
ZAtACZNlKIDOSiWZ

Zaiacznik nr 1 do SIWZ — Formularz oferty dnia 7071 r.

Dotyczy: Postepowania o udzielnie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,,Sukcesywna dostawa wapna bardzo wysokiej reaktywnoéci (BWR)"

Postepowanie nr 22/TO/S/2020
Nr TED: 2020/5 247-614890

FORMULARZ OFERTY
1. Zamawiajqcy:

,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spéika z ograniczona odpowiedzialnoécia,
78-100 Koiobrzeg, ul. Artyleryjska 3

2. Wykonawca:
Niniejsza oferta zostaje zioiona przez:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(6w) Adres(y) Wykonawcy(éw)

kierowat’: na adres:
wca

Im i nazwisko do kontaktéw
Ad res
Nr telefonu
e-mail
Adres ki ePUAP

4. My niiej podpisani, dziaiajac w imieniu i na rzecz Wykonawcy skiadajacego niniejsza oferte oéwiadczamy, 2e:
1) zapoznaliémy sie z treécia SIWZ dia niniejszego zaméwienia,
2) oferujemy zrealizowanie przedmiotu zaméwienia w zgodnoéci z SIWZ i zioiona Ofertq,
3) gwarantujemy wykonanie caioéci niniejszego zaméwienia zgodnie z treéciq: SIWZ, wyjaénier’i do SIWZ

orazjej modyfikacji,
4) cena oferty za realizacje caioéci niniejszego zaméwienia zgodnie z wymogami SIWZ, wynosi:

2* netto+%....................podatku VAT: ...............2i. brutto
(siownie: ...... )
w tym:

w iloéé ton cena za 1 tone wartoéc’ netto
roku
2021 2500
2022 2500

5) Oéwiadczam, ie wybér mojej/naszej oferty:

l] *) nie bedzie prowadzii do powstania u zamawiajacego obowiqzku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towaréw i usiug

I] *) qzie prowadzii do powstania u zamawiajqcego obowiazku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towaréw i usiug, w zakresie:

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

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

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



ZAI'ACZNIKIDDSIWZ

nalez‘y wskazaé nazwg (rodzafl towaru Iub usfugi, ktérych dostawa Iub s'wiadczenie bedzie prowadzié do
powstania u zamawiajqcego takiego obowiqzku podatkowego (tzw. odwro'cony VAT) oraz wskazac‘ wartos'c’
tego towaru Iub usfugi bez kwoty podatku.

6) Oferowany przez nas termin realizacji dostaw wapna:
...........01.2021 r. — 31.12.2022 r.

7) Niniejsza oferta jest waina przez 60 dni.
8) Nastepujace czeéci niniejszego zaméwienia powierzymy podwykonawcom (Wykonawca wypeinia - o ile

dotyczy):

Nazwa / opis czeéci zaméwienia, Podwykonawcami w zakresie realizacji
Lp. ktérej wykonanie Wykonawca powierzy przedmiotu zaméwienia beda nastgpujace

podwykonawcom firmy:

9) Akceptujemy bez zastrzeiefi wzér Umowy stanowiqcy za’rqcznik do SIWZ.
10) W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejsza, zobowiqzujemy siq zawrzeé umowe w miejscu

i terminie jaki zostanie wskazany przez Zamawiajacego.
11) Oéwiadczam, ie wypeiniiem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec

oséb fizycznych, 0d ktérych dane osobowe bezpoérednio lub poérednio pozyskaiem w celu ubiegania sie
o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym postepowaniuz.

DOKUMENT PODPISYWANY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM

*) niepotrzebne skres’lié

1 rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiqzkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepIywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95146NVE (ogélnerozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 2 04.05.2016, str. 1).

1 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych nii bezpoérednio jego dotyczqcych Iub zachodzi wy¥qczenie stosowaniaobowiqzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 Iub art. 14 ust. 5 R000 treéci oéwiadczenia wykonawca nie sIdada (usuniecie treécioéwiadczenia np. przez jego wykreélenie).



ZAl‘AflNIKI D0 SIWZ

Zaiqcznik nr 2 do SIWZ
— Parametry i Wartoéci wymagane:

Parametry i Wartoéci wymagane: Parametry i Wartoéci oferowane
030 + M90 94.90% - min. 93.0%
MgO 0,50% - max. 1.0%
Si02 0.50% — max. 1.8%
Fe203 0,20% - max. 0.5%

A1203 0.40% - max. 0.8%
803 0.10% - max. 0.5%

C02 2.00% - max. 4.0%
030 wolne 91.10% - min. 85.0%
Reaktywnoéé t60 0.7 min -max 1.5 min.
Sito 0.090 mm 5.60% -max 6.9%
Site 0.2 mm 0.10% -max 0.6%

Plastyfikator" 1% min. 1.0%

DOKUMENT PODPISYWANY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM

Zaiqcznik nr 3 do SIWZ — wzér oéwiadczenia o przynaleinoéci lub braku przynaleinoéci do tej samej grupy
kapitaiowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.



ZAtACZNIKlDOSIWI

Dotyczy: Postgpowania o udzielnie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,,Sukcesywna dostawa wapna bardzo wysokiej reaktywnos’ci (BWR)”

Postepowanie nr 22/TO/S/2020

w imieniu Wykonawcy:

/wpisaé nazwe (firme) Wykonawcy/

oéwiadczam, i2:

1. nie naleie do grupy kapitaiowej', o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - Prawo zaméwiefi publicznych,
z iadnym innym wykonawcq, ktéry zfoiyf odrebnq oferte w przedmiotowym postepowa niu o udzielenie
zaméwienia.

2. naleie do tej samej grupy kapitaiowej’, o ktérej mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy — Prawo zaméwier'l
publicznych, z nastepujqcymi wykonawcami, ktérzy zioiyli odrebne oferty w przedmiotowym postqpowaniu o
udzielenie zaméwienia:
1) ....................................................................................................................
2) ....................................................................................................................
oraz przedstawiam wraz z niniejszym oéwiadczeniem dowody, 2e powiqzania z innym Wykonawcq nie prowadzq do
zakiécenia konkurencji w postepowaniu o udzielnie zaméwienia.

* niepotrzebne skreélié

DOKUMENT PODPISYWANY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM

UWAGA: Powyz‘sze os’wiadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiajqcemu w terminie 3 dni oa‘ dnia zamieszczenia
na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zaméwiefi publicznych.
W przypadku przynalez'nos’ci do tej samej grupy kapitafowej Wykonawca wraz ze zfoz'onym oéwiadczeniem moée
przedstawic’ dowody, z'e powiqzania z innym Wykonawcq nie prowadzq do zakfécenia konkurencji w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia.



ZAMCZNIKI DO SIWZ

Zaiqcznik nr 4 do SIWZ — wzér wykazu dostaw
WYKAZ DOSTAW

Dotyczy: Postepowania o udzielnie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,,Sukcesywna dostawa wapna bardzo wysokiej reaktywnoéci (BWR ”
Postepowanie nr 22/TO/S/2020
Oéwiadczam, 2e w okresie ostatnich 3 lat przed upiywem terminu skfadania ofert, a jeieli okres

prowadzenia dziaialnoéci jest krétszy - w tym okresie, wykonaiem dostawy:

Przedmiot Data wykonania Iloéé dostaw w
L p Nazwa i adres Zamawiajqcego/ dostawy tonach

' ' poczatek zakoficzenie [MWh]
(data) (data)

1.
2.

Zaiqczamy dowody dotyczqce wykazanych dostaw, okreélajqce, czy zostaiy one wykonane naleiycie.

DOKUMENT PODPISYWANY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM



ZALACINIKIDDSIWZ

Zacznik nr 5 do SIWZ — wzér os’wiadczenia Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia

Dotyczy: Postepowania o udzielnie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na ,,Sukcesywna dostawa wapna bardzo wysokiej reaktywnoéci (BWR)"

Postepowanie nr 22/TO/S/2020

w imieniu Wykonawcy: ...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

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

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

/wpisaé nazwe (firme) Wykonawcy/

oéwiadczam, ii:
I:I wobec Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sqdu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o

zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, opiat Iub sk1‘adek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, albo *

I:I wobec Wykonawcy wydano prawomocny wyrok sadu lub ostatecznq decyzje administracyjna o zaleganiu z

uiszczaniem podatkéw, optat lub sk’ladek na ubezpieczenia spofeczne lub zdrowotne. W celu wykazania braku

podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15) ustawy P2P przedstawiamy w zam‘gczeniu

dokumenty potwierdzajace dokonanie piatnoéci ww. naleinoéci wraz z ewentualnymi odsetkami lub

grzywnami lub zawarcie wiqiqcego porozumienia w sprawie spiat tych naleinoéci. *

El wobec Wykonawcy nie orzeczono tytutem érodka zapobiegawczego zakazu ubiegania sie o zaméwienia

publiczne.

I:I Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw i opfat lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12

stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz.U, z 2016. poz. 716).

* niepotrzebne skreélié

DOKUMENT PODPISYWANY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM



Mm!“ DO 51w:
Zacznik nr 6 do SIWZ — ID

Postepowanie na: ,,Sukcesywna dostawa wapna bardzo wysokiej reaktywnos'ci (BWR)"
Postepowanie nr 22/T0/S/2020

Nr miniPortalu: 80410898-CGa7-48b3-9745-8C3d8f710C0€



Zalqcznik do SIWZ

opus PRZEDMIOTU ZAMéWIENIA
,.Sukcesywna dostawa wapna bardzo wysokiej reaktywnoéci (BWR).”Postepowanie nr 22lTOISI2020

Wspélny slownik zaméwiefi: CPV - 44921210
1. Przedmiotem zaméwienia jest sukcesywna dostawa wapna bardzo wysokiej reaktywnoéci(BWR).w okresie do dnia 31.12.2022 r. w iloéci szacunkowej 5000 ton.
2. Parametry techniczno-uiytkowe przedmiotu zaméwienia:
Parametry i Wartoéci wymaganez
Ca0 + MgO 94.90% - min. 93.0%
MgO 0.50% - max. 1.0%
Si02 0.50% - max. 1.8%
Fe203 0.20% - max. 0.5%
Al203 0,40% - max. 0.8%
803 0.10% — max. 0.5%
C02 2.00% - max. 4.0%
CaO wolne 91.10% - min. 85.0%
Reaktywnoéé t60 0.7 min -max 1.5 min.
Sito 0.090 mm 5.60% max 6.9%
Sito 0.2 mm 0.10% -max 0.6%
Plastyfikator" 1% min. 1.0%
Zamawia' c w ma a b zuz cie wa na w rocesie technolo iczn m rzetworzenia osadukomunalneqo na nawoz orqanicznv wvnosi+o nie wiecei niz 200 kq na 1 Mo osadu przy 22%s.m.osadu
Wyszczegélnione Podane parametry sa bezwzglednie wymagane. niespemienie jakiegokolwiekparameru spowoduje odrzucenie oferty
Wymagania jakoéciowe organiczno-mineralnego érodka poprawiajacego w1aéciwo$ci gteby okreéfadecyzia Nr G-942/20 . wynosza one :
a)zawartoé¢ azotu ogo+em(N). co najmniej...0.4%(m/m).
b)zawartoéc’: fosforu w przeliczeniu na P205. co najmniej...0.3 %(m/m)
c) zawartoéé wapnia w przeliczeniu na CaO. co najmniej... 10.0% (m/m)
d)zawartoéé substancji organicznej przy temp. Spalania 750 st C. co najmniej 20.0(%s.m.)e)odczyn pHO 1 :5 vzv co najmniej 1|;
1‘) postaé ...sta1a gruze1kowata
decyzja jest ogélnodostopna na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

3. Iloéé zaméwionego wapna wynosi ok .5000 M9 (+I- ) w okresie 2 lat.
Dostawy sukcesywne. realizowane cysternami Dostawcy z zasypem ciénieniowymo regulowanej wartoéci ciénienia. zapewniajacymi pneumatyczne wyiadowanie wapna do silosuz przyiaczem dostosowanym do instalacji Zamawiajacego (z1acze straZackie Q75 mm).Dostawy odbywaé sie beda w dni robocze. w godzinach od 7:00 do 15:00, po wczeéniejszym zleceniuw formie e-mail. w terminie maksymalnie do trzech dni od daty 2102enia zlecenia.4.Wszelkie koszty transportu. zabezpieczenia 1adunku, ubezpieczenia. roz1adunku ponosiWykonawca. Wy1adunki musza odbywaé sie zawsze pod nadzorem Zamawiajacego.5.Plzy kazdorazowej dostawie Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu:

o karty charakterystyki lub/i specyfikacji wapna. ktére bedzie zawieraio parametry zgodnez wymaganymi przez Zamawiajacego w pkt 1.
. odczyt waZenia.
Zamawiajacy zastrzega sobie moZIiwoéé dokonania kontroli jakoéciowej oraz iloéciowejdostarczonej partii wapna.
1. Wymagane swiadectwa i atesty.



Oferowane przez wykonawce wapno BWR musi posiadaé
o certyfikat wydany przez jednostke notyfikowana w UE (z aktualna data waZnoéci i

identyfikujc producenta i typ wyrobu) lub deklaracje, zgodnoéci z wymogami dyrektyw Unii
Europejskiej. Dokumenty za¥aczone jezyku obcym musza byé przeflumaczone na jezyk polski.

o nie dopuszcza sie. mieszania wapna o rOZnej reaktywnoéci celem uzyskania odpowiednich
parametréw.

2. Gwarancja —— wymagany okres gwarancyjny dla wapna BWR wynosi 30 dni.
3. Wykonawca na okres objety umowa. najpéz’niej do dnia podpisania umowy wnosi zabezpieczenie

naleZytego wykonania umom w msokoéci 1 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot
umowy w formie gotéwkowej lub w formie polisy ubezpieczeniowejlpolisy bankowej. ktérej treéé
zostanie zaakceptowana przez Zamawiajqcego.



Umowa nr 22 ITOISIZOZO

diu .....2021 r. w Kmobrzegu pomiedzy
,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja" Spélka z 0.0. w Kolobrzegu (NIP: 671-00-12-257; REGON
330263149; Nr KRS: 0000169262) 2 siedziba w Kobbrzegu przy ul. Artyleryjskiej 3. ktéra reprezentuje

Pawel Hryciéw - Prezes Zarzadu
zwanymi w tekécie umowy Zamawiajacym.

a:

zwanym w tekécie Wykonawcq i reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w drodze
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r.Prawo zaméwiefi publicznych (tekst Jednolity Dz. U. 2019 poz. 1843) zwanej dalejustawa Pzp.zosta1a zawarta umowa o nastepujqcej treéci:

§ 1
1. Przedmiotem Umowy jest realizowanie przez Wykonawce, na podstawie kazdorazowych

zaméwiefi, dostaw Wapna do Oczyszczalni éciekéw zlokalizowanej w Korzyécienku k/Ko1obrzegu
przy ul. Wspélna 5.
1) Wykonawca zobowiqzuje sis; do realizacji przedmiotu umowy na zasadzie sukcesywnych dostaw

wapna BWR, okreélonych w Szczegc'fiowym opisie zaméwienia na adres: Oczyszczalnia Sciekéw w
Korzyécienku w terminie do dnia 31.12.2022 r.

2. Wykonawca oéwiadcza, 2e wapno, ktérego dostawa jest przedmiotem Umowy spelnia wymogi
stawiane przez Zamawiajqcego i posiada parametry o niZej okreélonej wartoéci, zgodne z ofertqWykonawcyz dnia.................2021 r.
Ca0 + MgO — ....%
MgO - ....%
SiOz - ....%
Fe203 - ....%
Als - ....%
303 - ....%
C02 — ....%
CEO wolne - ....%

reaktywnoéétso — min
Sito 0,090 mm - ....%
Sito 0.2 mm - ....%

1. Szacowana iloéé dostarczanego Wapna w okresie trwania umowy wynosi 5000 M9. W zaleZnoéci
od warunkéw eksploatacyjnych instalacji przetwarzania osadéw éciekowych, iloéé zaméwionego
Wapna moZe ulec zmniejszeniu qz zwiekszeniu. Zmiana iloéci dostarczanego wapna nie bedzie
skutkowa+a dochodzeniem innych roszczeh od Zamawiajapego.

2. W przypadku okreélonym w ust. 3 Zamawiajacy zamaci Wykonawcy wynagrodzenie naleZne z tytu1ufaktycznie wykonanych dostaw wapna objetych umowa..

§ 2
1. Szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy ustalono na kwote: ..... zI netto. + podatek VAT wwysokoéci 23 % = ........ zl brutto (sIowniez...... 00/100).

a) wtymza1 Mg= 21 netto.



Wartoéé ustalonego wynagrodzenia zostaia okreélona w ofercie Wykonawcy z dnia r., ktorastanowi zaiacznik nr 2 do umowy.
W przypadku okreélonym w § 1 ust.3 Zamawiajacy zapiaci Wykonawcy wynagrodzenie naleZnez tytuiu faktycznie wykonanych dostaw objetych umowa, pomniejszone o ewentualnq wartoéékary umownej okreélonej w § 7 ust. 1.

§ 3
. Osoby odpowiedzialne za realizacje niniejszej umowy:

a) 29 strony Zamawiajacego jest:
b) ze strony Wykonawcy jest: :

. Osoby wymienione w ust.1 sq uprawnione do uzgadniania form i metod wykonywania przedmiotuumowy, udzielania niezbednych wyjaéniefi i informacji koniecznych do prawidiowego wykonywaniaprzedmiotu umowy.
. Wszystkie doreczenia iwezwania skierowane do stron umowy uznaje sie za prawidiowo i skuteczniedokonane. jeZeli bedq dokonane w jednym z miejsc wymienionych niZej:a) w siedzibie Wykonawcy,

b) w siedzibie Zamawiajacego,
c) w formie pisemnej. e-mail.

§4

. Strony ustalaja, 2e zapiata za kazdorazowq zrealizowana dostawo Wapna przedmiotu umowy zzastrzeZeniem ust 2, bedzie sie odbywaia jednorazowo fakturq po odbiorze potwierdzonymprotokoiem odbioru podpisanym pizez Strony.
. Poprawnie wystawiona i dostarczona do zamawiajqcego, faktura VAT wraz z protokoiem odbioru zawykonane dostawy bedzie piatna przeiewem w terminie do 30 dni.. Za dzier'l zapiaty wynagrodzenia uwaZa sie dziefi obcia12enia rachunku bankowego Zamawiajqcego.

§ 5
Obowiazki Wykonawcy:
1. Dostawy wapna, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy realizowane bode! przez Dostawcewiasnym transportem i na wiasny koszt zestawami samochodowymi samowyiadowczymi typucysterna, obejmujace zaiadunek ciénieniowy wapna do silosu znajdujqcego sie na terenieoczyszczaini éciekéw. Jednorazowa dostawa wapna wynosié bedzie okoio 25 ton.

Realizacja dostaw odbywaé sie bodzie w dni robocze od poniedziaiku do piatku, w godzinach od07:00 do 15:00; w terminie do 3 dni od zioZenia zaméwienia w formie e-mail przezZamawiajacego
Wykonawca zapewni hermetyczny roziadunek Wapna przez przeszkolone w zakresie roziadunkuosoby, tak aby w okresie 30 dni od dostawy Wapno zachowaio peina zdoinoéé reakcyjna.
W dniu dostawy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu karto charakterystyki lubli specyfikacjeWapna, ktora bedzie potwierdzaia, Ze wartoéci parametréw fizyko-chemicznych dostarczonegoWapna zgodne sq z zadeklarowanymi w ofercie, lub dokumentu r6wnowa2nego wystawionegoprzez producenta Wapna.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwoéé kontrolnych pomiaréw iioéci i badafi jakoécidowozonego wapna. W przypadku gdy wynik badania przeprowadzonego przez akredytowanelaboratorium bedzie negatywny, jego koszt poniesie Wykonawca
W razie stwierdzenia w dostawie niezgodnoéci parametréwjakoéciowych dostarczonego Wapnaz okreélonymi w § 1 ust.2, Zamawiajqcy ziOZy reklamacji: Wykonawcy, ktOra zostanie zostanierozpatrzona zgodnie z zadaniem Zamawiajacego.

§6

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 30 dni od dniawykonania kaz'dej dostawy, przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé z tytuiu rekojmi i gwarancji za wady zmniejszajqce wartoééUZytkowq i technicznq dostaw przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowiazany do bezpiatnej wymiany wadliwej partii wapna na wolnq od wad wczasie 72 godz. od otrzymania zgioszenia reklamacji zgodnie 2 § 5 ust. 6.



4. la moment zg1oszenia usterki/wady uwaZa sie dziefi wys}ania: e-mail, do Wykonawcy.

§ 7
1. Strony postanawiajq kary umowne, ktére bedq naliczane w nastepujqcych wypadkachi wysokoéciach:
1) Wykonawca zap+aci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za opéinienie w wykonaniu kaZdorazowej dostawy przedmiotu umowy, zgodnie 2 § 5 ust. 2niniejszej umowy w wysokoéci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, okreélonego w § 2 ust.1 za kaq rozpoczeta dobe opéZnienia,
b) za wykonanie dostawy wadliwej partii wapna w wysokoéci 2% wynagrodzenia umownego bruttookreélonego w § 2 ust. 1, zgodnie 2 § 5 ust. 5 niniejszej umowy,
c) za odstapienie od umowy z przyczyn zaIeZnych od Wykonawcy w wysokoéci 10%wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 2 ust. 1,
d) za nie zachowanie terminu okreélonego w § 8 ust. 1 umowy w wysokoéci 0.2%

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 2 ust. 1 umowy za kazda rozpoczetq dobe. opéZnienia.

2. Zamawiajqcy zap1aci Wykonawcy kary umowne z tytu1u odstapienia od umowy z przyczyn
zaleZnych od Zamawiajqcego w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Wykonawca wyraZa zgode na potrqcanie przez Zamawiajqcego kar umownych z fakturwystawionych przez Wykonawca lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§8

1. Wykonawca najpéZnIej do dnia podpisania umowy wnosi zabezpieczenie naleZytego wykonaniaumowy w wysokoéci 1% wynagrodzenia ryczaitowego brutto za przedmiot umowy, tj. kwote .........zl. w formie gotéwkowej lub wformie polisy ubezpieczeniowej/polisy bankowej, ktérej treéézostaniezaakceptowana przez Zamawiajqcego.nr.....................................................2. Strony ustalajq, 2e po wykonaniu cabéci przedmiotu umowy zostanie zwrécone Wykonawcy poupiywie okresu gwarancji w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku od Wykonawcy .3. Zabezpieczenie, s1u2y pokryciu roszczefi z tytu1u niewykonania lub nienaleZytego wykonaniaumowy, w tym rowniez kar umownych.
§ 10

1. Zamawiajacemu przysiuguje prawo, bez ponoszenia kosztow kar umownych, do odstqpienia odumowy, gdy:
a) wystqpi istotna zmiana okolicznoéci powodujqca, 2e wykonanie przedmiotu umowy nie letyw interesie Zamawiajqcego, czego nie moZna byio przewidziec': w chwili zawarcia umowy,b) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie matku Wykonawcy lub jegoznacznej czeéci.
c) Wykonawca nie wykona1dostawy w terminie okreélonym w § 5 ust. 2.
d) Wykonawca realizuje dostawy przewidziane niniejszq umowa niezgodnie z postanowieniamininiejszej umowy.
2. Wykonawcy przys+uguje prawo odstapienia od umowy, bez ponoszenia kosztéw, jeZeIiZamawiajqcy:

a) odmawia odbioru lub odmawia podpisania protoko1u odbioru, bez wskazania uzasadnionej
PFZYCZa.
b) nie wywiqzuje sie z obowiazku zap¥aty faktury, mimo dodatkowego wezwania, w terminiejednego miesiqca od uptywu terminu na zapkate faktury, okreélonego w niniejszej umowie.

3. Oéwiadczenie o odstqpieniu od umowy naleZy z1ozyo drugiej stronie w formie pisemnej pod rygoremniewaZnoéci - oéwiadczenie o odstapieniu od umowy musi zawieraé uzasadnienie

§ 11
1. Zmiana ktéregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody obu stron wyraZonej na piémie wformie aneksu do umowy pod rygorem niewaZnoéci z zastrzeieniem ust 2.
2. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy Iub przedstawiciela Zamawiajacego nie wymaga zmianyumowy pod warunkiem zachowanie pisemnej formy powiadomienia.



§ 12
1. Wsprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowania majq w+aéciwe przepisy Kodeksucywilnego.
2. Spory wynikie ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie sad powszechny w¥aéciwy dlasiedziby Zamawiajqcego.

§ 13
Umowe sporzadzono w 2-ch jednobrzmiacych egzemplarzach z czego 1 egz. otrzymuje Wykonawca,a 2 egz. otrzymuje Zamawiajacy.

Zalgcznik do umowz:

1. Szczegéfowy opis zaméwienia
2. Gw NaI Wyk

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY


