskania za Dokładność ramienia pomiarowego

Zasada przyznawanie punktów za Dokładność ramienia pomiarowego

Ilość pkt
Dokładność ramienia pomiarowego 0,047-0,18

0

Dokładność ramienia pomiarowego 0,038-0,046

5

Dokładność ramienia pomiarowego 0,030- 0,037

10

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszy
bilans kryteriów oceny ofert (Kryterium nr 1 , Kryterium nr 2 , Kryterium nr 3). Za najkorzystniejszą
zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów we wszystkich kryteriach.

6.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 18.03.2016 R. DO GODZ.10:00
w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Opolska 188
Oferty wysyłane pocztą bez względu na operatora powinny zostać dostarczone do siedziby
Zamawiającego najpóźniej do dnia i godziny wskazanej powyżej.
7.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY
1.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

2.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

3.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4.

Oferta powinna zawierać:
1.a.1) Formularz ofertowy wzór - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – wypełniony przez
Wykonawcę,
1.a.2) Oświadczenie - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wypełniony przez
Wykonawcę,
1.a.3) Wykaz dostaw - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wypełniony przez
Wykonawcę
1.a.4) Zaparafowany Projekt umowy - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – wypełniony
przez Wykonawcę,
1.a.5) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu
Wykonawcy – jeżeli dotyczy.
1.a.6) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej

5.

Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, przedstawicieli Wykonawcy wymienionych w
aktualnych dokumentach rejestrowych firmy lub osoby po stronie Wykonawcy upoważnione
do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Formalne upoważnienie powinno być wówczas
dołączone do oferty.

6.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. W przypadku składania dokumentów w
językach obcych wymagane jest ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie powinno zostać
podpisane przez osobę dokonującą tłumaczenia. Zamawiający nie wymaga dokonywania
tłumaczeń przysięgłych.

7.

Oferta powinna być jednoznaczna, tzn. sporządzona bez dopisków, opcji i wariantów oraz
spięta w sposób trwały.

8.

Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta
powinna być opieczętowana pieczęcią firmową, zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz
nazwę i adres Zamawiającego, tj.:
SDA SMARZYŃSKI KOLAŃCZYK SPÓŁKA JAWNA
Ul. Opolska 188
52-014 Wrocław
Ponadto koperta powinna być opatrzona napisem:
Oferta na dostawę ramienia pomiarowego (zapytanie nr 2/2016)
Oferty nadsyłane pocztą powinny zawierać informację na kopercie: nie otwierać przed
18.03.2016 godz. 10.00

9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.03.2016 o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego
8.

9.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

2.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA

W celu uniknięcia konfliktów interesów zamówienie nie może być udzielone przez Zamawiającego
podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
c) Pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) Pozostaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie o niepozostawianiu z
Zamawiającym w żadnym ze stosunków opisanych powyżej – zgodnie z zał. nr 2
10.

ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia danej oferty jeśli:
a)
cena zaoferowana w ofercie jest rażąco niska, tj. taka, która z dużym prawdopodobieństwem
jest niższa niż koszt realizacji zamówienia. Za cenę rażąco niską może być w szczególności uznana cena
odbiegająca o 30 % od średniej ceny innych złożonych ofert lub szacunkowej ceny obliczonej przez
Zamawiającego
b)
Wykonawca nie daje rękojmi prawidłowego wykonania zamówienia
c)
Wykonawca zalega z płatnością na rzecz Zamawiającego
d)
Wykonawca pozostaje w sporze z Zamawiającym, w szczególności w sporze sądowym.
11.
WARUNKI ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO ZAPYTANIA
OFERTOWEGO
Nie przewiduje się zmiany warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego zapytania
ofertowego.
Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
12.
Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienie niniejszego postępowania ofertowego bez
podania przyczyny.

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
NR 1 – formularz oferty
NR 2 – oświadczenie
NR 3 - wykaz dostaw
NR 4 - projekt umowy
Zatwierdził
Marcin Kolańczyk

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

SDA SMARZYŃSKI KOLAŃCZYK SPÓŁKA JAWNA
Ul. Opolska 188
52-014 Wrocław
NIP 895-200-37-19

Nr zapytania ofertowego 2/2016

FORMULARZ OFERTOWY
1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:
........................................................................................................................
2. Zarejestrowany adres Wykonawcy:
...........................................................................................................................

Telefon: ................................................... Faks: ................................................... e-mail:
.............................................

NIP: ............................................................... REGON: .........................................................
3. Cena oferty:
Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę w kwocie:
Cena netto ………………………………….zł
(słownie: ………………………………………………………………………………..zł)
podatek VAT w kwocie …………………zł

Cena brutto ................................................... zł
(słownie: .............................................................................................. zł)
W tym cena za szkolenie:
Cena netto ………………………………….zł
(słownie: ………………………………………………………………………………..zł)
podatek VAT w kwocie …………………zł
Cena brutto ................................................... zł
(słownie: .............................................................................................. zł)

4. Oferuję okres gwarancji i serwisu: ……… miesięcy
5. W ramach naszej oferty oferujemy następujące urządzenie:
Nazwa urządzenia: ramię pomiarowe 3D
Producent …………………………..
Typ/model ………………………..
Specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia:
SPECYFIKACJA WYMAGANA
Zakres pomiarowy ramienia min. 2,4 m max 3,0
m
Ilość osi min 5 max 7
Dokładność pomiarowa –min 0,03 mm max 0,18
mm
Minimum 3 sondy pomiarowe min. 3 mm, 6
mm, 15 mm
Komunikacja bezprzewodowa (technologia WIFI,
Bluetooth)
Komputer wraz z oprogramowaniem do obsługi
ramienia oraz oprogramowaniem
metrologicznym

SPECYFIKACJA OFEROWANA

6. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i akceptuję jego postanowienia.

7. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.
8. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.
9. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na opublikowanie wyników postępowania na stronie internetowej
www.sda.org.pl i wysłania wyników postępowania do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę w
odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe nr 2/2016.

Data : …………………….

...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

SDA SMARZYŃSKI KOLAŃCZYK SPÓŁKA JAWNA
Ul. Opolska 188
52-014 Wrocław
NIP 895-200-37-19
Nr zapytania ofertowego 2/2016

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy
……………………………
……………………………

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam/my, że nie istnieją

pomiędzy nami a Zamawiającym wzajemne

powiązania osobowe lub kapitałowe przez które rozumie się powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi

w

imieniu

Zamawiającego

czynności

związanych

z

przygotowaniem

i

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
e) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
f)

Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji

g) Pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
h) Pozostaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Data : …………………….
...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego
Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

SDA SMARZYŃSKI KOLAŃCZYK SPÓŁKA JAWNA
Ul. Opolska 188
52-014 Wrocław
NIP 895-200-37-19
Nr zapytania ofertowego 2/2016

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy
……………………………
……………………………

WYKAZ DOSTAW
Przedmiot dostawy
L.p.

Wartość dostawy

Okres realizacji
zamówienia

Zamawiający
(nazwa i adres)

1.

2.

3.
Do powyższego wykazu dołączamy następujące dowody potwierdzające, że wykazane dostawy zostały
zrealizowane:
...............................................................................
...............................................................................

Data : …………………….

...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego
Nr zapytania ofertowego 2/2016

PROJEKT UMOWY
UMOWA NA DOSTAWĘ URZĄDZENIA
Zawarta we Wrocławiu w dniu …………………. pomiędzy:
…………………………
reprezentowanym przez
………………………..
Zwanym dalej Zamawiającym
a
…………………………….
reprezentowanym przez
………………………..
zwanym dalej Wykonawcą
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY
Na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 2/2016 i złożonej przez Wykonawcę
oferty, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy określony w § 2
umowy.
§2
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest kompleksowa dostawa, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego
ramienia pomiarowego typ/model …………………….. w ilości 1 szt. o parametrach wskazanych w ofercie
Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz przeprowadzenie szkolenia z
oprogramowania do obsługi ramienia pomiarowego.

§3
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany, dostarczony i uruchomiony u Zamawiającego

nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty podpisania niniejszej umowy z
wyłączeniem szkolenia, które musi zostać przeprowadzone w terminie wskazanym
przez Zmawiającego jednak nie dłuższym niż w ciągu 3 miesięcy od daty dostarczenia
i uruchomienia ramienia.
2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o dacie dostawy i montażu, co najmniej w
terminie 7 dni przed dostawą.
§4
WYNAGRODZENIE

1. Strony uzgadniają, iż z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości łącznej……………… (słownie: ………..) tj.
………………………..zł netto + ………….zł VAT; w tym:
a) za dostawę, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego ramienia pomiarowego
……………… (słownie: ………..) tj. ………………………..zł netto + ………….zł VAT;
b) za przeprowadzenia szkolenia z ramienia pomiarowego ……………… (słownie: ………..) tj.
………………………..zł netto + ………….zł VAT;
2. Strony ustalają następujący harmonogram płatności wynagrodzeni:
a) 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w par. 4 ust. 1 pkt. a) płatne w ciągu
21 dni od daty podpisania niniejszej umowy
b) 80% wynagrodzenia umownego brutto określonego w par. 4 ust. 1 pkt. a) płatne w ciągu
30 dni od daty bezusterkowego uruchomienia urządzenia
c) całość wynagrodzenia umownego brutto określonego w par. 4 ust. 1 pkt. b) płatne w ciągu
30 dni od daty przeszkolenia pracowników Zamawiającego
3. Płatność wynagrodzenia określonego ust. 1 odbędzie się na podstawie faktur VAT oraz protokołów
odbioru podpisanych przez Zamawiającego zgodnie z harmonogramem płatności określonym w ust. 2

4. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem zgodnie z postanowieniami ust. 2, przy czym za dzień
zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu

należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu umowy,
w tym w szczególności cenę przedmiotu umowy, cenę opakowań, cła, koszty transportu, ubezpieczenia,
rozładunku, wniesienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz wszystkie inne koszty niezbędne
do zrealizowania niniejszej umowy.
§5
WARUNKI DOSTAWY
1.
Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach
dotyczących realizacji przedmiotu umowy jest ………………………, tel. …………………….., email:…………………………………………………………………….
2.
Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach
dotyczących realizacji przedmiotu umowy jest ………………………, tel. …………………….., email:…………………………………………………………………….
3.
Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z osobą wymienioną w ust. 1 termin dostawy
z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni roboczych.
4.
Zamawiający ma obowiązek udostępnić Wykonawcy pomieszczenie w którym ma zostać
zamontowane urządzenie. Zmawiający wykona we własnym zakresie, w oparciu o dostarczone przez
Wykonawcę niezbędne dane i informacje, instalacje techniczne pozwalające na uruchomienie
urządzenia.
5.
Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych,
może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:
1)

termin dostawy nie był z nim uprzednio uzgodniony,

2)
pracownicy Wykonawcy odmówią rozładunku i montażu przedmiotu umowy w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego
3)

Przedmiot dostawy posiada wady lub usterki

6.

Wszelkie dokumenty dotyczące dostawy przygotowuje Wykonawca.

7.
Odbiór Przedmiotu dostawy i podpisanie Protokołu odbioru może zostać dokonane warunkowo
tj. pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę zobowiązań wskazanych w Protokole odbioru we
wskazanym tam terminie.
8.
Przyjęcie dostawy i odebranie Przedmiotu dostawy nie oznacza zwolnienia Wykonawcy z
odpowiedzialności z tytułu wad i usterek Urządzenia.
§ 6 [Przejście praw autorskich, licencja]
1. Wykonawca oświadcza, iż posiada prawa autorskie lub inne prawa (np. prawa licencyjne) do
korzystania z utworów, które zostaną wykorzystane do wykonania dokumentacji technicznej oraz
Przedmiotu dostawy i może rozporządzać tymi prawami w zakresie niezbędnym do wykonania
niniejszej umowy.
2. Wykonawca przenosi w całości na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji
technicznej oraz Przedmiotu dostawy na wszystkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy
polach eksploatacji, a w szczególności wyłączne prawo do:

a) utrwalania i zwielokrotniania, co obejmuje wytwarzanie egzemplarzy dokumentacji
technicznej oraz Przedmiotu dostawy na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej
umowy nośnikach, w szczególności – w odniesieniu do dokumentacji technicznej - techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką zapisu cyfrowego oraz
wykorzystanie dokumentacji technicznej oraz Przedmiotu dostawy w ramach działalności
prowadzonej przez Zamawiającego,
b) obrotu oryginałem lub egzemplarzami Przedmiotu dostawy, jak również oryginałem lub
egzemplarzami, na których utrwalono dokumentację techniczną, co obejmuje
wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy dokumentacji
technicznej lub Przedmiotu dostawy,
c) rozpowszechniania dokumentacji technicznej poprzez jej publiczne wystawianie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadanie i reemitowanie za pomocą wizji, a także publiczne
udostępnianie w tym w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do dokumentacji
technicznej w miejscu i czasie przez siebie wybranym (np. poprzez Internet),
d) wytwarzania za pomocą Przedmiotu dostawy detali we własnym zakresie lub zlecenie tego
innym podmiotom,
e) wykonywanie na podstawie dokumentacji technicznej kolejnych egzemplarzy Przedmiotu
dostawy, zarówno we własnym zakresie, jak również zlecenie tego innym podmiotom.
3. Przeniesienie praw autorskich do dokumentacji technicznej oraz Przedmiotu dostawy następuje z
chwilą zaakceptowania dokumentacji technicznej oraz Przedmiotu dostawy przez Zamawiającego
i jej wydania przez Wykonawcę i całkowitej zapłacie całego wynagrodzenia Wykonawcy, co
zostanie potwierdzone w sposób określony w § 3 ust. 2 powyżej.
4. Zamawiający uprawniony jest do przeniesienia przyznanych mu mocą niniejszej umowy
autorskich praw majątkowych w całości lub części na inne osoby, w tym do udzielania licencji.
5. Wykonawca nie będzie stosował w Przedmiocie dostawy jakichkolwiek zabezpieczeń, w
szczególności zabezpieczeń czasowych.
6. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich na
Zamawiającego na mocy postanowień niniejszego paragrafu.
7. Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji na czas nieoznaczony w odniesieniu do utworów
wykorzystanych w dokumentacji technicznej oraz Przedmiotu dostawy, co do których Wykonawcy
nie przysługują majątkowe prawa autorskie.
8. Licencja wskazana w ust. 4 udzielana jest na polach eksploatacji i w zakresie wskazanym w ust. 2
powyżej. Zamawiający może upoważnić inne osoby do korzystania z utworów w zakresie
uzyskanej licencji.
9. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji wskazanej w
ust. 4.
10. Przeniesienie praw autorskich oraz udzielenie licencji na podstawie niniejszej umowy nie jest
ograniczone czasowo oraz terytorialnie.

§ 7 [Prawo dokonywania opracowań]
1. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na dokonywanie opracowań dokumentacji technicznej oraz
Przedmiotu dostawy lub ich części oraz na korzystanie z dokonanych opracowań i rozporządzanie
tymi opracowaniami bez obowiązku zapłaty Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia.
2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania dalszych zezwoleń na dokonywanie
opracowań dokumentacji technicznej oraz Przedmiotu dostawy lub ich części, korzystanie z tych
opracowań i rozporządzanie tymi opracowaniami.
3. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 2, następuje odpowiednio z chwilą zaakceptowania
ostatecznej wersji dokumentacji technicznej przez Zamawiającego oraz z chwilą zaakceptowania
Przedmiotu dostawy przez Zamawiającego i ich wydania przez Wykonawcę oraz całkowitej zapłaty
całości wynagrodzenia Wykonawcy
4. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Zamawiającego
praw określonych w ust. 2.
5. Z chwilą zaakceptowania Przedmiotu dostawy przez Zamawiającego i ich wydania przez Wykonawcę
oraz z chwilą całkowitej zapłaty całości wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca przenosi na
Zamawiającego odpowiednio własność egzemplarzy dokumentacji technicznej oraz własność
egzemplarzy Przedmiotu dostawy.

§8
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1.
Po wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, tj. dostarczenia, zamontowania,
uruchomienia urządzenia u Zamawiającego, Zamawiający dokona sprawdzenia poprawności działania i
montażu dostarczonego urządzenia.
2.
W przypadku wystąpienia w trakcie sprawdzenia poprawności działania i montażu
dostarczonego urządzenie awarii, Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do usunięcia awarii,
usterki w ciągu 10 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego. Nieusunięcie zgłoszonej awarii,
usterki w wymaganym powyżej terminie uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z
Wykonawcą.
3.
Zamawiający ma prawo odstąpienie od Umowy jeśli opóźnienie w dostawie Przedmiotu
Umowy wynosi więcej niż 30 dni.
4.
Powiadomienie o ewentualnej usterce, awarii nastąpi telefonicznie i zostanie potwierdzone emailem na wskazane przez Wykonawcę w § 5 ust. 2 numer i na adres e-mailowy.
§9
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,4% wynagrodzenia umownego
brutto za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy liczony od dnia następnego po dniu
określonym (dla dostawy urządzenia) w par. 3 umowy
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
za każdy dzień nieuzasadnionej zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy . Za nieuzasadnioną zwłokę
Strony uznają termin przekraczający 7 dni kalendarzowych liczony od dnia następnego po dokonaniu
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

3.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia
umownego brutto za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
4.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego
brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Przez wynagrodzenie brutto, będące podstawą naliczania kar umownych rozumie się
wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1.
5.

Zamawiający ma prawo potrącenia wartości naliczonych Wykonawcy kar umownych z
należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
6.

W sytuacji, gdy kary umowne nie pokrywają rozmiarów szkody, Zamawiającemu
przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.
7.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wraz z serwisem na okres …………..
miesięcy na cały przedmiot zamówienia, liczony od daty podpisania protokołu uruchomienia
urządzenia.

2. Wykonawca nie może powierzyć obowiązków gwarancyjnych innej firmie bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
3. Naprawy gwarancyjne będą dokonywane niezwłocznie w siedzibie Zamawiającego, nie
później jednak niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia awarii lub usterki.
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Cesja wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy wymaga dla swej ważności
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Ewentualne zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają formy pisemnej na drodze aneksu
do umowy pod rygorem nieważności.
4. Spory powstałe pomiędzy stronami wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane
będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Załączniki stanowią integralną część umowy
6. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron.
Załączniki:
1. zapytanie ofertowe Nr 2/2016

2. ofert Wykonawcy z dnia …………….

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

