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Zbąszyń, dnia 26.09.2016 r.   
 
   
 
 
 
 

  
 
 
 
Znak sprawy: RCZ_1.5.2/5/2016 

 
  

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
 
Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o., realizuje Projekt pt.: „Zwiększenie zdolności usługowej Regionalnego 
Centrum Zdrowia w Zbąszyniu poprzez rozbudowę zakładu i wprowadzenie wysoko innowacyjnych usług 
medycznych”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania 1.5 
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych 
obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Program Operacyjnego na lata 2014 – 
2020. 
 
Zachowując zgodność Projektu z przepisami obowiązującymi Wnioskodawcę, wybór dostawcy w niniejszym 
postępowaniu będzie zgodny z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2014-2020 w sprawie 
kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Określonych w Szczególnych warunkach realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z 
zasadą konkurencyjności. 
 
Zgodnie z powyższym zapraszamy do przedstawienia ofert na realizację zadania w ramach w/w Projektu 
zgodnie z poniższą specyfikacją: 
 
1. Zamawiający:   
REGIONALNE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. z siedzibą w Zbąszyniu (64-360), ul. Na Kępie 3. 
NIP: 788-199-54-68, REGON: 302487468, KRS: 0000470241 
 
2. Tryb udzielania zamówienia publicznego: 
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest bez stosowania przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie zapytania ofertowego. Zamawiający 
dla spełnienia wymogów wynikających z Regulaminu konkursu Nr RPWP.01.05.02-IZ-00-30-001/15 dokona 
wyboru dostawcy w niniejszym postępowaniu zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 
2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Określonych w Szczególnych warunkach realizacji zamówień publicznych 
udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności. Stąd przesłał niniejsze Zapytanie ofertowe bezpośrednio do 
trzech potencjalnych wykonawców zamówienia, wywiesił jego treść na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Zamawiającego, zamieścił je na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.rcz-zbaszyn.pl oraz na 
stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego pod adresem: 
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. (opublikowano pod numerem 1007666). 
 
Oferentowi nie przysługą środki ochrony prawnej określone przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
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Postępowanie zostało oznaczone znakiem RCZ_1.5.2/5/2016 na jaki Oferenci winni się powoływać we 
wszystkich kontaktach z Zamawiającym. 
 
3. Przedmiot zapytania ofertowego: 
Przedmiotem zapytania jest dostawa sprzętu medycznego zgodnie z poniższą specyfikacją. Sprzęt musi 
posiadać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej: 
 
 

Nazwa sprzętu Liczba 
szt. Opis 

Zakup urządzenia do 
jednoczesnego 

podawania CO2 i PRP 
1 

Zakup i dostawa urządzenia do jednoczesnego połączenia techniki 
karboksylacji (karboksyterapii) z podawaniem osocza bogatopłytkowego 
(lub innych preparatów do iniekcji). Urządzenie umożliwia 
przeprowadzenie zabiegów - karboksyterapii, mezoterapii oraz podania 
osocza bogatopłytkowego. 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Kod CPV: 
 
33100000-1 Urządzenia medyczne 

 
Uszczegółowienie: 
 

Lp. Wymagane parametry i warunki 

A. Wymagania ogólne 

1 Urządzenie posiada certyfikat medyczny 

2 Urządzenie posiada atest na butlę + certyfikowany medyczny CO2 

3 Urządzenie jest fabrycznie nowe. 

4 Urządzenie posiada zestaw startowy do zabiegów karboksyterapii 

B. Tryb pracy 

1 

Urządzenie posiada 4 tryby pracy: 
 manualny – ręczne ustawianie parametrów m.in. przepływów - za pomocą cewnika lub pistoletu; 
 półautomatyczny – iniekcja wykonywana jest pistoletem przy manualnie określonej 

dawce/przepływie zabieg; 
 automatyczny – urządzenie kontroluje parametry pracy; 
 terapia łączona - możliwość jednoczesnego podania dwutlenku węgla i przeprowadzenia 

mezoterapii igłowej lub iniekcji osocza bogatopłytkowego. 

C. Wymagania szczegółowe 

1 Aparatura objęta jest 24-miesięczną gwarancją producenta. 

2 Reakcja serwisowa na zgłoszenie usterki następuje w terminie maksymalnie do 24 godzin. Dostawca 
gwarantuje urządzenie zastępcze w przypadku przedłużającej się naprawy. 

3 W ramach zaproponowanej ceny dostawca zapewnia szeroki pakiet szkoleń oraz materiały 
promocyjne. 
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4 Oferowana cena dostawy zawiera koszty dostawy sprzętu do siedziby Zamawiającego oraz koszty 
instalacji sprzętu. 

D. Przeznaczenie 

1 

Wskazania do zabiegu w medycynie estetycznej: 
- Zlokalizowana tkanka tłuszczowa, 
- Cellulit, 
- Blizny i rozstępy, 
- Zwiotczenie piersi, 
- Opadające powieki, 
- Ciemne kręgi pod oczami, 
- Zmarszczki skóry twarzy, dekoltu i szyi, 
- Brak elastyczności skóry ramion, nóg, brzucha, 
- Zwiotczenia skóry po ciąży i utracie wagi ciała, 
- Ginekologia estetyczna (rewitalizacja warg sromowych). 
Wskazania do zabiegu w celach leczniczych: 
- Niewydolność żylna, 
- Owrzodzenie cukrzycowe, 
- Owrzodzenie żylakowe, 
- Zaburzenia krążenia, 
- Syndrom Raynaud’a, 
- Kurcze kończyn, 
- Łuszczyca, 
- Odleżyny.  

E. Wyposażenie  

1 

Wyposażenie umożliwia 
 manualną regulację przepływów; 
 kontrolę ciśnienia iniekcji wstrzyknięcia preparatu;      
 powtarzalność wstrzykiwanych dawek; 
 precyzyjne regulowanie głębokości iniekcji; 

2 

Wyposażenie zawiera 
 CO2 (w butli); 
 podgrzewacz CO2; 
 pistolet pneumatyczny, zapewniający szybką iniekcję; 
 automatyczny kompresor. 

 
4. Warunki udziału w postępowaniu 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani kapitałowo ani osobowo z 
Zamawiającym i złożą oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2. 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 
związane 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. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
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d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli, 

e. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 
5. Sposób złożenia oferty: 
 

1) Oferent zobowiązany jest do przedstawienia oferty wraz z załącznikami zgodnie z opisanymi w 
niniejszym zapytaniu wymogami w formie pisemnej oraz zgodnie z formularzem ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 1. 

2) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 
5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
6) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.  
7) Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do 

niniejszego zapytania, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do ich treści. 
8) Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w 

postaci wydruku komputerowego) w języku polskim w formie zapewniającej czytelność jej treści. 
9) Zaoferowana przez Oferenta cena w złotych polskich obejmować będzie wszelkie koszty związane z 

realizacją umowy. 
10) Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być podpisane lub zaparafowane przez 

Oferenta. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane 
przez Oferenta, natomiast cyfry należy przekreślić i obok napisać prawidłowo w przeciwnym wypadku 
nie będą uwzględniane. 

11) Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być 
umieszczona informacja o łącznej ilości stron oferty wraz z liczbą i wykazem załączników do oferty. 

12) W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako 
tajemnica przedsiębiorstwa były przez Oferenta wskazane w ofercie. 

 
6. Kompletna Oferta zawiera  

 
1) Ofertę (zgodnie z załącznikiem nr 1), która powinna zawierać: 

 dane oferenta, 
 cenę netto oraz cenę brutto realizacji zadania, 
 termin realizacji zadania, 
 termin ważności oferty, 
 termin sporządzenia oferty, 
 podpis osoby upoważnionej do reprezentacji oraz pieczątkę firmową. 

2) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (zgodnie z załącznikiem nr 
2). 

3) Parafowany projekt umowy (stanowiący załącznik nr 3 do oferty). 
 
7. Termin i miejsce składania ofert oraz otwarcia ofert 
Ofertę należy złożyć do dnia 4.10.2016 r., do godz. 12.00 
Rozpatrywane będą oferty: 

 dostarczone osobiście lub za pośrednictwem kuriera na adres: Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o., 
ul. Na Kępie 3, 64-360 Zbąszyń, 

 przysłane w formie papierowej na w/w adres, 
 przysłane pocztą elektroniczną na adres kierownik@rcz-zbaszyn.pl  
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Rozpatrywane będą wyłącznie oferty doręczone zamawiającemu do dnia i godziny określonych jako termin 
składania ofert, niezależnie od daty ich nadania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 4.10.2016r. o godz. 16:00 w 
siedzibie Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o., w Zbąszyniu, ul. Na Kępie 3. Otwarcie ofert jest jawne dla 
wszystkich wykonawców ubiegających się o zamówienie. 
 
8. Termin związania ofertą: 
Termin związania ofertą to dzień 31.10.2016 roku. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. Zamawiający może zwrócić się do wykonawców o przedłużenie tego terminu nie więcej niż o 30 
dni kalendarzowych. Odmowa przychylenia się do prośby zamawiającego ze strony wykonawcy powoduje 
wykluczenie wykonawcy z postępowania. 
 
9. Kryteria wyboru oferty  

a) formalne  
b) punktowe  
 Cena – 100%, 

 
10. Określenie sposobu oceny ofert 
Ocena formalna będzie dokonana metodą zerojedynkową. Sposób oceny poszczególnych kryteriów będzie 
oparty o: 

 Kompletność oferty – ocena zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 6 zapytania 
 Zgodność oferty z zapytaniem – ocena zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 3 zapytania 
 Terminowości i sposób dostarczenia oferty – ocena zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 7 

zapytania.  
 
Ocena punktowa będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu,  że maksymalna punktacja 
wynosi 10 punktów (wartość punktowa oferty x wartość punktowa wagi), w następujący sposób: 
Cena: 

 oferta z najniższą ceną otrzymuje 10 punktów  
 pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej:  

(X÷Y) × 10 
gdzie: 
X = najniższa cena 
Y = cena ocenianej oferty 

 
Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych  kryteriów otrzyma 
najwyższą punktację.  
 
Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych od rozstrzygnięć 
Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru 
którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania, na każdym 
etapie postępowania.  
Z tytułu unieważnienia postępowania, wykonawcom nie przysługują roszczenia przeciwko Zamawiającemu. 
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród nieodrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie kryteriów 
oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. 
 
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt ze Zdzisławem Podrezem e-mail: kierownik@rcz-zbaszyn.pl. 
Pytania proszę kierować pocztą elektroniczną na wyżej wskazanych adres. 
 
Z poważaniem 
 
 
Zdzisław Podrez 
 
Prokurent Samoistny 
RCZ Sp. z o.o. 
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……………………………….. 

Nazwa i adres Wykonawcy 
(pieczątka) 

 

 
 
 

Załącznik Nr 1 
 
 

 
 REGIONALNE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. 
 64-360 Zbąszyń, ul. Na Kępie 3 
  

FORMULARZ OFERTOWY  
Sprawa RCZ_1.5.2/5/2016 

  
 
  
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na zakup i dostawę urządzenia do 
jednoczesnego podawania CO2 i PRP, zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym dla tego 
postępowania, składamy niniejszą ofertę. 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym z dnia 26.09.2016 
roku, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i opisem oferowanego urządzenia zawartym w przedmiotowym 
zapytaniu ofertowym w pkt. 3 Przedmiot zapytania ofertowego, na następujących warunkach cenowych:  
 

Nazwa i model urządzenia ..…………………………………………… 

Cena ofertowa netto  
[w złotych] 
 

……………………………………. złotych 

Podatek VAT*   
 ……………………………………. złotych 

Cena ofertowa brutto  
[w złotych] 
 

……………………………………. złotych 

*zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

 
1. Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku 

wyboru niniejszej oferty, w tym należny podatek od towarów i usług.  
2. Oświadczamy, że podana przez nas cena nie będzie podlegać zmianie w czasie trwania przedmiotowej 

umowy.  
3. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia najdalej w 

terminie do dnia 31.10.2016 roku. 
4. Zobowiązujemy się do dostawy urządzenia fabrycznie nowego, uruchomienie i przeprowadzenie 

wszelkich niezbędnych prób technicznych. Dostarczenia wraz z urządzeniem wszystkich niezbędnych 
dokumentów, w tym m.in. paszportu technicznego, instrukcji obsługi, instrukcji BHP i innych potrzebnych do 
eksploatacji urządzenia, a także instrukcji konserwacji urządzenia i jego wyposażenia oraz karty 
gwarancyjnej. Montaż urządzenia w miejscu docelowym wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz 
uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.  
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6. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na dostarczone urządzenie na okres …….. miesięcy. 
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym 

tj. do dnia 31.10.2016 roku. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
8. Oświadczamy, że akceptujemy warunki umowy – stanowiące Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

9. Oświadczamy, że oferowane przez nas urządzenie spełnia warunki techniczne określone w zapytaniu 
ofertowym w pkt. 3 Przedmiot zapytania ofertowego. 

10. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w dołączonej umowie.  
11. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:  
 

Imię i Nazwisko  
 

 

Adres:  
Telefon  
Adres e-mail:  
 

 

 
 
12. Niniejszym informuję, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ............ stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako 
takie nie mogą być ogólnie udostępnione*. (*niepotrzebne skreślić) 

13. Oferta zawiera ……….. stron. 
14. Do oferty załączamy następujące dokumenty: 

a. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym  
b. Parafowany projekt umowy 
c. Materiały informacyjne, dane techniczne, inne (jakie?) – niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
 
………………………………… 

data 
 …………………………………………………… 

podpisy osób uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy 
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……………………………….. 

Nazwa i adres Wykonawcy 
(pieczątka) 

 

 
 
 

Załącznik Nr 2  
 
 

 Znak sprawy: 
RCZ_1.5.2/5/2016 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzenia do 
jednoczesnego podawania CO2 i PRP oświadczam, że nie jestem powiązany kapitałowo ani osobowo z 
Zamawiającym.  
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 związane 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. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli, 

e. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

 

 

 

………………………………… 

data 

 …………………………………………………… 

podpisy osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
UMOWA SPRZEDAŻY  

zawarta w dniu …………2016 r. pomiędzy: 
 
……………………………………………………….., z siedzibą w …………………………………. ul. 
………………… wpisaną do …………………………………. pod numerem…………………… 
NIP: …………………………….., REGON ……………………….. 

reprezentowaną przez ……………………………………,  
 

zwanym w dalszej części Umowy „SPRZEDAJĄCYM” 
a   
Regionalnym Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Zbąszyniu (64-360 Zbąszyń) przy ul. Na Kępie 3, 
Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i 
Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000470241 
NIP 788-199-54-68, REGON 302487468,  

reprezentowaną przez ……………………………………………,  
zwaną w dalszej części Umowy „KUPUJĄCYM”, 

 
o następującej treści: 
 

§ 1. 
1. SPRZEDAJĄCY sprzedaje a KUPUJĄCY kupuje następujące urządzenie: ……………………….................., 

którego wymagane parametry i warunki techniczne są zgodne z zapytaniem ofertowym RCZ_1.5.2/5/2016, 
stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 

2. SPRZEDAJĄCY oświadcza, że wymieniony w ust. 1 niniejszego paragrafu przedmiot umowy jest nowy i nie 
jest objęty żadnym postępowaniem sądowym i roszczeniowym, jakimikolwiek prawami osób trzecich oraz 
nie jest przedmiotem zastawu ani też umowy przewłaszczenia oraz że ponosi odpowiedzialność z tytułu 
rękojmi za wady prawne, jawne i ukryte oraz rękojmię za wady fizyczne.  

 
§ 2. 

W ramach niniejszej umowy:  
1. SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się dostarczyć, rozładować i umieścić w pomieszczeniu przeznaczenia oraz 

zamontować w zakresie mechanicznym pod nadzorem KUPUJĄCEGO oraz wydać KUPUJĄCEMU, gdzie 
działalność gospodarczą prowadzi KUPUJĄCY, przedmiot umowy o właściwościach określonych w 
niniejszej umowie w terminie do 31.10.2016 roku. 

2. SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się przeprowadzić rozruch technologiczny (pierwsze uruchomienie) 
przedmiotu umowy po jego montażu, 

3. SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się przeszkolić osoby wskazane przez KUPUJĄCEGO z zakresu obsługi 
przedmiotu umowy, 

4. SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się przeprowadzić procedurę odbioru końcowego.  
5. SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się wydać KUPUJĄCEMU przedmiot umowy w stanie umówionym – o 

właściwościach wskazanych w niniejszej umowie wraz z przedmiotem umowy SPRZEDAJĄCY 
zobowiązany jest wydać KUPUJĄCEMU: 

A. PASZPORT TECHNICZNY,  
B. GWARANCJĘ WAŻNĄ przez okres ………. miesięcy liczoną od chwili wydania przedmiotu umowy, 
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C. instrukcję obsługi przedmiotu umowy,  
6. KUPUJĄCY zobowiązuje się zapłacić na rzecz SPRZEDAJĄCEGO 100% ceny przedmiotu umowy na 

warunkach i w terminach wskazanych w § 3 niniejszej umowy.  
7. KUPUJĄCY zobowiązuje się dokonać na własny koszt sprawdzenia stanu technicznego przedmiotu umowy 

i weryfikacji zgodności przedmiotu umowy z dokumentacją techniczną.  
 

§ 3.  
1. Cena sprzedaży przedmiotu umowy opisanego w pkt. 1 niniejszej Umowy została ustalona w wyniku 

przedstawionej przez SPRZEDAJĄCEGO oferty w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie 
publiczne w trybie zapytania ofertowego (znak sprawy: RCZ_1.5.2/5/2016) na kwotę ……………. netto 
(słownie: …………………. złotych). Cena zostanie podwyższona o należny podatek od towarów i usług 
VAT. Oferta jest integralną częścią umowy i stanowi załącznik nr 1. 

2. Zapłata ceny przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy SPRZEDAJĄCEGO 
prowadzony w banku ………………….., o numerze: ………………………, na podstawie wystawionej przez 
Sprzedającego faktury VAT w dwóch ratach: 

a. pierwsza rata w wysokości …..% kwoty netto wskazanej w § 3, ust.1 nastąpi po złożeniu  
zamówienia w terminie do …. dni o daty otrzymania faktury zaliczkowej, 

b. druga rata w wysokości …..% kwoty netto wskazanej w § 3, ust.1 nastąpi po zrealizowaniu 
czynności opisanych w § 2 w terminie do …. dni o daty otrzymania faktury końcowej. 

3. SPRZEDAJĄCY wystawi każdorazowo fakturę VAT, zawierającą określenie cech indywidualnych 
przedmiotu umowy oraz spełniającą niezbędne wymogi formalne obowiązujące w dniu jej wystawienia, na 
podstawie podpisanej przez strony niniejszej umowy sprzedaży.  

 
§ 4. 

1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich 
przewidzianych niniejszą Umową działań instalacyjnych i przeprowadzeniu szkolenia osób wskazanych 
przez KUPUJĄCEGO oraz zapłacie Faktury VAT, o której mowa w § 3, ust.2 lit. a niniejszej umowy. 

2. SPRZEDAJĄCY zawiadomi KUPUJĄCEGO o gotowości do odbioru przedmiotu umowy z wyprzedzeniem, 
co najmniej 7 dni roboczych. 

3. Jeśli w trakcie czynności odbiorowych stwierdzono wady, za które odpowiada SPRZEDAJĄCY i które 
uniemożliwiają bezpieczną i zgodną z prawem eksploatacje przedmiotu umowy, KUPUJĄCY lub wskazany 
przez niego podmiot może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia tych wad przez 
SPRZEDAJĄCEGO. 

4. SPRZEDAJĄCY jest zobowiązany w terminie nie późniejszym niż 7 dni roboczych usunąć wady w 
dostarczonym wyposażeniu i sprzęcie wskazane przez KUPUJĄCEGO i zgłosić KUPUJĄCEMU gotowość 
sprzętu do przeprowadzenia audytu potwierdzającego fakt naprawy. 

5. Wady nieistotne umożliwiające bezpieczną i zgodną z prawem eksploatację przedmiotu umowy nie mogą 
być podstawą odmowy dokonania odbioru prac. 

6. SPRZEDAJĄCY zobowiązany jest zgłosić pisemnie KUPUJĄCEMU konieczność wykonania prac 
dodatkowych i uzyskać pisemną zgodę na ich wykonanie. 

7. W przypadku wykonania przez SPRZEDAJĄCEGO prac dodatkowych bez wymaganej pisemnej zgody 
KUPUJĄCEGO lub podmiotu przez niego upoważnionego - SPRZEDAJĄCY nie może żądać dodatkowego 
wynagrodzenia. 

8. Odbiór prac nastąpi poprzez podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru przedstawionego przez 
Dostawcę, wyszczególniającego wszystkie dostarczone elementy wyposażenia oraz wykonane usługi. 

 
§ 6. 

1. SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się do: 
a. wykonania wszystkich prac będących przedmiotem niniejszej Umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i należytą starannością, 
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b. usuwania stwierdzonych wad w okresie gwarancji, 
c. terminowej realizacji przedmiotu umowy, 
d. stosowania się, w trakcie wykonywania przedmiotu umowy do uzasadnionych sugestii lub żądań 

KUPUJĄCEGO, o ile ich spełnienie nie będzie naruszać obowiązujących przepisów, praw osób 
trzecich, zasad sztuki lub technologii, dodatkowych nieprzewidzianych kosztów, 

e. niezwłocznego informowania KUPUJĄCEGO o niemożności zastosowania się do jego sugestii lub 
żądań, z jednoczesnym podaniem przyczyny, 

2. Strony, każda w swoim zakresie, zobowiązują się do współdziałania i podejmowania odpowiednich starań 
w celu uniknięcia przeszkód w realizacji Umowy. 

3. SPRZEDAJĄCY oświadcza, że: 
a. posiada stosowane atesty i certyfikaty,  
b. przedmiot umowy będzie spełniał wymagania określone w obowiązujących dla przedmiotu umowy 

w odpowiednich przepisach prawa polskiego i unijnego   
c. przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z wymogami BHP,  
d. zapewni poprawność merytoryczną oraz najwyższą jakość wykonania przedmiotu umowy,  
e. osoby realizujące niniejszą umowę będą posiadały wykształcenie, wiedze fachową i doświadczenie 

umożliwiające realizuję umowy oraz skuteczność w osiągnięciu zaplanowanych celów.  
 

§ 7. 
1. W przypadku niedotrzymania terminu dostawy, SPRZEDAJĄCY zapłaci KUPUJĄCEMU karę umowną 

w wysokości 0,2 % wartości netto przedmiotu umowy za każdy dzień przekroczenia terminu.  
2. W przypadku niedotrzymania terminów napraw gwarancyjnych, o których mowa w §8 ust. 4 poniżej, 

SPRZEDAJĄCY zapłaci KUPUJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,2 % wartości netto przedmiotu 
umowy za każdy dzień przekroczenia terminu.  

3. W przypadku, gdy przedmiot umowy nie zostanie przekazany lub przedstawiony do wydania 
KUPUJĄCEMU lub też gdy nie będzie posiadał właściwości umówionych w niniejszej umowie oraz 
załączniku nr 1 do umowy KUPUJĄCY ma prawo od umowy odstąpić bez obowiązku zapłaty odstępnego. 
Oświadczenie o odstąpieniu KUPUJĄCY ma prawo złożyć SPRZEDAJĄCEMU najpóźniej do dnia 
31.10.2016 roku.  

4. Zastrzeżenie kar umownych, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2 powyżej nie narusza prawa KUPUJĄCEGO do 
żądania naprawienia szkody, za którą odpowiedzialność ponosi SPRZEDAJĄCY, w zakresie, w jakim 
szkoda ta przekracza wysokość kary umownej.  
 

§ 8. 
1. SPRZEDAJĄCY odpowiada wobec KUPUJĄCEGO za wady przedmiotu umowy na podstawie przepisów 

kodeksu cywilnego. 
2. SPRZEDAJĄCY udziela KUPUJĄCEMU gwarancję i rękojmię na przedmiot niniejszej umowy na okres 

……… miesięcy. Okres gwarancji biegnie od daty wydania przedmiotu umowy KUPUJĄCEMU, bez 
względu na liczbę przepracowanych roboczogodzin. Dokument gwarancji SPRZEDAJĄCY zobowiązany 
jest przedstawić wraz z wydaniem przedmiotu umowy. 

3. Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas usuwania zgłoszonych wad, usterek i niedoróbek 
przedmiotu umowy. 

4. Wszelkie wady, usterki, niedoróbki, awarie przedmiotu umowy ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi będą 
przez SPRZEDAJĄCEGO nieodpłatnie usuwane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni roboczych od 
telefonicznego zawiadomienia SPRZEDAJĄCEGO. 

5. W przypadku nie usunięcia przez SPRZEDAJĄCEGO wad, usterek, awarii, niedoróbek w terminie 
określonym w ust. 4 powyżej, KUPUJĄCY ma prawo do zlecenia wykonania w/w czynności innemu 
wykonawcy na koszt i ryzyko SPRZEDAJĄCEGO bez utraty uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi. 
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§ 9. 
1. Żadna ze stron Umowy nie będzie ponosiła odpowiedzialności wobec drugiej strony za opóźnienia lub nie 

wykonanie Przedmiotu Umowy z powodu siły wyższej.  
2. Strona dotknięta zdarzeniem siły wyższej zobowiązana jest niezwłocznie o powyższym zawiadomić druga 

stronę Umowy. Jeżeli przeszkody w realizacji Umowy trwają dłużej niż 14 dni, strony podejmą decyzję, co 
do celowości dalszej realizacji Umowy. 

 
§ 10. 

1. Każda ze Stron niniejszej umowy zobowiązuje się nie ujawniać informacji związanych z działalnością 
drugiej Strony w okresie obowiązywania niniejszej umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu. 
Klauzula poufności dotyczy także pracowników i osób współpracujących z każdą ze Stron niniejszej umowy, 
uczestniczących w realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji umowy będą rozstrzygane przez polski sąd 
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby KUPUJĄCEGO. 

3. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania w zakresie przenoszącym wysokość 
zastrzeżonych kar umownych. 

4. Każda zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
 

 
 
   KUPUJĄCY    SPRZEDAJĄCY 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
 

1. Oferta przedstawiona przez SPRZEDAJĄCEGO w ramach postępowania o zamówienie publiczne 
2. Zapytanie ofertowe (znak sprawy: RCZ_1.5.2/5/2016). 


