Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ
Nazwa przedmiotu zamówienia: Na dostawę fabrycznie nowego
sprzętu oraz pomocy naukowych w ramach projektu „Wsparcie usług
edukacyjnych świadczonych przez ZSP NR 2 w Krasnymstawie" w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zamawiający:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
im. Bartosz Głowackiego w Krasnymstawie
ul. M. Sobieskiego 5
22-300 Krasnystaw
1. Wykonawca:
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
Nr NIP
Nr REGON
Nazwa i adres partnerów
Konsorcjum*
* wypełniać w przypadku Konsorcjum
2. Osoba do kontaktów (w sprawach niniejszej oferty):

Imię i nazwisko
Adres służbowy
Telefon, Fax

3.Oferowana cena wykonania zadania/ zadań:
Numer
zadania

Nazwa
sprzętu/pomocy
dydaktycznej

Ilość
sztuk

Cena
jednostkowa
brutto

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
ogółem

nazwa
i
parametry
proponowanego
zamiennika

1

2

3

4

5

6

7

Suma
4.Termin wykonania zamówienia: …......................... dni licząc od daty
zawarcia umowy
5.Okres gwarancji dla danego sprzętu i pomocy naukowych:
zadanie1
Zadanie 2
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
6. Warunki płatności:
1/ sposób płatności: ….................................................
2/ termin zapłaty: ….................. dni od otrzymania faktury VAT przez
Zamawiającego

7.Podwykonawcy: Czy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie
zamówienia Podwykonawcom?
1) TAK*
Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy
Podwykonawcom:…………………………....................................
………………………………………………………………..............................
....................................................................................................................
.........................................................................
2) NIE*
* niepotrzebne skreślić

Wykaz wszystkich załączników do oferty:

1.
2.
3.
4.
5.
Zastrzeżenie:
załączniki nr ...................... nie mogą być udostępnione, ponieważ zawierają
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

....................................
(Podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 1a

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu
1. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem
Marka/model ……………………………………………………………..
Wymagane minimalne parametry

Oferowane parametry

Płyta główna z procesorem min.
IntelI5, Pamięć RAM 4GB z
możliwością rozbudowy min do
8GB, magistrale: PCI-E x16, PCI-E x1, PCI
co najmniej 2szt.,
Interfejsy: USB 3.0, FireWire, karta
dźwiękowa, nagrywarka DVD
szt.14; nagrywarka Bluray szt.1
Monitor: LCD/LED z matrycą VA
lub IPS; 16:10/16:9 min 22”
Oprogramowanie: System
operacyjny MS Windows 7
Professional; Program do obsługi
nagrywarek
DVD, Bluray. (np.:Nero lub
Ashampoo Burning Studio)

2. Kserokopiarka kolorowa format AC
Marka/model …………………………………………………………………………………….
Wymagane minimalne parametry

Max. format oryginału A3
Format kopii Kaseta: A5R–A3

Podajnik ręczny: A5R-SRA3
(320x457mm), koperty
ZOOM 25 - 400%
Procesor
Czas uzyskania 1. Kopii -Tryb cz-b 8 sek.; Kolor -23,9 sek.
Rozdzielczość skanera-600dpi x 600dpi
Rozdzielczość drukarki- 2400dpi
equivalent x 600dpi
Duplex-Standard
Elektroniczne sortowanie-Tak
Skanuj raz drukuj wiele razy- Tak
Interfejsy Ethernet (100Base -TX/ 10Base
-T) USB2.0
Systemy operacyjne-PCL5C -Windows

Oferowane parametry

98/Me/2000/XP/Server2003/Vista UFR II
-Windows 2000/XP/Server2003/Vista,
Mac OSX(10.2.8 lub nowszy)
Język opisu strony-PCL5c, UFR II
Pamięć-1536MB
Tryb FOTO-Tak
Tryb FOTO/TEKST-Tak
Tryb TEKST- Tak
Zasilanie (V)- 230V/6A/50Hz
Skanowanie kolorowe- Tak
Skanowanie do E-mail- Tak
Skanowanie do I-Faks-Tak
Skanowanie do serwera FTP-Tak
Protokoły:TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/IP
PS/SMB/FTP, IPv4/v6), IPX/SPX(NDS,
Bindery), AppleTalk
Rozdzielczość Kopiowania- 600dpi x
600dpi
Format plikówJednostronnicowy: TIFF, JPEG, PDF
Wielostronnicowy: TIFF, PDF

3. Oprogramowanie do komputera
Marka/model ……………………………………………………………..
Wymagane minimalne parametry

1. sprzedaż towarów i usług – do
celów dydaktycznych
2. pakiet programów biurowych na
PC – Pakiet biurowy MS Office
2010
3. Program ArchiCAD EDU 9 PL –
do celów edukacyjnych
4. Wirtualny ogród pro – do celów
edukacyjnych
5. Photoshop – CS5/CS6
6. Oprogramowanie symulujące
pracę maszyn i urządzeń
rolniczych oraz działanie
silników spalinowych i
elektrycznych – programy
powinny zawierać symulację pracy
silnika spalinowego, silnika
elektrycznego, maszyn i pojazdów
rolniczych

Oferowane parametry

4. ploter
Marka/model …………………………………………………………….
Wymagane minimalne parametry

Oferowane parametry

Ploter - drukujący
- format A3
-kolor
-rozdzielczość: 1440 dpi
-możliwość druku na papierze,
- Szerokość wydruku 17”,
- możliwość rozbudowy do wydruku z roli,
- w zapasie min. 540 ml tuszu

5. Stanowisko analizy stanów logicznych
Marka/model ……………………………………………………………..
Wymagane minimalne parametry

Zestaw do badania stanów logicznych I
1. PŁYTA MONTAŻOWA BEZ
KONIECZNOŚCI LUTOWANIA:
2712 niklowanych punktów węzłowych ze
ścieżkami łączącymi, przygotowanych dla
wszystkich
rozmiarów obudów DIP i podzespołów z
wyprowadzeniami o średnicy 0,3~0,8mm.
Płytka może być łatwo wymieniana i
podłączana do panelu demonstracyjnego
w zależności
od aplikacji.
2. ZASILACZ PRĄDU STAŁEGO:
(A) Wyjście napięcia DC o stałej wartości:
+5V, 1A
(B) Wyjście napięcia DC o stałej wartości: 5V, 300mA
(C) Wyjście DC regulowane: +3V do +15V,
500mA
(D) Wyjście DC regulowane: -3V do -15V,
500mA
3. PRZEŁĄCZNIK TRYBU PRACY:
W zależności od położenia przełącznika w
pozycji „TTL” lub „CMOS” poziomy
logiczne Hi
(wysoki) i LO (niski) wejścia lub wyjścia
generatora impulsów, impulsatorów, sond
cyfrowych
i 8-bitowego wyświetlacza odpowiadają
wartościom progowym standardu TTL lub
CMOS.
4. GENERATOR IMPULSOWY Z 2-

Oferowane parametry

CYFROWYM, 7-SEGMENTOWYM
WSKAŹNIKIEM LED:
(A) Współczynnik wypełnienia impulsów:
50%
(B) Zakres częstotliwości: 1Hz ~ 10Hz
10Hz ~ 100Hz
100Hz ~ 1kHz
1kHz ~ 10kHz
10kHz ~ 100kHz
100kHz ~ 1MHz
(C) Amplituda wyjściowa: 0 ~ 10Vp-p
(D) Wyjście TTL/CMOS
TTL: +5V
CMOS: +VDC (w zależności od ustawienia
napięcia zasilania +VDC)
5. 8-BITOWY WYŚWIETLACZ LED
(A) Przełącznik Napięcie
Kolor
trybu pracy
wejściowe świecenia
ustawiony na
pozycji „TTL”
Poziom
logiczny
LO (niski)
< 0,8V
zielony
HI (wysoki)
±0,2V
czerwony
Open
> 2,3V
nie świeci
(nieokreślony)
±0,2V
0,8V ~
2,3V

6. Stanowisko pomiarowe instalacji elektrycznych
Marka/model …………………………………………………………………………………….
Wymagane minimalne parametry
W ramach stanowiska można przeprowadzić:
- badania instalacji oświetlenia
- badania instalacji domofonowej i videomofonowej
(wielorodzinnej)
- badania systemów fotowoltaicznych
- badania różnych modeli sieci
elektroenergetycznych IT, TT, TN
- testowania i wykrywania uszkodzeń w instalacjach
i sieciach elektroenergetycznych

Oferowane parametry

7. Tablica interaktywna
Marka/model …………………………………………………………….
Wymagane minimalne parametry

Oferowane parametry

Przekątna tablicy: 88”
Technologia: rezystencyjna
Rozdzielczość sprzętowa: 4096x4096
Zasilanie tablicy: USB Tryby pracy:
interaktywny, PC Whiteboard Montaż na
ścianie lub montaż na podstawie jezdnej
Oprogramowanie: zlokalizowane Systemy:
Windows, Linux, MAC

8. Stół monterski z matą antystatyczną i zestaw urządzeń monterskich
Marka/model …………………………………………………………………………………….
Wymagane minimalne parametry

wymiary maty: 900x900mm
rezystancja powierzchniowa: 107-109Ω
grubość maty: 2mm
bardzo dobre przyleganie do blatu stołu
Mata przeznaczona jest dla serwisów
elektroniki, serwisów komputerowych.
Zawartość zestawu:
mata antyelektrostatyczna 900x900mm
przewód uziemiający
opaska na rękę z regulacją grubości
ręki zakończona banan/krokodyl
- Szczypce proste półokrągłe 135mm
- Pęseta prosta - Regulowany klucz nasadowy
6" - Ceramiczna lutownica 230V - T10 - T15 3.2x75mm - 0x75mm - 0x75mm - 1x75mm 5mm - 6mm - Pędzelek - 7-w-1 zaciskarka Odsysacz do cyny - Wyciągarka układów
scalonych - Szczypce precyzyjne - Narzędzie
do montarzu układów scalonych - Spoiwo
lutownicze 63%, SN - Etui

Oferowane parametry

9.Szafa dystrybucyjna 19” z wyposażeniem
Marka/model …………………………………………………………….
Wymagane minimalne parametry

Oferowane parametry

Szafa dystrybucyjna – wymagania
techniczne.
Opis szafy dystrybucyjnej:
- szafa dystrybucyjna 19'' o wymiarach
1000mm x 800mm x 42U (głębokość x 2
szerokość x wysokość) w konfiguracji:
szkielet, sześć pionowych belek nośnych,
dwie
zdejmowane osłony boczne z blachy
pełnej, drzwi przednie oraz tylne z blachy
perforowanej o zwiększonej
przepustowości z możliwością montażu
jako lewo i prawo stronne, dach pełny,
listwa uziemienia oraz linki uziemienia
drzwi, osłon i dachu,
Wyposażenie szafy:
- 3 sztuki – półka stała mocowana na 6-ciu
belkach nośnych (głębokość 700mm);
- 2 sztuki – listwa zasilająco-filtrująca, 5
gniazd 220V prąd znamionowy 10A

10. Palmtop PDA
Marka/model …………………………………………………………………………………….
Wymagane minimalne parametry

System operacyjny: Windows Mobile 5.0
lub nowszy Procesor: 400 Mhz lub
szybszy Pamięć RAM: min 64 MB Pamięć
ROM: min 128 MB Gniazda rozszerzeń:
SD/MMC Ekran dotykowy, rysik Bluetooth
2.0 (EDR) WiFi WLAN 802.11 b/g USB
Client GPS SiRF Star III lub nowsze
Antena wewnętrzna, zewnętrzna - opcja
(MMCX
Audio: głośnik, mikrofon, gniazdo
słuchawek stereo 2,5 mm

Oferowane parametry

11. Tablet graficzny
Marka/model …………………………………………………………….
Wymagane minimalne parametry

Oferowane parametry

Obsługiwane interfejsy USB
Obsługiwane systemy
Windows 7Vista/XP Macintosh z
systemem OS X 10.2.8+
Aktywna powierzchnia min, 10” x 6,25”
Rozdzielczość >2.000 lpi
Częstotliwość próbkowania ok. 125 rps
Nacisk pióra 1024 poziomów
Wysokość odczytu
Maks. 10 mm
Klawisze makro > 20

12. Czytnik kart podpisu elektronicznego
Marka/model …………………………………………………………….
Wymagane minimalne parametry

Oferowane parametry

Urządzenie demonstracyjne

13. Zestaw narzędzi traserskich
Marka/model …………………………………………………………….
Wymagane minimalne parametry

Komplet zawiera:
- kątomierz tarczowy ; (długość liniału
150-300, długość ramienia przekładni65mm, podziałka 0-90 0 , stal nierdzewna
, szkło do odczytu)
- kątownik stalowy z podstawką
150x100mm
- suwmiarka wrsztatowa
0-150/002mm
głębokościomierz 0 -150mm
- sznurek traserski 30m
- rysik traserski z wymiennym nożem

Oferowane parametry

14. Zestaw narzędzi do obróbki ręcznej i maszynowej skrawaniem
Marka/model …………………………………………………………….
Wymagane minimalne parametry

Oferowane parametry

-zestaw pilników płskich do metalu 5 szt(
200mm)
- zestaw pilników okrągłych i półokrągłych
5 szt ( 200mm)
- zestaw wierteł HSS od 1mm – 13mm
- zestaw gwintowników i narzynek od
4mm – 20mm (metryczne)
- zestaw noży tokarskich z węglików
spiekanych:
NNZa – 25/25
NNZb- 25/25
NNBc 25/25
NNBd- 25/25
NNPa – 20/12
NNPc – 20/12
NNPe – 20/12
NNWc – 20/20
- szczelinomierz
Od 005-1 mm

15. Prasa hydrauliczna
Marka/model …………………………………………………………….
Wymagane minimalne parametry

-Nacisk 30 ton,
- przestawna półka robocza 7 – poziomów
- przedział roboczy 0-1030
- kontrolowany nacisk przez manometr
- dwustopniowa pompa
- automatycznie cofający się tłok

Oferowane parametry

16. Wózek narzędziowy
z wyposażeniem 250 elementów
Marka/model …………………………………………………………….
Wymagane minimalne parametry

Oferowane parametry

-klucze oczkowo odgięte 6-19 mm
- klucze oczkowo płaskie
-8 wkrętaków
- narzędzia do pobijania z młotkiem
- klucze nasadowe ½’’
- nasadki sześciokątne z akcesoriami
- zestaw szczypiec dla mechanika
- zestaw końcówek do dokręcania +
uchwyt
- zestaw nasadek udarowych ¼’’
- zestaw narzędzi do zaciskania końcówek
elektrycznych
- szafka minimum 6 szuflad z zamkiem
centralnym

17. Stół montażowy z oprzyrządowaniem
Marka/model …………………………………………………………….
Wymagane minimalne parametry

Wykonane z blachy o grubości min 0,8
mm,
Malowany farbą proszkową,
Min 4 szuflady na prowadnicach
teleskopowych,
Jedna szuflada z kompletem przegród,
Blat wykonany ze sklejki o grubości min
40 mm obity matą gumową
Wymiary min: szer -1200, gł -600
Wys- 800,
Imadło warsztatowe stalowe, szczęki min
120

Oferowane parametry

18. GPS
Marka/model …………………………………………………………….
Wymagane minimalne parametry

Oferowane parametry

GPS do celów geodezyjnych, nie
może być typową nawigacją
samochodową
czułość modułu GPS (nawet do 2.5m w
trybie rzeczywistym i do 1.5m w
postprocessingu)
Możliwość gromadzenia danych do
prostprocessingu (obliczenia w biurze
podwyższające dokładność pomiaru do
1.5m)
Gromadzenie danych typu: punkt, linia,
obszar i obliczenia z tym związane (np.
pomiar powierzchni)
Jednoczesne przypisywanie atrybutów do
mierzonych obiektów. Atrybutem może
być: opis, wartość, zdjęcie, informacja z
zewnętrznych czujników (dalmierz
laserowy, wykrywacz urządzeń
podziemnych, echosonda, itp.)
Praca w wielu układach współrzędnych:
geograficznym, płaskim xyz (1992,
2000,1965, lokalne)
Możliwość współpracy z szeroką gamą
specjalistycznych oprogramowań.

19. Stół kreślarski do projektowania
Marka/model …………………………………………………………….
Wymagane minimalne parametry

PODSTAWY STOLIKA S4 umożliwiającej
zamontowanie rysownicy kreślarskiej
Rysownica Kreślarska składająca się z:
podstawy
umożliwiającej 5 kątowe
położenie rysownicy w zakresie 0o -60o

Oferowane parametry

rysownicy o wymiarach: -700x500 mm 1000x700 mm Wysokość stolika stała i
wynosi 760 mm

Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE
My, niżej podpisani/ Ja niżej podpisny/a
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy) /działając w imieniu własnym
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Oświadczamy/oswiadczam, iż spełniamy/spełniam warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, a w tym:

1.

Posiadamy/posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2.

posiadamy/posiadam wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

3.

dysponujemy/dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;

4.

znajdujemy się/ znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

______________, dnia ____________2013 r.

_______________________________
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3
Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
L.p

Przedmiot Usługi

1

2

Wartość usługi

3

Nazwa odbiorcy
Data wykonania
usługi

4

5

1
2
3

Do wykazu należy dołączyć dowody, czy usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie.

______________, dnia ____________2013 r.
_______________________________
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE
My, niżej podpisani/ Ja niżej podpisany/a
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)/działając w imieniu własnym
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Oświadczamy/oświadczam , iż nie podlegamy/nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

______________, dnia ____________2013 r.

_______________________________
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5
Zadanie nr …...

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

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

(Nazwa i adres Wykonawcy)

(miejscowość, data)

Dokument dotyczący należenia do tej samej grupy kapitałowej

Informuję, że należę*/nie należę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. u. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.),
o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................

…………………………………
(Podpis Wykonawcy)

 UWAGA
Jeżeli Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej to należy skreślić „nie należę” i wpisać
listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
Jeżeli Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej, to należy skreślić „należę”.

Załącznik nr 6

Umowa Nr …......... - wzór
zawarta w dniu …........ roku w Krasnymstawie, pomiędzy Zespołem Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 z siedzibą: 22-300 Krasnystaw, ul. M. Sobieskiego
5. NIP: 564 13 73 513, REGON: 0000 95 609, zwanym w dalszej części
umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez: Elżbietę Zadrąg –
Dyrektora szkoły, a:
….......................................................................................................................
....................................................................z siedzibą
…....................................................................................., NIP
….............................., REGON ….....................,
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
reprezentowanym przez:
...........................................................................................................................
...........................
§1
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przez
Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego sprzętu oraz
pomocy naukowych w ramach projektu „Wsparcie usług edukacyjnych
świadczonych przez ZSP Nr 2 w Krasnymstawie” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
§2
 Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu oraz
pomocy naukowych w ramach projektu „Wsparcie usług edukacyjnych
świadczonych przez ZSP Nr 2 w Krasnymstawie” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. – Zadanie Nr ................ .
 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym
przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez
niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia do

Zamawiającego na własny koszt.
 Odbioru ilościowego i jakościowego przedmiotu umowy dokona
Zamawiający lub osoba przez niego wyznaczona. Wszelkie
zakwestionowane nieprawidłowości zostaną ujęte w protokole zdawczo –
odbiorczym i wymienione w ciągu 3 dni.
 Na okoliczność przekazania – przejścia przedmiotu umowy przedstawiciel
szkoły i Wykonawcy sporządzą i podpiszą stosowny protokół zdawczo –
odbiorczy w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa
egzemplarze otrzyma Zamawiający i jeden egzemplarz Wykonawca.
 Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony sprzęt oraz pomoce
naukowe na okres …....... licząc od daty odbioru sprzętu lub pomocy
naukowych.
§3
 Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie zgodne ze złożoną ofertą w wysokości:
Lp.

Oferta/ przedmiot
zamówienia

Cena
jednostkowa

Liczba sztuk

Koszt
całkowity

1
2
3
4
 Cena określona w ust. 1 obejmuje pełny koszt realizacji zamówienia w
tym: opłaty, podatki, koszty załadunku
i rozładunku, dostawy
transportem Wykonawcy, bez których należyte wykonanie zamówienia
byłoby niemożliwe.
 Podstawę rozliczenia wykonania przedmiotu umowy stanowić będzie
faktura wystawiona przez Wykonawcę,
z określeniem
zadania oraz doręczona Zamawiającemu.
 Faktura powinna być wystawiona na: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 2 z siedzibą: 22-300 Krasnystaw, ul. M. Sobieskiego 5. NIP: 564 13
73 513, REGON: 0000 95 609, nr umowy Zamawiającego i płatna
będzie w terminie 30 dni od otrzymania faktury VAT przez
Zamawiającego przelewem na wskazany rachunek bankowy
Wykonawcy.
 Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez strony
protokół, o którym mowa w § 2 ust. 6.

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminów
płatności określonych w ust. 4 w przypadku nie otrzymania w terminie
od Instytucji Pośredniczącej środków finansowych niezbędnych na ten
cel. W takim przypadku Zamawiający zwolniony jest z obowiązku
zapłaty odsetek za zwłokę.
§4
- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w
okresie 20 dni licząc od daty zawarcia umowy na Zadanie .
- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia
odpowiadającego wszelkim normom jakościowym ustanowionym
właściwymi przepisami prawa.
§5
- Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego z dwudniowym
wyprzedzeniem o terminie dostarczenia przedmiotu umowy w miejsce
wskazane przez Zamawiającego.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany albo zwrotu:
produktów wadliwych, o nieodpowiedniej jakości oraz nie
odpowiadających opisowi przedmiotu zamówienia. Przepis ten nie
narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od
umowy.
§6
- Strony, z tytułu nie wykonywania lub nienależytego wykonania przedmiotu
umowy, ustalają kary umowne
w następujących przypadkach:
a)za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 1 %
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,
b)za opóźnienie w usunięciu wad lub w wymianie towaru wadliwego na
wolny od wad – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień
opóźnienia,
c)za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości
d)10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.
Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający ma prawo potrącić należne kary
umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jeżeli

kary umowne nie pokryją szkody poniesionej przez daną stronę,
może ona dochodzić od drugiej strony odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych.

§7
W razie zaistnienia 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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
§8
Wykonawca
może powierzyć Podwykonawcom wykonanie części
zamówienia wskazanej w ofercie.
W przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom
Wykonawca odpowiada za ich działania jak za swoje własne.
§9
 Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany
w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
 Zamawiający
dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia niżej
wymienionych okoliczności z uwzględnieniem podanych warunków ich
wprowadzenia:
1) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy spowodowana przyczynami
zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy
skutkującymi niemożliwością wykonania zamówienia. W przypadku
wystąpienia w/w okoliczności termin wykonania umowy może ulec
odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania
jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż na okres trwania tych
okoliczności.
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
tych zmian.

§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

§ 11
Wykonawca nie może przenosić praw wynikających z niniejszej umowy
w całości lub w części (cesja) bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 12
Spory mogące wynikać ze stosunku objętego niniejszą umową będą
rozstrzygane w drodze negocjacji stron a przy braku porozumienia przez sąd
właściwy miejscowo i rzeczowo właściwy dla Zamawiającego.
§ 13
Integralną cześć niniejszej umowy stanowią:
1. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia – zawarte w siwz
2. Oferta Wykonawcy
§ 14
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, tj. dwa dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

