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I. Rodzaj zamówienia.
1. Niniejsze zamówienie jest zamówieniem, które nie przekracza równowartości w złotych kwoty

30000 euro.
2. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 701

i następne kodeksu cywilnego.
3. Zamawiający informuje, że zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, bę-

dzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane oso-
bowe ujawnione w ofertach i dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty. Przetwarza-
nie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnieniu obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym Wykonawca przystępując do postępo-
wania jest obowiązany do wypełnienia obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Na tę okolicz-
ność Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie (pkt 7 Formularza ofertowego – za-
łącznik nr 1 do oferty).

4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem da-
nych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Obwodowa 6, 11-500 Giżycko, tel. 87 42991771, e-mail: pwikgi-
zycko@home.pl;

b) inspektorem ochrony danych osobowych w PWiK Sp. z o.o. w Giżycku jest Pani Ewa Kra-
śniewska, kontakt na e-mail: daneosobowe@pwikgizycko.pl, pisząc na adres IDO PWiK Gi-
życko, ul. Obwodowa 6, 11-500 Giżycko;

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
w trybie przetargu nieograniczonego oraz realizacji umowy (w przypadku wyboru oferty);

d) administrator może przekazywać Pani/Pana dane następującym odbiorcom: instytucjom kon-
trolnym oraz w uzasadnionych przypadkach na podstawie prawa w ramach dostępu do in-
formacji publicznej;

e) Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres obo-
wiązywania umowy oraz okres archiwizacji, jaki obowiązuje u administratora na podstawie
przepisów prawa;

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczą-
cych jest wymogiem wynikającym z „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na do-
stawy, usługi i roboty budowlane” obowiązującym w PWiK Sp. z o.o. w Giżycku, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych będą skutkowały tym, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe;

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

h) posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczą-

cych;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (sko-

rzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naru-
szać integralności protokołu oraz jego załączników);
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 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do prze-
chowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;

i) nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobo-

wych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.
6 ust. 1 lit. c RODO.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej zmywarki laboratoryjnej dla Laboratorium

Środowiskowego PWiK Sp. z o. o. w Giżycku.

CPV: 42959000-3 Zmywarki do naczyń inne niż używane w gospodarstwie domowym.

2) opis parametrów technicznych urządzenia:

a) wymiary zewnętrzne zmywarki : szer. do  630 mm, głęb. do 600 mm, wys. do 850 mm,
b) wymiary komory myjącej nie mniejsza niż: 530 mm, głęb. 490 mm, wys. 530 mm,
c) obudowa i komora myjni wykonana ze stali nierdzewnej,
d) urządzenie wolnostojące, ładowana od przodu,
e) komora myjąca z dwoma poziomami mycia oraz min. 3 ramionami natryskowymi (w tym 1 ramię

zintegrowane z górnym koszem),
f) 1 kosz górny (możliwość przestawienia kosza na wysokość w dwóch pozycjach o min. 3cm,
g) mycie iniekcyjne na dwóch poziomach,
h) modułowy system wyposażenia umożliwiający konfigurację na jednym poziomie wózka, mycia w

module iniekcyjnym oraz nieiniekcyjnym,
i) wbudowany kondensator pary na bazie aerozolu z inteligentnym systemem wtryskiwaczy ( min.

dwa wtryskiwacze aerozolu) i bezstopniowym wentylatorem,
j) wbudowana suszarka gorącym powietrzem z regulacją temperatury suszenia (w zakresie min. 50-

95°C) wyposażona w filtr powietrza HEPA (suszarka podgrzewanie elektryczne),
k) możliwość podłączenia 2 zewnętrznych pomp dozujących do płynnych środków chemicznych za-

pas środków myjących na około 100 myć,
l) 1 zasobnik umiejscowiony w drzwiach na sól regeneracyjną (pojemność min. 2kg),
m) 1 pompa do płynnych środków,
n) moduł dozujący do alkalicznych detergentów w płynie i środków dezynfekujących oraz neutralizu-

jących,
o) pompa perystaltyczna, regulowana za pomocą elektronicznych sterowników automatu myjąco-

dezynfekującego z długim syfonem (300 mm) do kanistrów 5 L i10 L z kontrolką poziomu napeł-
nienia. Długość kabla łączącego: min. 3.00 , długość węża ssącego min. 1.80 m. Z wbudowaną
funkcją kontroli dozowania z normą EN ISO 15883,

p) wyświetlanie na panelu sterowania nazwy programu, etapu programu, temperatury docelowej,
temperatury aktualnej, czasu pozostałego do zakończenia cyklu, błędów i komunikatów,
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q) wbudowany zmiękczacz dla wody ciepłej (max.65°C) i zimnej z automatyczną regeneracją złoża
podczas procesu mycia (niewymagany oddzielny program regeneracyjny),

r) kondensator pary,
s) elektryczna blokada drzwi,
t) automatyczne sterowanie wyposażone w minimum 3 programów do rożnego rodzaju zabrudzeń,

z możliwością modyfikacji parametrów mycia oraz wprowadzania własnych programów,
u) możliwość termicznej dezynfekcji,
v) system iniekcyjnego mycia i płukania szkła o wąskich szyjkach,
w) płukanie końcowe szkła laboratoryjnego w wodzie dejonizowanej,
x) zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem wody zamykające dopływ wody w momencie

jej wycieku lub pęknięcia węża doprowadzającego - wyłączenia urządzenia,
y) wydajna pompa obiegowa do natrysku wody w ramiona natryskowe w zmywarce o zmiennej

prędkości z wbudowanymi elementami grzejnymi, dostarczająca zmienne ciśnienie wody, wydaj-
ność średnia nie mniejsza niż 600 l/min., grzałki poza komorą mycia,

z) urządzenie oznakowane znakiem CE zgodne z dyrektywą maszynową 2006/42/EG (załączyć de-
klarację producenta), klasa ochrony IP21,

3) Wyposażenie zmywarki:
 1 x Górny kosz/laweta, o wymiarach nie mniejszych  niż wys. 141, szer. 528, gł. 525 mm, otwarty

przód, z dwoma zaworami dokującymi, samo uszczelniającymi się do mocowania modułów  wy-
tryskowych do mycia i suszenia iniekcyjnego z możliwością zamontowania różnych modułów,

 1 x Dolny kosz/laweta, o wymiarach nie mniejszych  niż wys. 154, szer. 528, gł. 566 mm, otwarty
przód, z dwoma zaworami dokującymi, samo uszczelniającymi się do mocowania modułów  wy-
tryskowych do mycia i suszenia iniekcyjnego z możliwością zamontowania różnych modułów,

 Moduły do koszy:
 2 x moduł 3x6 do mycia szkła laboratoryjnego, np. kolb erlenmeyera, okrągłych kolb, butelek

laboratoryjnych, kolb miarowych i cylindrów miarowych do umieszczenia w koszu dolnym o
wymiarach nie mniejszych niż wys. 205, Szer. 220, Gł. 479 mm. Składający się z minimum:
 9 x dysza iniekcyjna ( min. 4 x 90 mm),
 9 x dysza iniekcyjna (min. 4 x 185 mm),

 1 x moduł 2x4 do mycia szkła laboratoryjnego, np. kolb erlenmeyera, okrągłych kolb, butelek
laboratoryjnych, kolb miarowych i cylindrów miarowych. O  wymiarach nie mniejszych niż
wys. 241, Szer. 200, Gł. 479 mm. Składający się z minimum:
 4 x dysza iniekcyjna ( min.6 x 110 mm),
 6 x dysza iniekcyjna (min. 6 x 210 mm),

 1 x moduł do mycia fiolek na minimum 96 miejsc, o wymiarach nie mniejszych niż wys. 130,
szer. 222, gł. 471 mm.,

 2 x ramka stabilizująca szkło laboratoryjne podczas procesu mycia i dezynfekcji do modułu iniekcyj-
nego 3x6,

 1 x ramka stabilizująca szkło laboratoryjne podczas procesu mycia i dezynfekcji do modułu iniekcyj-
nego 2x4,

 zestaw do produkcji wody dejonizowanej z dodatkowym punktem poboru wody o klasie czystości nie
niższej niż  II stopień, umożliwiający min. obsługę 3-ch cykli mycia, bezpośrednio jedno po drugim.

4) Wymagania dodatkowe:
a) instrukcja obsługi w języku polskim,
b) wymaga się aby do oferty była dołączona wizualizacja elektroniczna proponowanej zmywarki,
c) transport do Laboratorium Środowiskowego w Giżycku, rozładunek, wniesienie i montaż, w tym

podłączenie do mediów w laboratorium,
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d) przeszkolenie personelu , w tym przeprowadzenie rozruchu zmywarki wraz ze szkłem, procesem
dezynfekcji i suszenia na miejscu w laboratorium,

e) gwarancja minimum 24 miesiące, z zapewnionym serwisowaniem gwarancyjnym,
f) zapewniony serwis pogwarancyjny oraz części zamienne przez okres min. 5 lat od dnia zakoń-

czenia okresu gwarancji.

III. Termin realizacji.
Termin wykonania dostawy: do 20 grudnia 2019 r..

IV. Sposób obliczenia ceny oferty
1. Wykonawca poda na formularzu ofertowym cenę  netto, bez podatku od towarów i usług (VAT)

za realizację przedmiotu zamówienia wraz z transportem do Zamawiającego (Laboratorium Śro-
dowiskowego PWiK Sp. z o. o. w Giżycku, Bystry 25, 11-500 Giżycko).

2. W cenie oferty należy uwzględniać podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów
dostawa podlega obciążeniu podatkiem akcyzowym.

3. Wszystkie wartości cenowe w ramach przetargu będą określone w złotych polskich (zł),
a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

4. Cena ofertowa winna być podana cyfrowo i słownie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Kryteria wyboru ofert:
Cena netto 100 % - najniższa cena

VI. Sposób rozliczenia za wykonanie zamówienia.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie zamówienia w terminie 14 dni od dnia
protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.

VI. Termin składania ofert.
Pisemną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 12.11.2019 r. do godz. 12:00 w sekretaria-
cie Przedsiębiorstwa - pok. nr 12 lub korespondencyjnie na adres:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Obwodowa 6; 11-500 Giżycko. Koperta winna
być opisana w następujący sposób:

Oferta przetargowa: dostawa zmywarki laboratoryjnej dla Laboratorium Środowiskowego

PWiK Sp. z o. o. w Giżycku

Nie otwierać przed 12.11.2019 r., godz. 12:20

Poza podanymi wyżej oznaczeniami koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy
Oferta złożona po terminie  zostanie  zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

VIII. Otwarcie ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.11.2019r. o godz. 12:20 w siedzibie Zamawiającego   w  Giżycku  przy
ul. Obwodowej nr 6, pok. nr 23.

IX. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami.
1. Waldemar Tafil, tel. (087) 4299181.
2. Renata Cielecka, tel. (87) 4293377.
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X. Zawartość oferty
Oferta złożona przez Wykonawcę winna być przygotowana wg poniższego schematu i zawierać na-

stępujące informacje:
1. Wypełniony formularz ofertowy zawierający wszystkie elementy  zał. nr 1,
2. Oświadczenie Wykonawcy.

XI. Ważność ofert.
Wykonawca pozostaje związany ofertą  przez  okres  30  dni od ostatecznego  terminu składania  ofert.

XII. Wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIII. Koszty opracowania i złożenia ofert.
Wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem  ofert ponosi Wykonawca.

XIV. Zmiany w dokumentacji przetargowej.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w dokumentacji przetargowej w zakresie
dotyczącym przedmiotu zamówienia. O dokonanych zmianach będą niezwłocznie powiadomieni Wyko-
nawcy.

XV. Unieważnienie przetargu.
Zamawiający może unieważnić przetarg bez podania przyczyn.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy załącznik nr 1
2. Projekt umowy – załącznik nr 2
3. Wzór oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 3.
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DI.02-D/07/19 Zał. nr 1
FORMULARZ OFERTOWY

przetargu prowadzonego na podstawie art. 701 kodeksu cywilnego i następne

Dane dotyczące Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji   Spółka z o.o. 11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 6

Zobowiązanie Wykonawcy
FIRMA : ........................................................................................................................... ......

Z SIEDZIBĄ W .......................................... PRZY UL. .........................................................…
NUMER REGON ..............................................
NIP ............................................................ ........
 działającą na podstawie wpisu do …………………………………………………………………..

e-mail: ……………………………………………..
Zobowiązuję się do wykonania dostawy fabrycznie nowej zmywarki laboratoryjnej
………………..………………. dla Laboratorium Środowiskowego PWiK Sp. z o. o. w Giżycku

(Producent, typ)

za cenę netto:…………………. zł + podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz
z transportem do Zamawiającego

słownie zł netto: …………………………………………………………………………………….. + podatek

VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową i nie  wnosimy do niej zastrzeżeń oraz
przyjmujemy warunki w niej zawarte.

2. Oświadczamy, że cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, także te
nie wymienione w dokumentacji przetargowej, a niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

3. Zobowiązujemy się wykonywać przedmiot zamówienia w terminie do: …………………………………
4. Oświadczamy, że akceptujemy proponowany przez Zamawiającego projekt umowy i zobowiązujemy się

do jej zawarcia w przypadku wyboru naszej oferty.
5. Udzielamy ……….. miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia i zapewniamy serwis gwarancyjny.
6. Zapewniamy serwis pogwarancyjny oraz części zamienne przez …….lat od dnia zakończenia okresu

gwarancji.
7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2

_______________________________
(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

1)
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzą-
dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
2) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stoso-
wania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa oświadczenia
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
3)Jeżeli Wykonawca nie składa oferty na daną część zamówienia, to należy w wolne pola wpisać „nie dotyczy” lub je wykreślić.
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Zał. nr 2
Umowa nr DI.02-D/07/19 - PROJEKT

zawarta w Giżycku, w dniu  ………..2019 r. pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Giżycku NIP  845-10-02-258, Regon

790165551, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie  VIII Wydział Gospodarczy  Krajowego

Rejestru Sądowego  pod nr 0000021967.

zwanym dalej ,,Zamawiającym’’, którą reprezentuje:

1. inż. Tadeusz Lachowicz - Dyrektor

z jednej strony, a Firmą:

………………………………………………………………………

zwanym dalej ,,Wykonawcą’’, reprezentowanym przez:

1 ………………………………………………………………..

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego
z dnia 12.11.2019 r. została zawarta umowa następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

Wykonawca zobowiązuje się do dostawy fabrycznie nowej zmywarki laboratoryjnej

....................................... dla Laboratorium Środowiskowego PWiK Sp. z o. o. w Giżycku.
(producent, typ)

§ 3
Termin realizacji umowy

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminie do 20 grudnia 2019 r..

§ 4
Wynagrodzenie Wykonawcy

Wysokość wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu zamówienia wynosi:
………………… zł + podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz z transpor-
tem do Zamawiającego.
Słownie zł: …………………………………………………..…….. + podatek VAT naliczony zgodnie
z obowiązującymi przepisami,

§ 5
Terminy płatności

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie zamówienia w terminie 14 dni od
dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy, przelewem na rachunek Wykonawcy:

………………………………………………………………………………

§ 6
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Załączniki do umowy
1. Dokumentacja przetargowa.
2. Oferta Wykonawcy.

§7
Warunki gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …….. miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.
2. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
3. Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna, którą wraz z urządzeniem dostarczy Wykonawca.

§ 8
Kary umowne

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu umowy, Zamawiający może zastosować
kary umowne w stosunku do Wykonawcy za opóźnienie lub za zwłokę  w wysokości 0,3% wartości
wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wyko-
nawca, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% wartości wynagro-
dzenia umownego netto.

3. Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami za opóźnienie w płatności za zrealizowane
zamówienie w wysokości określonej  przepisami ogólnymi za każdy dzień zwłoki.

§ 9
Zmiany treści umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważno-
ści.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku:
1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w intere-

sie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie
30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach

2) zgłoszenia przez Wykonawcę lub inny podmiot wniosku o ogłoszenie upadłości lub likwidację
Wykonawcy.

3) Wykonawca opóźnia się w wykonaniu przedmiotu zamówienia, a opóźnienie trwa dłużej niż
dwa tygodnie.

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygo-
rem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. Prawo odstąpienia od umowy może zostać zrealizowane nie później niż do dnia sporządzenia
protokołu odbioru.

5. Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy pod warunkiem, że
zmiany wynikają z:
a) okoliczności nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy lub są korzystne dla Zamawiające-

go,
b) zmiany przepisów prawa w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy.
c) możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie

to wynika z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy a zostanie uznane przez Zamawia-
jącego i jeżeli takie opóźnienie spowoduje wstrzymanie dostawy z przyczyn nie leżących po
stronie Wykonawcy.

6. Zmiana danych teleadresowych obu stron wymaga niezwłocznego pisemnego powiadomienia
drugiej strony umowy i nie stanowi zmiany umowy. W przypadku braku powiadomienia wszelkie
pisma wysłane na adres i numer faksu uznaje się za skutecznie doręczone.

§ 10
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Rozstrzyganie sporów
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. W razie powstania sporów wynikających z umowy będą one rozstrzygane w drodze bezpośrednich

negocjacji.
3. W przypadku nierozwiązania sporu w drodze negocjacji, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy miej-

scowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 11
Postanowienia końcowe

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden

dla Wykonawcy.

Zamawiający Wykonawca
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Zał. nr 3

,,OŚWIADCZENIA WYKONAWCY’’

1. Oświadczamy, że posiadamy  uprawnienia  do wykonania  prac lub czynności określonych
w  dokumentacji przetargowej.

2. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,
a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej  wykonanie
zamówienia.

4. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty wykonamy zamówienie w terminie określonym
w dokumentacji przetargowej.

5. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym formularzu oferto-
wym są kompletne i prawdziwe.

...................................................                                    .................................... .............
miejscowość, data podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy




