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ZAPROSZENIE

InsĘftut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk W Gliwicach zaprasza
do przedstawienia oferty cenowej na dostawę orygina|nych tonerów i tuszy oraz
materiałóW eksploatacyjnych do drukareĘ kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych
w 2015 roku.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego poza ustawą z dnia 29 stycznia f004 r'
Prawo zamówień pub|icznych (tekst jedno|ity Dz.U' z 9 sierpnia 2013r. poz' 907 z późn. zm,).

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrazonej w złotych równowartości 30 Ęs. Euro
(aft. 4 pkt. B ustawy Prawo zamówień pub|icznych)

opis przedmiotu zamówienia i termin rea|izacji

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa oryginalnych tonerów i tuszy oraz materiałów
eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wie|ofunkcyjnych do Instytutu
Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk w 2o15 roku.

2) Szczegółowy zakres zamówienia okreś|ono w ,,Formu|arzu cenowym'' stanowiącym Załqcznik
nr 2 do niniejszego zaproszenia. W opisie podane zostaĘ szacunkowe i|ości tonerów, tuszy
i materiałów eksp|oatacyjnych.

3) Zamawiająry dopuszcza moz|iwość składania ofeń częściowych. Wykonawca moŻe złożyć ofertę
na dowo|nq i|ość rodzajów tonerów, tuszy oraz materiałów eksp|oatacyjnych.

4) Wymagany termin rea|izacji przedmiotu zamówienia: sukcesywnie od 01.01.2015 r. do
31.12.2O15 r.

Wymaga nia Zamawiajqcego

1) Przedmiot zamówienia musi być produktem fabrycznie nowym/ orygina|nym i zapakowanym
w oryginalne opakowania.

z) Wymagany termin dostawy - 3 dni robocze od daĘ złożenia zamówienia'

3) Zamawiający będzie składał zamówienia pisemnie, drogq e|ektroniczną |ub faksem.

4) Wykonawca zobowiqzany jest na|ezycie zabezpieczyć towar na czas przewozu. Dostawa oznacza
dostarczenie przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego oraz ich wniesienie do miejsca
wskaza nego przez Zamawiajqcego.

5) Roz|iczenia będq odbywać się kazdorazowo w oparciu o fakĘczną i|ość dostarczonego przedmiotu
zamówienia. Płatność za zamówiony asorĘment rea|izowana będzie na podstawie dostarczonej
wraz z przedmiotem zamówienia prawidłowo wystawionej faktury VAT' Zamawiajqcy będzie
dokonywał płatności w ciągu 14 dni prze|ewem na rachunek Wykonawcy'

6) W przypadku dostarczenia tonerów, tuszy Iub materiałów eksp|oatacyjnych do drukareĘ
kserokopiarek i urządzeń wie|ofunkryjnych niezgodnych ze specyfikacją zamówienia
iw przypadku ukrfich wad Zamawiający zastrzega sobie prawo do rek|amacji. Wykonawca
w ciągu 3 dni roboczych od daĘ zgłoszenia zobowiązany jest wymienić niezgodny ze specyfikacją
lub wadliwy produkt na nowy wolny od wad.

7) Ceny jednostkowe winny być stałe i nie mogą u|ec zmianie do końca roku 2015. Ceny muszq
zawierać wszystkie koszty związane z rea|izacją przedmiotu zamówienia, W tym koszt dostawy
przedmiotu zamówienia do siedziby InsĘrtutu'

f.

3.

4.



B) W przypadku zakupu mniejszej i|ości poszczegó|nych tonerów, tuszy czY materiałów
eksp|oatacyjnych (bądź rezygnacji z zakupu danego asoĘmentu), Wykonawca nie będzie rościł
prawa do wykupu pozostałej części. W przypadku zakupu większej |ub mniejszej i|ości niz podane
waftości szacunkowe, Zamawiający Wymaga, aby cena poszczegó|nych tonerów, tuszy czy
materiałów eksp|oataryjnych nie u|egła zmianie do końca rea|izacji przedmiotu zamówienia.

5. Sposób przygotowania oferĘ, termin oraz miejsce składania i otwarcia ofeft

1) ofertę na|ezy sporządzić w języku po|skim, na ,,Formularzu ofertovvym,, i ,,Formularzu
cenovvym'' stanowiące załqczniki nr 1 i 2 do niniejszego Zaproszenia.

Dla ułatwienia przygotowania oferty dołączamy również,,Formularz cenowy,, w wercji edytowalnej.

2) Wykonawca mozezłoiyć ty|ko jedną ofertę. oferta powinna być sporządzona W 1 egzemplarzu'

3) oferta winna być podpisana przez Wykonawcę |ub osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy. Jezeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upowaznionego przedstawicie|a
Wykonawry, na|eży dołączyć właściwe umocowanie prawne.

4) Termin składania ofert cenowych upływa dnia 12.12.2oL4r, o godz.1o:oo.

5) Prosimy o złożenie ofeĘ w zamknlętej kopercie. Kopeńa powinna być opatrzona pełną nazwq
Wykonawry wraz z dokładnym adresem |ub opatrzona pieczqtką firmową Wykonawcy i opisana:

Znak sprawy= KZP-2L4L-6 I t4
ofefta na dostawę oryginalnych tonerów i tuszy oraz materiałów eksploatacyjnych do

drukareĘ kserokopiarek i urządzeń wieIofunkcyjnych w 2015 roku.

Nie otwierać przed dniem t2.I2.2ot.4r. godzina 1o:3o.

6) ofertę na|ezy złozyć (osobiście, drogq pocztową |ub kurierem) w sekretariacie InsĘ1tutu
Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii NauĘ ul. Bałtycka 5, 44.1oo GIiwice (pokój
nr 2I2).

7) ofeĄ złozone po terminie nie będq rozpatrywane. odpowiedzia|ność za prawidłowe oznaczenie
i zabezpieczenie ofeĘ ponosi Wykonawca.

B) Termin i miejsce otwarcia ofert: 12.I2.2oL4 r. o godz.1o:3o w InsĘrtucie Inzynierii Chemicznej
Po|skiej Akademii Nauk u|. BaĘcka 5,44-100 G|iwice, pokój nr 202.

9) Wykonawry mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. oferty będą otwierane w ko|ejności zgodnej
z ko|ejnościq Ęestracji ich wpływu do Zamawiajqcego' W trakcie otwierania ofeń, podane zostanq
następujące informacje o każdej ofercie:

- nazwa Wykonawcy,
- adres Wykonawcy,
- ceny oferty.

10) W przypadku, gdy Wykonawry nie skorzystajq z prawa
Zamawiajqcy na pisemny wniosek Wykonawcy przekaze
ofeft.

Kryteria i sposób wyboru ofeĘ
1) Informujemy, że jedynym kryterium, którym Zamawiajqcy będzie się kierował przy wyborze

Wykonawców dostaw poszczegó|nych tonerów i tuszy oraz materiałów eksp|oataryjnych jest cena
przedmiotu zamówienia.

2) Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofeĘ zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiajqcego oraz zostanie przesłana niezwłocznie drogą e|ektroniczną |ub faksem
Wykonawcom, którzy złoŻy|i ofeĘ w postępowaniu.

osobq upowaznioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie wyjaśnień i informacji
doĘczących zapytania ofeftowego jest: mgr Anna Zapiór.Stasiak - Specja|ista ds. zamówień
publicznych, tel. 032 231 08 Ll., wew. 223, adres e-mail a.zapiorstasiak@iich.gliwice.pl,
w terminach: od poniedziałku do piątku, w godz. pomiędzy 9:oo a 13:oo.

Zamawiajqcy zastrzega moz|iwość unieważnienia Zapytania ofertowego bez podania przYczyn.

ZamawiającY zawrze umowę z Wykonawcą, który złozy najkorzystniejszą ofeńę. Wzór umowy stanowi
Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofeńowego.

uczestniczenia w sesji otwarcia ofeft,
informacje podane w trakcie otwarcia

6.

7.

B.

9.
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Zaltqcznik Nr 1 do Zaproszenia

FORMULARZ OFERTOWY

NA DosTAWĘ oRYGINALNYCH ToNERóW I TUszY oRAz MATERIAŁów rrsploATAcYJNYcH Do
DRUKARE& KSERoKoPIAREK 1 gRzĄDzEŃ wrrloruNKcYJNYcH W 2015 RoKU

Dane doĘczące Wykonawcy

Pełna nazwa Wykonawcy

Siedziba Wykonawcy (adres)......,

Nr telefonu: .. Nr faksu:

Adres e-mail

Numer REGON:

Numer NIP:

osoba upoważniona do kontaktu w sprawie ofeĘ wraz z nr te|efonu:

Dane dotyczące Zamawiającego

InsĘtut Inżynierii Chemicznej Polsklej Akademii Nauk
u|. BałĘcka 5
44tOO Gliwice

Zobowiązanie Wykonawcy:

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na dostawę oryginalnych tonerów i tusry oraz
materiałów eksp|oatacyjnych do drukareĘ kserokopiarek i urządzeń wie|ofunkcyjnych
w 2015 roku, znak sprawy KJZP.2L41.6l14, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zaproszeniu do złozenia ofeńy za cenę
wskazanq w formularzu cenowym - Załqczniku nr 2 do Zaproszenia

z' oświadczam l-y, ze:
1) oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania okreś|one przez

Zamawiającego W zapytaniu ofertowym.
f) zobowiqzuję/-my się do rea|izacji zamówienia zgodnie z zapisami i w terminie podanym w zapytaniu

ofeftowym.
3) akceptujemy postanowienia zawańe We Wzorze umowy stanowiqcym Załącznik nr 3 do Zaproszenia.

Załączony do zaproszenia wzór umowy został zaakceptowany bez zastrzeŻeń i zobowiqzujemy się
w przypadku wyboru naszej ofeĘ do zawarcia umowy w miejscu i terminie Wyznaczonym przez
Zamawiającego.

4) ceny jednostkowe netto nie u|egną zmianie przez calty okres obowiązywania umowy.

3. osoby do kontaKów z Zamawiającym

"::::1:'"'':::::::T::::::::::]::]::::::::::"]::::*[il.ffi"-?:ff1:Ł:::*:

Data...

(pieczęć i podpisy osoby/osób upowaznionych
do reprezentowania Wykonawry)

rozwiaza marzenie

Znak sprawy: KZP-2I4I-61 L4



Zalłącznik Nr 2. do Zaproszenia

FORMULARZ CENOWY

Lp. Przedmiot zamówienia
Symbol lub
oznaczenie
katalogowe

Szac.
ilość
szt.

Cena jedn.
netto w złlszt. Podatek VAT Cena jedn.

brutto w złlszt.

l. Drukarki HP LaserJet (tonery)

I HPLJ 1018; HPLJ 1020
HP 124

Q26r2AD
6

z HP LJ 11OO
HP92A
c40924

J HP LJ 12OO HP C71I5X J

4 HP LJ I3OO HP Q2613X J

5 HP LJ 1320n HP Q5949X 5

6 HP LJ 22OOd HP C7O58A aJ

7 HP LJ 23OOd
HPIOA
Q2ól0A

f

8 HP LJ Pl102w HP 85A.
CE285AD +

9 HP LJ 6L HP 064'
c39064 I

l0

HP LJ Pro 200 color M25 ln

HP 13lX
CF21OX 2

ll CFfIIA f

t2 CFZIZA f

l3 CF2134 f

T4

HP LJ ffSOL;
HP Color LJ f550L

Q39604 4

t5 Q396lA 4

I6 Q39624 4

T7 Q39ó3A 4

l8

HP Color LJ 2600 N

HP 1244
Q6000A

2

I9 Q600lA I

20 Q6002,Ą 1

2l Q6003A 1

Znak sprawy: |ęP-2I41-6/ 14



22

HP Cołor LJ 8550

HP C4I49A f

z3 HP C415OA 2

1i HP C4I51A f

25 HP C4152A 2

ll. Drukarki HP atramentowe (tusze)

I

HP DJ 690c

HP 29
516294E I

2
HP 49

5t649AE 1

3 HP DJ IIOC;
HP DJ 815C;
HP DJ 1125C

HP 45
51645AE

1aIJ

4
HP f3

C I 823DE l1

5

HP DJ 14OO

HP 2IXL
HP C935ICE 4

6
HP ffXL
C9352CE 4

1

HP DJ 3845

HP 27
c8't27A I

8
HP 28

C8728AE
I
I

9

HP DJ 5655

HP 56
C665óAE

l0 HP 57
c665',74 I

1l HP DJ 5940;
HP DJ 6840;
HP DJ 6940

HP 339
C8767EE 6

T2
HP 344

C9363EE 6

l3

HP Business Inkjet 1000

HP IO
C4844AE f

t+
HP 11

C483óAE 2

l5 HP II
C4837AE 2

16
HP I1

C4838AE 2

t7

HP OfficeJet Pro 8100

HP 95OXL
CNO45AE I

18
HP 95lXL
CN04óAE 1

t9 HP 95IXL
CNO4TAE I

20 HP 95lXL
CNO4SAE 1

Znak sprawy: KZP -214I-6 I L4



2r

HP PhotosmartSf50

HP 363XL
C8719EE

Aa

zz HP 363
C871IEE 4

z) HP 363
C8772EE

A

24
HP 363

C8773EE
A

/.)
HP 363

C8774EE +

26
HP 363

C8775EE 4

lll. Drukarki inne (tusze)

I

Canon Pixma iP4600

PGI.52OBK 7

2 CLI-521C 5

3 cll-521M 5

A CLI-52IY 5

lV. Drukarki inne (tonery)

I Lexmark E250dn E2s0A11E 9

z Lexmark Ef60dn;
Lexmark E360dn

oE2ó0Al lE 1

J

oKI C5900

oKr 43324424 7

4 oKr 43324421 Aa

5 oKt 43324422 +̂

6 oKr 43324423 ,4

7

Samsung CLP-600 N

CLP-K6OOA 6

8 CLP-C6OOA 5

9 CLP-M6OOA 5

t0 CLP-Yó00A 5

il

Samsung CLP-61OND

CLP-K66OB l5

t2 CLP-Có60B l1

IJ CLP.Mó60B 1l
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t4 CLP-Y66OB 11

l5 Samsung SCX-4500 ML.D163OA I

It) Xerox Phaser 31 17 106R01159 I

V. Kserokopiarki fonerr ,

XEROX WORKCENTRE 5O2O 106R0122'7 I

V|. Urządzenia wielofunkcyjne (tonery)

U r ządzenie wielofunkcyj ne B roth er
DCP-7O65DN

TN-2220 2

f

U rządzenie wie lofunkcyj ne :

CANON i-SENSYS MF8330Cdn;
CANON i-SENSYS MF8540Cdn

71sBK
266B002AA

a
J

J
718 M

265980021'4
1
J

A 7r8 C
2660B002A4 J

5
718 Y

2661B00f44
a
J

6

U rządzenie wielofunkcyjne HP Color
LJ CM 1312 nfi MFP

HP 1254.
CB54OA 9

7
HP 1254
CB54IA 6

8
HP I25A
CBs42A 6

9
HP I25A
CB543A 6

t0

U rządzenie wi elofunkcyj ne HP Color
LJ Pro f00M275nw MFP

CE31OA J

lt CE31IA 2

T2 CE312A 2

t3 CE3 I3A z

t4

U rządzenie wielofunkcyj ne H P Color
LJ Pro 400 M416dn MFP

CF38OX

l5 CF38IA

t6 CF382A

17 CF383A

18
U rządzenie wiel ofunkcyj n e oKI
MC332dn

oKI 44973536

t9 oKl 44973533
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20 oKr 44973534 I

2l oKr 44973s35 1

Vll. Urządzenia wielofunkcyjne (tusze)

HP DeskJet Ink Advantase K209a-z

HP7O3
CD887AE 2

2
HP7O3

CD888AE I

Vl l l. MateriaĘ eksp|oatacyjne

Bęben do drukarki laserowej HP LJ
8550

c41s3A f

2
Bęben do drukarki laserowej HP LJ
2550L

HP Q3964A J

a
J

Zespoł utrwalający do drukarki oKI
c5900

oKI 43363203 2

4
Zespoł przenoszenia obrazu (pas
transferu) do drukarki OKI C5900

oKr 43363412 f

5
Bęben yellow- żołĘ światŁoczuĘ do
drukarki OKI C5900

oKI 43381721 z

6

Bęben magenta-purpurowy
światłoczuĘ do drukarki laserowej oKI
s900

oKr 43381722 f

7
Bęben cyan-błękitny światłoczuĘ do
drukarki laserowej OKI 5900

oKr 43381723 J

8
Bęben czamy światłoczuty do drukarki
laserowej OKI5900

oKr 43381724

9

ZespoŁ utrwalający do drukarki
Samsun g CLP-600N (grzałka
utrwalaiaca)

CLP.F6OOA J

10

Zespoł przenoszenia obrazu (pas
transmisyjny) do drukarki Samsung
CLP-6OON

CLP-T6OOA J

ll Zespoł utrwalający do drukarki
Samsung CLP-6lOND

IC96-045454 J

12

Zespoł przenoszenia obrazu (pas
transmisyjny) do drukarki Samsung
CLP-6IOND

CLP-Tó60B 5

.tJ
Bęben światłoczuĘ do drukarki
Lexmark E250DN

E2s0x22G 2

l4
Bęben światłoczuĘ XEROX
WorkCentre 5020

l 0 1 R00432

(pieczęć i podpisy osoby/osób upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)
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WZOR UMOWY

Umowa zawańa w dniu ..............2014 roku
Nr ........................

Pomiędzy InsĘtutem Inżynlerii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk

pocztowy 44-100) przY u|. BaĘckiej 5, NIP 63I-0II-22-39, REGON

,,Zamawiajqcym'', reprezentowa nym przezi

wpisanq do Rejestru

1
f.

f.

a

Zaltqcznik Nr 3 do Zaproszenia

z siedzibą w G|iwicach (kod

000564694, zwanym dalej

o kapita|e zakładowym zł, którq reprezentuje:

1.

2.

ZWaną da|ej,,Wykonawcq,'.

Podstawa zawarcia umowy: zttozona ofefta cenowa.

1

51.
Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest dostawa orygina|nych tonerów, tuszy oraz materiałów eksp|oatacyjnych do
drukareĘ kserokopiarek i unądzeń wie|ofunkcyjnych do InsĘrtutu Inzynierii Chemicznej Po|skiej
Akademii Nauk w 2015 roku, za cenę/ wg specyfikacji okreś|onej w Załqczniku nr 1 do umowy.
Zakres i|ościowy wskazany W Załączniku jest zakresem szacunkowym, okreś|onym przez
Zamawiającego z na|ezytq starannością, jednakże Zamawiający nie gwarantuje realizacji zamówienia
w pełnym zakresie.

52.
Termin realizacji umowy

Umowa obowiqzuje od dnia zawarcia do dnia 31.12.2015 roku.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać sukcesywnie od 01.01.2015r' do 3I'If'2015r., a Zamawiający
kupować tonery, tusze oraz materiaĘ eksp|oatacyjne do drukarek, kserokopiarek i urządzeń
wielofunkcyjnych, zwane dalej towarem.

53.
Wynagrodzenie i warunki płatności

Za|tqczony do umowy wykaz cen jednostkowych, został opracowany zgodnie ze złozoną przez
Wykonawcę ofeńq cenowq na ,,Dostawę orygina|nych tonerów, tuszy oraz materiałów
eksp|oatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wie|ofunkcyjnych do InsĘrtutu Inżynierii
Chemicznej Polskiej Akademii Nauk w 2015 roku".
W trakcie trwania umowy ceny jednostkowe netto są stałe i nie u|egnq zmianie do końca
obowiązywania niniejszej umowy.
Cena obejmuje wszystkie koszĘ zwiqzane z na|ezyĘ rea|izacją przedmiotu umowy z uwzględnieniem
wszystkich opłat, w Ęm kosztów transpońu/przesyłki do siedziby Zamawiającego i ubezpieczenia
w trakcie transpottu/przesyłki, koszty załadunku i wyładunku.
Rozliczenia będą odbywać się kazdorazowo w oparciu o fakĘczną i|ość dostarczonego przedmiotu
zamówienia. Płatność za zamówiony asortyment rea|izowana będzie na podstawie dostarczonej wraz z
przedmiotem zamówien ia prawidłowo wystawionej fa ktury VAT.
Zamawiający będzie dokonywał płatności w ciągu 14 dni prze|ewem na rachunek Wykonawry.
Zapłata będzie płatna na konto Wykonawry, które zostanie wskazane na fakturze.
Przez datę zapłaty rozumie się datę obciqzenia rachunku bankowego Kupujqcego przez jego bank.

2.

1.

2.

5.
6.
7.

f.

3.

4.
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Wykonawca oświadcza, ie w przypadku zakupu większej |ub mniejszej i|ości towaru stanowiqcego
przedmiot umowy niż podane i|ości szacunkowe w Zał4czniku nr 1 do umowy/ ceny jednostkowe netto
nie u|egnq zmianie do końca rea|izacji umowy/ a w przypadku zakupu mniejszej ilości poszczegó|nego
asoĘmentu (bądź rezygnacji z zakupu danego asortymentu), nie będzie rościł prawa do wykupu
pozostałej części.

54.
Warunki dostawy

Wykonawca dopuszcza składanie zamówienia pisemnie, faksem lub pocztą e|ektroniczną'
Wymagany termin dostawy przedmiotu zamówienia: 3 dni robocze od daĘ złoŻenia zamówienia
Wykonawca gwarantuje dostarczanie przedmiotu zamówienia W opakowaniach oryginaInych,
zabezpieczonych w s posób ch ron iący przed uszkodzen iam i towa ru.
Nazwa towaru na fakturze powinna być zgodna z nazwq asoĘmentu okreś|onego w umowie
izamówieniu.
Zamawiajqcy moze odmówić przyjęcia dostawy, w przypadku:

a. stwierdzenia rozbiezności miedzy zamawianym, a dostarczonym towarem,
b. uszkodzenia oryginalnego opakowania.

Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszeIkich obowiqzujqcych przepisów doĘczących
bezpieczeństwa na terenie Zamawiającego W trakcie rea|izacji dostaw.
osobą upowaznioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiajqcym w sprawie realizacji umowy
jest: ......... tel: ...................../ fax: .....................t e-mail:
osobq upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą W sprawie rea|izacji umowy
jest: ......... tel: ............ .........r fax: ........... e-mail:

5s
Gwarancja

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot umowy jest orygina|ny, fabrycznie nowy, pełnowartościowy,
nieregenerowany i nieprefabrykowany/ wo|ny od wad technicznych, oraz ze będzie dostarczony w
oryginalnych opakowaniach producenta.
Wykonawca zapewnia, ze przedmiot umowy posiada min. 12 miesięczny termin przydatności do
uzycia.
Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot umowy min. 12 miesięcy rękojmi. Bieg terminu rękojmi
rozpoczyna się od daĘ odbioru przesyłki przez Zamawiajqcego.
odpowiedzia|ność z Ęrtułu rękojmi obejmuje zarówno wady powstałe z przYczYnI które w chwi|i
przyjęcia |ub odbioru tkwiły w przedmiocie zamówienia, jak i wsze|kie inne wady fizyczne ujawnione
przed upĘwem terminu obowiqzywania rękojmi. W takim wypadku Wykonawca zobowiqzany będzie
niezwłocznie wymienić go na inny wo|ny od wad, spełniajqry parametry jakości, w terminie 3 dni
roboczych |iczonych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.
W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego ze specyfikacjq zamówienia, Wykonawca zobowiqzuje
się dostarczyć na własny koszt w ciqgu 3 dni roboczych właściwy, orygina|ny, pełnowaftościowy towar
Iub udzie|ić Zamawiającemu pisemnej odpowiedzi zawierajqcej uzasadnienie nie uznania rek|amacji.
W razie odmowy wymiany przedmiotu zamówienia na właściwy/pełnowartościowy produkt; w razie
bezskutecznego upĘwu terminu o którym mowa w ust. 6', Zamawiająry moze na|iczyć kary umowne
lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

96.
Kary umowne

1. 7a opóźnienie w płatnościach Wykonawca na|iczy karne odsetki w wysokości 0,15% za kaŻdy dzień
opóźnienia płatności.

2' Zamawiający obciązy Wykonawcę karą umownq w przypadku:
a. niedotrzymania terminów rea|izacji zamówienia oraz za opóźnienie w wykonaniu rek|amacji w

wysokości 0,I5 o/o wartości niedostarczonego towaru za kazdy dzień zwłoki |iczony od
uzgodnionego termin u dostawy,

b. za odstąpienie od umowy z przYczYn |ezących po stronie Wykonawcy, w wysokości fIo/o od
kwoty brutto umowy.

3. Kary będą płacone w ciqgu 14 dni od daty wystawienia faktury obciążającej.
4. Kary okreś|one w niniejszYm paragrafie nie będą stosowane W przypadku zaistnienia siĘ wyższej, o

czym bezzwltocznie strona zgltaszająca jej wystąpienie powiadomi faksem stronę drugą.

10

Znak sprawy: KZP-2I4I-6/ 14

1.

f.
3.

4.

5.

6.

7.

B.

f.

3.

4.



5. Jeze|i rea|izacja zamówienia (dostawy) opóźni się o więcej niŻ 7 dni roboczych od wymaganego
terminu rea|izacji dostawy, to Zamawiajqcemu przysługuje prawo do rezygnacji ze złozonego
zamówienia l o czYm powiadomi Wykonawcę pisemnie oraz te|efonicznie, drogq e|ektronicznq |ub
faksem.

6' W przypadku opisanym W s 6 pkt 5 Zamawiajqcemu przysługuje prawo do rea|izacji zamówienia
(dostawy) u innego, wybranego przez siebie Wykonawcy. Nadwyzkę kosztów poniesionych przez
Zamawiającego, wynikającą z róznicy kosztów zakupu u innego Wykonawcy i kosztów zakupu
wynikających ze złoŻonĄ ofeĘ, pokryr,rla Wykonawca , zktórym Zamawiająry ma podpisaną umowę.

57.
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregu|owanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

2' Wszystkie zmiany w treści umowy wymagają pisemnej formy pod rygorem niewazności.
3. Ewentua|ne spory wynikłe z rea|izacji umowy będą rozstrzygane po|ubownie, a w przypadku

niemozności ich rozstrzygnięcia, sprawa zostanie skierowana na drogę sqdową.
4' Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemp|arzach: jeden d|a Wykonawcy, drugi

egzemp|arz d|a Zamawiajqcego.

Załqczniki:
Wykaz cen jednostkowych
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