Białystok, dnia 10 listopada 2016 roku

WARUNKI PRZETARGU

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Białymstoku serdecznie
zaprasza do udziału w przetargu na zakup olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych,
maszynowych oraz smarów do autobusów miejskich zgodnie z wymaganiami określonymi
w warunkach przetargu.
1. Opis i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Wielosezonowy olej do nowoczesnych silników wysokoprężnych nowej generacji spełniających
normy EURO IV i V wyposażonych w system recyrkulacji spalin i filtry CRT
klasa lepkości SAE
: 10W40
klasa jakości wg ACEA
: E 6 / E7 / E9
norma zakładowa MAN
: M 3477 / M 3271-1
norma zakładowa Mercedes-Benz
: MB 228.51; MB 235.28
Norma zakładowa Volvo
: VDS-3
: 60 000 km
gwarantowany przebieg min.
(potwierdzony 3 referencjami z komunikacji miejskich)
ILOŚĆ : 4 000 litrów
2) Wielosezonowy olej do silników wysokoprężnych: MAN D 0826; Solaris D 2866; Mercedes-Benz
OM 447 HLA II/1;DAF spełniający, co najmniej wymagania:
klasa lepkości SAE
: 10W40
klasa jakości API
: CI - 4
klasa jakości ACEA
: E4 /E7
norma zakładowa MAN*
: M 3277
norma zakładowa Mercedes-Benz
: MB 228.5
Norma zakładowa Volvo
: VDS-3
: 60 000 km
gwarantowany przebieg
(potwierdzony 3 referencjami z komunikacji miejskich)
ILOŚĆ : 1 300 litrów
3) Wielosezonowy olej przekładniowy półsyntetyczny do przekładni tylnego mostu i zwolnic
autobusów
klasa lepkości SAE
: 80W90
klasa jakości API
: GL4/ GL-5
norma zakładowa MAN
: MAN 341-typE2/Z2; MAN-342 typM2
Norma zakładowa MB
: MB 235.0
Norma zakładowa ZF
: ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 16B, 17B, 19B, 21A
gwarantowany przebieg:
dla osi napędowej HONL 1180 : 60 000 km
dla osi środkowej HONG 1100 : 120 000 km
dla tylnego mostu
: 60 000 km
ILOŚĆ : 1 000 litrów
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4) Wielosezonowy olej do automatycznych skrzyń biegów typu VOITH: 851.2; 851.3; 864.3; 854.3,
innych spełniający, co najmniej wymagania Dexron II (D):
Norma zakładowa VOITH
VOITH 55.6335.XX
Norma MAN
MAN 339 TYP Z1/V1
Norma ZF
ZF TE-ML 04D, 14A
Norma MB
MB 236.1
Wskaźnik lepkości
min.158
Temperatura płynięcia
-42C lub mniej
ILOŚĆ : 1 200 litrów
5) Wielosezonowy olej do automatycznych skrzyń biegów spełniający wymagania Dexron III (H):
Norma zakładowa VOITH
VOITH 55.6336.XX
Norma MAN
MAN 339 TYP Z2/V2
Norma ZF
ZF TE-ML 04D, 14B, 16L , 17C
Norma MB
MB 236.6
Rekomendacje
ZF TE-ML 02F, 11B, 14C
Wskaźnik lepkości
min.179
ILOŚĆ : 400 litrów

6) Smar półpłynny (litowo-wapniowy)
Klasa NLGI

: 00/000
: MAN 283Li-P00/000
Wymagane dopuszczenia producentów
: MB 264.0
ILOŚĆ : 150 kg
Opakowanie 25 kg / 50kg

7) Smar łożyskowy (litowy kompleksowy)
Klasa NLGI
Oznaczenie wg DIN
Dopuszczenia MAN
Dopuszczenia MB
Dopuszczenie ZF
temperatura pracy [°C]
ILOŚĆ

:2
: KP 2N-30
MAN 284 Li-H 2
MB 265.1
ZF TE-ML 12H
: -30 – +150
: 50 kg

8) Koncentrat płynu do chłodnic typu long life (wydłużone przebiegi) na bazie glikolu
monoetylenowego nie zawierający boranów, azotynów, amin, fosforanów i krzemianów.
Dopuszczenia MAN
MAN 324 SNF
Dopuszczenia MB
MB 325.3
Dopuszczenie DAF
DAF 74002
Dopuszczenie DEUTZ
DQC CB-14
ILOŚĆ : 1 800 litrów
9) Płyn do chłodnic – gotowy do użycia nie zawierający azotynów, amin i fosforanów
Temperatura zamarzania - 35 [°C]
Do stosowania do chłodnic z aluminium
Spełniający normy (rekomendacje) :
• MAN 324NF ;
• Ilość 7 000 litrów
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10) Wielosezonowy olej do nowoczesnych silników wysokoprężnych
klasa lepkości SAE
: 15W50
klasa jakości API
: CF - 4
Specyfikacje
: CCMC D4 / CCMC G4
ILOŚĆ : 1 000 litrów
11) Wielosezonowy olej hydrauliczny do napędu wentylatora
norma jakościowa
: ISO 3448 – HV
Klasa - lepkość kinematyczna w 40°C [mm²/s] : VG 32
wskaźnik lepkości
: min.150
gwarantowany przebieg
: 60 000 km
Min. Temperatura zapłonu
: 200 °C
ILOŚĆ : 550 litrów
12) Koncentrat płynu do chłodnic G-12 na bazie glikolu monoetylenowego nie zawierający
boranów, azotynów, amin, fosforanów i krzemianów.
Dopuszczenia MAN
: MAN 324 SNF
Dopuszczenia MB
: MB-APPROBAL 325.3
Specyfikacja
: AFNOR NF R 15-601 TYPE 1
Gęstość w 20 °C
: DIN 51757
ILOŚĆ : 100 litrów
Jakość wszystkich oferowanych produktów musi być potwierdzona przez:
• Specyfikacje techniczne (karty produktu) zawierające parametry fizykochemiczne.
2. Każdy oferowany produkt zgodnie z Ustawą z dn. 11.01.2001 roku o substancjach
i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr11/2001 poz. 84 z późniejszymi zmianami) musi posiadać
opracowaną kartę charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej. Przed podpisaniem
umowy, zamawiający będzie żądał od Oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę dostarczenia
tych kart.
3. Przedstawione w pkt 1 ilości olejów i smarów są wielkościami przybliżonymi, jakie zamierza
zakupić Zamawiający w okresie jednego roku obowiązywania umowy. W przypadku, gdy
rzeczywista ilość zamówionego towaru będzie mniejsza, Oferentowi nie będą przysługiwać żadne
roszczenia wobec Zamawiającego. Dostawca zobowiązuje się do zachowania poziomu cen
określonych w ofercie przez cały okres obowiązywania umowy.
4. Oferowane produkty winny być produktem oryginalnym tzn. winny być wytwarzane przez
producenta będącego właścicielem ich receptury oraz symboli, nazw i znaków towarowych
stosowanych do ich oznaczenia. Produkty zawarte w ofercie muszą pochodzić od jednego
producenta. Dopuszcza się złożenie oferty na powyższe produkty wytwarzane w oparciu o licencję
o ile fakt ten zostanie udokumentowany. Potwierdzeniem praw i jakości tak wyprodukowanych
olejów jest:

3

• Dokument potwierdzający udzielenie licencji na przedmiotowy olej oraz potwierdzający prawo
do używania określonych symboli, nazw i znaków towarowych,
• Świadectwo jakości wystawione przez licencjodawcę, potwierdzające jakość oleju i jego
całkowitą zgodność z oryginałem.
Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie żądał od Oferenta, który złożył najkorzystniejszą
ofertę, dostarczenia powyższych dokumentów, jeśli oferowane oleje są produkowane w oparciu
o licencję.
6. Oferowane oleje i smary muszą być wyłącznie z bieżącej produkcji (maksymalnie
3 miesiące od daty produkcji) i winny charakteryzować się trwałością (okresem przechowywania
lub eksploatacji) nie krótszą niż 24 miesiące. Zamawiający wymaga udzielenia, co najmniej 24
miesięcznej gwarancji na jakość oferowanych olejów i smarów.
7. Oleje nie mogą być wyprodukowane w części lub w całości na bazie olejów po regeneracji.
8. Wymagane jest złożenie oferty całościowej - zawierającej wszystkie produkty oraz wymagane
w zapytaniu dokumenty. Inne oferty nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.
9. Warunki dostaw:
• Dostawy poszczególnych olejów i smarów będą następowały sukcesywnie w okresie trwania
umowy, na pisemne zlecenie Zamawiającego, określające ilość i rodzaj oleju. Dostawa
zamówionych olejów musi nastąpić nie później niż w ciągu trzech dni od wpłynięcia
zamówienia do dostawcy. Dopuszcza się opóźnienie dostawy, lecz nie większe niż jeden dzień.
• Oleje winny być dostarczane w opakowaniach o pojemności ok. 200 litrów.
• Opakowania powinny być fabrycznie napełnione i zabezpieczone, stosownie oznaczone (pełna
nazwa produktu, nazwa producenta, data produkcji itp.), posiadać zabezpieczenia np. plomby
ze znakami producenta, potwierdzającymi nienaruszalność zawartego w nich oleju.
Jakiekolwiek naruszenie fabrycznego zabezpieczenia na opakowaniu (wskazujące na możliwość
otwierania) przed dostarczeniem do zamawiającego, będzie uznane za dostarczenie oleju
niezgodnego z zamówieniem i odmowę jego przyjęcia.
• Opakowania po zużytych olejach oferent odbierze na własny koszt.
• Dostawy olejów odbywać się będą transportem dostawcy do magazynu zlokalizowanego
w Białymstoku przy ul. Składowej 11 nie częściej niż raz w miesiącu a wielkość dostawy będzie
nie mniejsza niż 1000 l olejów. Koszty dostaw Oferent musi wliczyć w cenę oferowanych
olejów.
10. Wzory oznaczeń i zabezpieczeń na opakowaniu winny być dostarczone nie później niż
z pierwszą dostawą. W przypadku zmiany oznaczenia lub zabezpieczenia, oferent jest
zobowiązany dostarczyć nowe wzory.
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11. Nie

dostarczenie

wzorów

oznaczeń

przed

pierwszą

dostawą

lub

dostawa

oleju

o oznaczeniach niezgodnych ze wzorami posiadanymi przez zamawiającego będzie traktowana
jako dostawa niezgodna z zamówieniem i będzie podstawą odmowy jej przyjęcia.
12. Warunki odbioru przedmiotu zamówienia.
• Zamówione oleje winny być dostarczane w godz. 7°° - 14°° w dniach od poniedziałku do
piątku z uwzględnieniem pkt 9.
13. Dostawca jest zobowiązany do każdej dostawy dołączyć atesty określające parametry
fizykochemiczne dostarczonych olejów lub ich kopie. Brak atestów lub niezgodność zawartych
w nich parametrów fizykochemicznych z parametrami przedstawionymi w ofercie będzie uznane
za dostawę niezgodną z zamówieniem i taka dostawa nie zostanie przyjęta.
14. Dostawy olejów będą odbywać się na zasadach zakupu z odroczonym terminem płatności po
dostawie.
15. Należności za faktycznie dostarczone oleje będą regulowane przelewem nie wcześniej niż
w ciągu 21 dni od dnia wpłynięcia faktury VAT do Zamawiającego.
16. Zamawiający zastrzega możliwość kontroli w niezależnym laboratorium, zgodności parametrów
fizykochemicznych dostarczonych olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych
i maszynowych z przedstawionymi w złożonej ofercie. Oferent w złożonej ofercie musi wyrazić
zgodę na wykonywanie takich badań.
17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej ani przewidującej odmienny
niż określony w niniejszym zapytaniu cenowym sposób wykonywania dostaw.
Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną czytelną
i trwałą techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz
i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę.
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 1)
2) wypełniony formularz cenowy (wg załącznika nr 2)
3) aktualny wypis / odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej potwierdzający, iż Oferent prowadzi działalność w zakresie objętym
niniejszym zamówieniem (w przypadku Oferenta będącego spółką cywilną należy do oferty
dołączyć również umowę spółki).
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4) Koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie objętym prowadzonym
postępowaniem;
5) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy lub usługi te zostały
wykonane należycie (załącznik nr 3);
6) Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, iż poprzez
odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy
odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
7) Referencje z przedsiębiorstw komunikacji miejskiej potwierdzających deklarowane przebiegi
na poszczególnych olejach silnikowych.
8) Dokumenty potwierdzające aktualne dopuszczenia (normy zakładowe) wymienione
w specyfikacji produktów.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zamawiającego do dnia
22 listopada 2016 roku do godziny 1200 lub przesłać pocztą.
Kopertę należy zaadresować:
Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.,
ul. Składowa 11, 15-399 Białystok
„Oferta na zakup olejów silnikowych, przekładniowych,
hydraulicznych, maszynowych oraz smarów”
Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. Osobą upoważnioną do kontaktów
z Oferentami jest Maciej Pawlukiewicz - tel. (085) 878 67 95. Wybranemu Oferentowi Zamawiający
wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
Niniejsze postępowanie nie jest zaproszeniem do udziału w zamówieniu publicznym
w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.
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Załącznik nr 1
..................................................
(Nazwa i adres oferenta)
.......................................
(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTOWY

Komunalnego Przedsiębiorstwa
Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Składowa 11
15-399 Białystok

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu na zakup olejów silnikowych, przekładniowych,
hydraulicznych, maszynowych i smarów zgodnie z warunkami zamówienia.
1.

Oferujemy

wykonanie

dostawy

będącej

przedmiotem

zamówienia

za

cenę

netto:

.............................................. PLN, słownie:...................................................... PLN, zgodnie
z formularzem cenowym stanowiącym integralną część niniejszej oferty.
2.

Dostawy stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia wykonywać będziemy sukcesywnie
(w miarę zgłaszanego zapotrzebowania) w okresie jednego roku od daty podpisania umowy.

3.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia, przyjmujemy je i nie wnosimy do
nich zastrzeżeń.

4.

Wyrażamy

zgodę

na

wykonywanie

badań

kontrolnych

dostarczonych

produktów

w niezależnym laboratorium.
5.

Zobowiązujemy się w okresie trwania umowy doposażyć w odzież ochronną pracowników
pracujących na stanowisku wymiany olejów według potrzeb Zamawiającego.

6.

Zobowiązujemy się przeprowadzić w ramach dostaw szkolenie pracowników Zamawiającego (co
najmniej dwa razy w roku) w zakresie wymiany olejów i smarów jak również właściwości
fizykochemicznych produktów objętych dostawą.

7.

Zobowiązujemy się, zawsze na żądanie Zamawiającego przeprowadzić analizę oleju silnikowego
używanego – nie mniej niż jedną analizę trzech próbek kwartalnie.

8.

Zapewniamy utrzymanie stałości cen na oferowane produkty w całym okresie obowiązywania
umowy.

9.

Zobowiązujemy się do dostarczenia przed podpisaniem umowy kart charakterystyki
niebezpiecznej substancji chemicznej dla wszystkich oferowanych olejów opisujących produkt,
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stwarzane przez niego zagrożenia i sposób postępowania w sytuacjach awaryjnych,
i ewentualnie dokumentów potwierdzających udzielenie licencji, gdy oferowane oleje są
produkowane w oparciu o licencję.
10. Zobowiązujemy się do dostarczenia przed pierwszą dostawą wzorów zabezpieczeń
i oznaczeń opakowań, w których będą dostarczane zamówione produkty smarowe.
11. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w zapytaniu cenowym.
12. Zobowiązujemy się do odbioru opakowań po zużytych olejach.
13. Oświadczamy, że dysponujemy środkami transportu do przewozu oferowanych olejów oraz że
transport będzie się odbywał na koszt Oferenta.
14. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.
15. Oferta została złożona na ............. stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr
.........do nr ........
16. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:**
1/.................................................................................
2/.................................................................................
3/.................................................................................
4/.................................................................................
5/.................................................................................
6/.................................................................................
** Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez
oferenta za zgodność z oryginałem

Podpis

....................................................
/upełnomocnieni przedstawiciele
oferenta podpis i pieczątka/
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Załącznik nr 2

FORMULARZ CENOWY

L.P.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Opis produktu

Produkt proponowany
przez Oferenta

Olej wg zapytania
cenowego poz. 1
Olej wg zapytania
cenowego poz. 2
Olej wg zapytania
cenowego poz. 3
Olej wg zapytania
cenowego poz. 4
Olej wg zapytania
cenowego poz. 5
Smar wg zapytania
cenowego poz. 6
Smar wg zapytania
cenowego poz. 7
Koncentrat wg zapytania
cenowego poz. 8
Płyn do chłodnic wg
zapytania cenowego poz.9
Olej wg zapytania
cenowego poz. 10
Olej wg zapytania
cenowego poz. 11
Koncentrat wg zapytania
cenowego poz. 12

Ilość w
litrach/kg

Cena netto
za 1 litr/kg

Wartość netto
zamówienia

4 000
1 300
1 000
1 200
400
150
50
1 800
7 000
1000
550
100
WARTOŚĆ NETTO DLA CAŁEGO ZAMÓWIENIA

Podpis

....................................................
/upełnomocnieni przedstawiciele
oferenta podpis i pieczątka/

9

Załącznik nr 3

WYKAZ
zrealizowanych zamówień

Niniejszym przedstawiam wykaz zamówień na dostawę olejów silnikowych, przekładniowych,
hydraulicznych,

maszynowych

i

smarów

wartością

tożsame

z

aktualnie

prowadzonym

postępowaniem zrealizowane w ciągu ostatnich trzech lat.

Czas realizacji zamówienia
L.P.

Nazwa zamawiającego

od

do

Wartość
zamówienia
(w złotych)

Dokument
potwierdzający
(nr. pisma)

1

2

3

4

5

Podpis

....................................................
/upełnomocnieni przedstawiciele
oferenta podpis i pieczątka/
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Załącznik nr 4

Projekt warunków umowy
na zakup olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych, maszynowych
oraz innych płynów
Zawarta w dniu ………………………….. roku pomiędzy:
KOMUNALNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Sp. z o.o.
z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Składowej 11, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym
w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze
przedsiębiorców pod numerem KRS 0000031037, NIP 542-020-08-95, REGON 050010330.
Kapitał zakładowy 19 243 500,00 zł
Reprezentowanym przez:
1. Dariusza Ciszewskiego
– Prezesa Zarządu
2. Marcina Moskwa
– Wiceprezesa Zarządu
zwanym w dalszych postanowieniach umowy ZAMAWIAJĄCYM,
a
zwanym w dalszych postanowieniach umowy DOSTAWCA,
Dostawca zobowiązuje się do sprzedaży na rzecz Zamawiającego olejów silnikowych,
przekładniowych, hydraulicznych, maszynowych oraz innych płynów w miarę zgłaszanego
przez Zamawiającego zapotrzebowania.
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych,
maszynowych oraz innych płynów.
2. Dostawca zobowiązuje się sprzedawać Zamawiającemu oleje silnikowe, przekładniowe,
hydrauliczne, maszynowe oraz inne płyny stanowiące przedmiot niniejszej umowy po
cenach jednostkowych przedstawionych w poniższej tabeli.

L.P

Przedmiot zamówienia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Olej
Olej
Olej
Olej
Olej
Smar
Smar
Koncentrat
Płyn
Olej
Olej
Koncentat

Cena netto
za 1 litr/kg
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3. Dostawca zobowiązuje się do zachowania poziomu cen określonych w niniejszej umowie
przez cały okres obowiązywania umowy.
4. Zamawiający złoży zamówienie drogą elektroniczną na adres e-mail:
……………………………………………………..
określając ilość zamawianego towaru. Czas realizacji zamówienia wynosi 2 dni.
5. Dostawca wraz z pierwszą dostawą przedłoży Zamawiającemu karty charakterystyki
niebezpiecznej substancji chemicznej produktów opisanych w § 1 ust. 2 zgodnie z Ustawą
z dn. 11.01.2001r o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr11/2001 poz. 84 z
późniejszymi zmianami).
6. Do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy strony wyznaczają następujące
osoby:
Ze strony Zamawiającego: Pan Aleksander Fiedoruk – tel. 512 37 19 15
a.fiedoruk@kpkm.pl , wut@kpkm.pl, zaopatrzenie@kpkm.pl
Ze strony Dostawcy: ………………………………………………………………………..
§2
1. Dostawa olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych, maszynowych oraz
innych płynów będzie się odbywać do siedziby Zamawiającego, Białystok ul. Składowa
11 na koszt Dostawcy.
2. Dostawca udzieli gwarancji na dostarczany towar na okres 24 miesięcy.
3. Dostawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędne zezwolenia
i kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu umowy oraz, że sprzedawane oleje
silnikowe, przekładniowe, hydrauliczne, maszynowe oraz inne płyny będą odpowiadały
wymaganiom jakościowym określonym w odpowiednich przepisach i rozporządzeniach.
4. Dostawca zobowiązuje się przeprowadzić w ramach dostaw szkolenie pracowników
Zamawiającego (co najmniej dwa razy w roku) w zakresie wymiany olejów i smarów jak
również właściwości fizykochemicznych produktów objętych dostawą.
§3
1. Należności za faktycznie dostarczone oleje będą regulowane przelewem w terminie 30
dni od daty wpłynięcia faktury VAT do Zamawiającego.
2. Jako dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia konta Zamawiającego.
3. Zamawiający upoważnia Dostawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu
Zamawiającego w rubryce „odbiorca”.
§4
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
1. Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 0,1% wartości zamówienia za nie dostarczone w terminie towary za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. Zamawiający niezależnie od kar umownych może dochodzić od Dostawcy odszkodowania
na zasadach ogólnych określonych w k.c.
3. Od kwot niezapłaconych w terminie określonym w § 3 ust. 1 naliczone zostaną ustawowe
odsetki za zwłokę.
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§5
1. Zamawiający niezależnie od przyczyn określonych w kodeksie cywilnym może odstąpić od
umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dacie
zawarcia umowy.
2. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie
1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. Zamawiający może odstąpić od realizacji umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku zwłoki w realizacji zamówienia lub w przypadku, gdy dostarczony
asortyment nie odpowiada określonym warunkom technicznym.
§6
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy
pisemnej w postaci aneksu.
§7
W kwestiach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
2. Stronom przysługuje możliwość wypowiedzenia warunków niniejszej umowy,
z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.
§9
Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy strony poddają
rozstrzygnięciu Sądu Powszechnego właściwego dla miejsca siedziby Zamawiającego.
§ 10
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

DOSTAWCA:
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