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1. NAZWAORAZADRESZAMAWIAJACEGO

INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
WOJEW6DZKI INSPEKTORAT OCHRONY 6RODOWISKA W BYDGOSZCZY
85-018 Bydgoszcz, ul. Piotra Skargi 2
Telefon: 52 5826466, Fax: 52 5826469
www.wios.bvdqoszcz.pl
zwanydalej wSIWZZamawiajqcym.

Osoby upowaznione do kontaktow:
Matgorzata Nowicka - malgorzata.nowicka(5)wios.bvdqoszcz.pl

tel. 52 582-64-66 do 68 wew.249
Waldemar Baczvhski-Waldemar.baczvnski@wios.bvdqoszcz.pl

tel. 52 582-64-66 do 68 wew.225

2. POSTEPOWANIE

2.1 Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepis6w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowieri publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z pozn. zm.), zwanej dale] ,,Pzp".

2.2 Wartosc szacunkowa zamowienia nie przekracza wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty 134
000 euro.

2.3 Postepowanie jest prowadzone wjezyku polskim.

2.4 Postepowanie oznaczone jest nazwa_ ,,Dostawa aparatury laboratoryjnej".
Znak: WIOS-SSZP.272.25.2015.

2.5 Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie powinna powotywac sie na powyzsze
oznaczenie.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1 Przedmiotem postepowania jest dostawa aparatury laboratoryjnej.

3.2 Zamawiaj^cy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych. Wykonawca moze ztozyc oferte na jedn^
lub wiecej czesci zamowienia. Przedmiot zamowienia podzielony jest na 3 zadania:

Nr
Zadanie 1
Zadanie 2
Zadanie 3

Ogdlny opis zambwienia
Dostawa szaf termostatycznych.

Dostawa mieszadta magnetycznego
Dostawa systemow rejestracji temperatury

ilosc
3szt.
1 szt.

4 zest.

CPV
38400000-9

38400000-9
38400000-9

3.3 SzczegoJowy opis przedmiotu zamowienia

Zadanie 1
Przedmiotem zamowienia jest dostawa szaf termostatycznych:

1. dwukomorowej w ilosci 2 sztuk,
2. jednokomorowej w ilosci 1 sztuka
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ad. 1. Szafa termostatyczna dwukomorowa:

Dwie niezaleznie sterowane komory o pojemnosci:
pierwsza komora - minimum 150L
druga komora - minimum 200L

Parametry dla kazdej komory:
• zakres temperatury: minimum +3...+40°C
• regulacja temperatury minimum co 0,1 °C
• drzwi petne

graficzny wyswietlacz LCD na zewnqtrz
• podswietlana klawiatura dotykowa
• wnetrze z aluminium

wymuszony obieg powietrza
mikroprocesorowy sterownik temperatury i czasu
jednosegmentowy profil czasowo-temperaturowy
ustawienie opoznienia startu pracy urza.dzenia w zakresie minimum 1 min do 90 h

• regulacja czasu utrzymania zadanej temperatury minimum od 1 min do 31 dni lub praca
clqgta
podgl^d zadanych i biezqcych parametrow podczas pracy urza.dzenia
rejestracja sredniej, min i maks. wartosci temperatury dla kazdego segmentu
sygnalizacja dzwiekowa przekroczenia zadanej temperatury
sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury

• kontrola zaniku napiecia
zegar czasu rzeczywistego
alarm dzwiekowy

• interfejs RS 232 lub port USB umozliwiaja_cy podta_czenie urz$dzenia do PC
minimum 3 potki
otwor do wprowadzania zewnetrznego czujnika
pamiec wynikow pomiarowych

• zamkniecie na klucz
• sygnalizacja otwartych drzwi

oswietlenie wewnetrzne

Parametry dla calego urz^dzenia:
wymiary zewnetrzne: szerokosc max. 620 mm
wysokosc max. 1900mm
gtebokosc" max. 650 mm

• obudowa zewnetrzna malowana proszkowo na kolor szary

Wymagania dodatkowe
• wzorcowanie szafy termostatycznej w 9 punktach pomiarowych wykonane przez laboratorium
akredytowane, aprobowane przez PCA potwierdzone swiadectwem wzorcowania zgodnym z PN-EN
ISO/IEC 17025:2005, w temperaturze:
Pierwsza szafa termostatyczna:
pierwsza komora + 5°C
druga komora + 22°C
Druga szafa termostatyczna:
pierwsza komora + 20°C
druga komora + 20°C
Wymagania dodatkowe:
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- instrukcja w j^zyku polskim
- dostawa i wniesienie urz^dzeri do wskazanego pomieszczenia do WIO6 Bydgoszcz Pracownia w

Bydgoszczy, 85-018 Bydgoszcz, ul. P. Skargi 2
- serwis dostepny na terenie Polski
- gwarancja minimum 24 miesi^ce od dnia podpisania protokotu odbioru
- szkolenie w zakresie obsfugi przeprowadzone w siedzibie uzytkownika dla minimum 5 osbb

Ad. 2. Szafa termostatyczna jednokomorowa:

Parametry dla komory:
pojemnosc minimum 400L
zakres temperatury: minimum +3...+40°C
regulacja temperatury co 0,1°C
drzwi peine

- graficzny wyswietlacz LCD na zewn^trz
podswietlana klawiatura dotykowa
wn^trze z aluminium
wymuszony obieg powietrza
mikroprocesorowy sterownik temperatury i czasu
szesciosegmentowy profil czasowo-temperaturowy
ustawienie opbznienia startu pracy urza,dzenia w zakresie minimum 1 min do 90 h
regulacja czasu utrzymania zadanej temperatury minimum od 1 min do 31 dni lub praca
ciagta
podgl^d zadanych i biez^cych parametrow podczas pracy urzqdzenia
rejestracja sredniej, min i maks. wartosci temperatury dla kazdego segmentu
sygnalizacja dzwiekowa przekroczenia zadanej temperatury
sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury

- kontrola zaniku napiecia
zegar czasu rzeczywistego
interfejs RS 232 lub port USB umozliwiaja.cy pod^czenie urza.dzenia do PC
minimum 4 potki
otwor do wprowadzania zewn^trznego czujnika
pamied wynikow pomiarowych
zamkni^cie na klucz
sygnalizacja otwartych drzwi
oswietlenie wewn^trzne
wymiary zewnetrzne: szerokosd max. 620 mm
wysokosc max. 1900mm
glebokosc max. 650 mm
obudowa zewne^rzna malowana proszkowo na kolor szary

Wymagania dodatkowe
- wzorcowanie szafy termostatycznej w 9 punktach pomiarowych wykonane przez laboratorium
akredytowane, aprobowane przez PCA potwierdzone swiadectwem wzorcowania zgodnym z PN-
EN ISO/IEC 17025:2005, w temperaturze + 20°C
- instrukcja w jezyku polskim
- dostawa i wniesienie do wskazanego pomieszczenia urzqdzeh do WIO£ Bydgoszcz Pracownia we
Wtodawku, 87-800 Wtoctawek, ul. Kopernika2
- serwis dost^pny na terenie Polski
- gwarancja minimum 24 miesi$ce od dnia podpisania protokoJu odbioru
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- szkolenie w zakresie obstugi przeprowadzone w siedzibie Delegatury we Wtodawku, 87-800
Wtodawek, ul. Kopernika 2 - dla minimum 3 osob

Zadanie 2
Przedmiotem zamowienia jest dostawa mieszadta magnetycznego
- mieszadto magnetyczne 3 - stanowiskowe
- z pfynna. regulacja, mieszania
- posiadaja_ce 3 niezaleznie regulowane ptyty grzejne
- predkosc mieszania w minimalnym zakresie od 100-1500 obrotow na minut?
- z wymiarami ptyty grzewczej od minimum (140 x 140) mm do maksimum (180 x 180) mm
- zapewniajqcym mieszanie co najmniej 1 litra cieczy
- z ptytami grzejnymi odpornymi na dziatanie rozpuszczalnikow

Wymagania dodatkowe:
- instrukcja w jezyku polskim
- serwis dostepny na terenie Polski
- gwarancja minimum 24 miesia^ce od dnia podpisania protokotu odbioru
- dostawa i wniesienie urz^dzeri do wskazanego pomieszczenia do WIO§ Pracowni we Wtodawku,
87-800 Wtodawek ul. Kopernika 2

Zadanie 3
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa systemu rejestracji temperatury - 4 zestawy.
System rejestracji temperatury ma bye skonfigurowany z nastepuj$cych element6w:
-10 szt. rejestratorow umozliwiaj^cych pomiar temperatury w zakresie od -30°C do +70 °C
- 3 szt. rejestratorow umozliwiaj^cych pomiar temperatury w zakresie od - 50°C do + 400 °C
- interfejs USB odpowiedni do programowania i odczytywania danych z rejestratorow
- oprogramowanie do zaprogramowania rejestratorow i sczytywania danych.

1. Wymagania techniczne dotyczqce rejestrator6w umozliwiaj^cych pomiar temperatury w zakresie
od -30°Cdo+70°C
- bezprzewodowy
- jednokanatowy umozliwiaja_cy rejestracje temperatury
- doktadnosc pomiaru temperatury ± 0,5°C
- rozdzielczosc pomiarowa temperatury 0,1 °C
- wyswietlacz LCD wskazuj^cy bieza.ce wartosci temperatury, wartosc maksymaln^ i minimaln^,
przekroczenie wartosci granicznej
- alarm wizualny uruchamiaja^cy sie po przekroczeniu zaprogramowanych wartosci granicznych
- interwal zapisow min. od 1 minuty do 24h
- pamiec min. 16000 odczytow
- zywotnosc baterii minimum 1 rok
- uchwyt scienny
- wzorcowanie dla kazdego rejestratora
- dla 8 szt. rejestratorow wzorcowanie temperatury w 2 punktach pomiarowych 2 °C i 20 °C
- dla 2 szt. rejestratorow wzorcowanie temperatury w 2 punktach pomiarowych 36 °C i 43 °C
z wydaniem swiadectw wzorcowania spetniaj^ce wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2005,

Wymagania techniczne dotycz^ce rejestratorow umozliwiaj^cych pomiar temperatury w zakresie od
- 50°C do + 400 °C
- 2-kanatowy, bezprzewodowy rejestrator temperatury z 2gniazdami zewnetrznymi dla czujnikbw
temperatury
- doWadnosc pomiaru temperatury ± 0,2°C (dla zakresu minimum -50 °C do 200 °C)
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- rozdzielczosc pomiarowa temperatury 0,1 °C
- sonda pomiarowa do pomiaru temperatury powietrza w zakresie od - 50°C do + 400 °C, Klasa A
dla zakresu min. (-50 °C do 200 °C), klasa B w pozostatym zakresie
- wyswietlacz LCD wskazujqcy bieza.ce wartosci temperatury, wartosc maksymaln^ i minimally,
przekroczenie wartosci granicznej
- alarm wizualny uruchamiaja_cy sie po przekroczeniu zaprogramowanych wartosci granicznych
- pamiec min. 2 mln odczytow
- interwat zapisow od 1sdo24h
- zywotnosd baterii minimum 7 lat
- uchwyt scienny
- wzorcowanie dla kazdego rejestratora temperatury w 2 punktach pomiarowych 105 °C i 160 °C
Wymagania dodatkowe:
- Instrukcja obstugi w je/yku polskim
- Kazdy system rejestracji temperatury powinien bye zapakowany oddzielnie.
- dostawa i wniesienie urza.dzeri do wskazanego pomieszczenia do WIOS Bydgoszcz Pracownia w

Bydgoszczy, 85-018 Bydgoszcz, ul. P. Skargi 2
- serwis dost^pny na terenie Polski
- gwarancja minimum 24 miesiqce od dnia podpisania protokotu odbioru

Dotyczy wszvstkich zadah;
Wszystkie znaki towarowe lub pochodzenie zostaty uzyte ze wzgl^dow organizacyjnych w celu
okreslenia norm i parametrow, Zamawiaja.cy dopuszcza sWadanie ofert r6wnowaznych.
Wszystkie czynnosci musza, bye wykonywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach
obslugi aparatury oraz dobra, praktyk^ inzyniersk^ przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.
Wszystkie czynnosci wykonywane przez wykonawc? musza, odpowiadac przepisom w zakresie bhp
i ochrony srodowiska.
Wszystkie czynnosci musz^ bye wykonywane w miejscu, w ktorym zainstalowane jest urza_dzenie.
Koszty dojazdu w obydwie strony pokrywa Wykonawca.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin wykonania zam6wienia - od 5 sierpnia do 12 sierpnia 2015 r.

5. WARUNKl UDZIALU W POST^POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEtNIANIATYCH WARUNKOW

5.1 O udzielenie zamowienia mog$ sie ubiegac Wykonawcy, kt6rzy:

5.1.1 spefniaJ3 warunki dotycza^ce:
5.1.1.1 posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynno§ci,

jezeli przepisy prawa naMadaja. obowia.zek ich posiadania;
5.1.1.2 posiadania wiedzy i doswiadczenia;
5.1.1.3 dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamowienia;

5.1.1.4 sytuacji ekonornicznej i finansowej;

5.1.2 nie podlegaja, wykluczeniu z post^powania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.

5.2 Opis sposobu dokonania oceny spetniania warunkow.
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16.2 W przedmiotowym postepowaniu odwotanie przystuguje wyta,cznie wobec czynnosci:

16.2.1 opisu sposobu dokonywania oceny speiniania warunkow udziatu w
post^powaniu;

16.2.2 wykluczenia odwotuja.cego z postepowania o udzielenie zamowienia;

16.2.3 odrzucenia oferty odwotuja.cego.

16.3 Odwotanie wnosi si§ do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej (KIO) w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezplecznym podpisem elektroniczny weryfikowanym za pomoca.
waznego kwalifikowanego certyfikatu.

16.4 Wykonawca wnosz^cy odwotanie przesyia kopie odwotania Zamawiaj^cemu przed uptywem
terminu do wniesienia odwotania w taki sposob, aby mbgt on zapoznac si^ z jego trescia^
przed uptywem tego terminu.

16.5 Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowac
Zamawiaja.cego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynnosci podjetej przez niego lub
zaniechaniu czynnosci, do ktorej jest on zobowiqzany na podstawie ustawy Pzp, na ktore nie
przystuguje odwofanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

Zata.czniki do SIWZ:

Zat^cznik nr 1 - Formularz oferty
Zata.cznik nr 2 - Oswiadczenie o speJnianiu warunkdw udziatu w postepowaniu okreslonych w

art. 22 ust. 1 Pzp
Zatqcznik nr 3 - Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1 Pzp
Zatqcznik nr 4 - Informacja o przynaleznosci Wykonawcy do grupy kapitatowej
Zata_cznik nr 5 - Ogolne Warunki Umowy

14
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Zata_cznik nr 1 do siwz

FORMULARZ OFERTY

Zamawiajacy: INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
WOJEW6DZKI INSPEKTORAT OCHRONY
SRODOWISKA W BYDGOSZCZY
ul. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz

Nazwa zam6wienia: Dostawa aparatury laboratorvinej

Nazwa wykonawcy/wykonawc6w w przypadku oferty wsp6lnej:

Ad res:

NIP: e-mail: .,

telefon: telefaks:

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na ,,Dostawe aparatury laboratoryjnej" oswiadczam/y,
ze:

1. sktedam/y oferty na wykonanie zam6wienia i w przypadku jej wybrania zobowiazuje/my sie do wykonania
zam6wienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji istotnych warunkdw zam6wienia, w tym we
,,Wzorze umowy" za kwote:

1.1 Zadanie 1 - Dostawa szaf termostatycznych:

1.1.1 cena netto z\: )

podatek VAT zl(slownie: )

cena brutto zf(stownie: )

1.1.2 okres gwarancji: m-cy (minimum 24 m-ce)

1.2 Zadanie 2 - Dostawa mieszadla magnetycznego

1.2.1 cena netto zt (slownie: )

podatek VAT zt (slownie: )

cena brutto zl (stownie: )

15



1.2.2 okres gwarancji: m-cy (minimum 24 m-ce)

1.3 Zadanie 3 - Dostawa systemow rejestracji temperatury

1.3.1 cena netto zl(slownie: )

podatek VAT zt (stownie: }

cena brutto zl(stownie: )

1.3.2 okres gwarancji: m-cy (minimum 24 m-ce)

2. Nastepuja.ce czesci zambwienia zamierzam/y powierzyc podwykonawcom:

3. Oswiadczamy, ±e uwazamy sie za zwia_zanych niniejsza. oferta. na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od
uplywu terminu skladania ofert.

miejscowofec, data

podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji wykonawcy
(czytelny lub np. z piecz^ciq imienna.)

16



ZaJa,cznik nr 2 do siwz

OSWIADCZENIE

o spetnieniu warunkow udziatu w post^powaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowieri publicznych (Dz.U. z 2013 r, poz. 907 z pozn. zm.).

Przystepuja_c do postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego na ,,Dostaw? aparatury laboratoryjnej",
znak:WIOS-SSZP.272.25.2015
prowadzonego przez INSPEKCJ^ OCHRONY SRODOWISKA WOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY
SRODOWISKA W BYDGOSZCZY, ul. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz,

w tmieniu.

(nazwa Wykonawcy lub Wykonawcbw)

Oswiadczam(y), ze spelniam(y) warunki udzialu w post^powaniu dotyczace:

a. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziaialnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa nakladaja. obowi$zek ich posiadania,

b. posiadania wiedzy i doswiadczenia;

c. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zambwienia;

d. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

i opisane przez Zamawiaja.cego w siwz.

podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji wykonawcy

(czytelny lub np. z piecz^ciq imiennq)

dn.

17



Zata.cznik nr 3 do siwz

OSWIADCZENIE

o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zambwieh publicznych (Dz.U.z2013 r., poz. 907 z pozn. zm.)

Przystepuja^c do postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego na ,,Dostawe aparatury laboratoryjnej",
znak:WIO$-SSZP.272.25.2015, prowadzonego przez INSPEKCJE. OCHRONY 6RODOWISKA WOJEWODZKI
INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA W BYDGOSZCZY, ul. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz,

w imieniu.

[nazwa Wykonawcy lub Wykonawc6w)

Oswiadczam(y), ze nie podlegam(y) wykluczeniu z postepowania na podstawie z art. 24 ust. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych.

podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji wykonawcy
(czytelny lub np. z piecz^ciq imienn^)

dn.
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Zat^cznik nr 4 do siwz

INFORMACJA O PRZYNALEZNOSCI WYKONAWCY DO GRUPY KAPITAtOWEJ

Przyst^pujqc do post^powania o udzietenie zamdwienie publicznego na ,,Dostaw§ aparatury laboratoryjnej",
prowadzonego przez INSPEKCJ^ OCHRONY 6RODOWISKA WOJEW6DZKI INSPEKTORAT OCHRONY
SRODOWISKA W BYDGOSZCZY, ul. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz,

w imieniu.

{nazwa Wykonawcy lub Wykonawc6w)

informuje, ze podmiot, kt6ry reprezentuj§:

u nie nalezy do grupy kapitatowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zambwien publicznych *

n nalezy do grupy kapitatowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zambwien publicznych.

W zai^czeniu skfadam list? podmiot6w nalezqcych do tej samej grupy kapitatowej*

*) naleiy zaznaczyfi wtaSciwy kwadrat

dn

podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji wykonawcy
(czytelny lub np. z piecz^cia. imienna.)

*Przez grupe kapitalowq rozumie sie wszystkich przedsi$biorc6w, kttirzy sa kontrolowani w sposob bezpoSredni
lub po&edni przez jednego przedsiebiorce, w tym rowniez tego przedsiebiorc? - art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16
iutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentdw (Dz. U. z 2007 r, Nr 50, poz. 331 z pozn. zm.).
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LISTA PODMIOT6W NALEZACYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAtOWEJ

Przedsiebiorcy wchodzqcy w sktad grupy kapitatowej

Lp- Nazwa/imi§ i nazwisko przedsiebiorcy
(zgodna z nazwa, widniejaca, we wtasciwym rejestrze lub

ewidencji)

Ad res

dn.

podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji wykonawcy
(czytelny lub np. z pieczeciq imienn^)
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Zata_cznik nr 5

Ogolne warunki umowy

§1

Sprzedawca sprzedaje, a Kupuj^cy nabywa , zwany dalej aparaturq.

§2

1. Sprzedawca zobowia_zuje sie dostarczyc w terminie od dnia 5 sierpnia 2015 r. do dnia
12 sierpnia 2015 r. na wtasny koszt przedmiot umowy okreslony w §1 do siedziby
Kupuj^cego w Bydgoszczy przy ul. Piotra Skargi 2.

2. Sprzedawca zobowiazuje sie w terminie, o ktorym mowa w ust. 1, wykonac dodatkowo na
wtasny koszt nastepuja.ce czynnosci:
1) szkolenie w zakresie obstugi aparatury w siedzibie Kupuja,cego w Bydgoszczy,

ul. P. Skargi 2 - dla min 5 osob,
2) szkolenie w zakresie obstugi aparatury w siedzibie Delegatury Kupuj^cego we

Wtoctawku, ul. Kopernika 2- dla min 3 osob,
3) podfa_czenie aparatury do istnieja_cej u Zamawiaja_cego instalacji elektrycznej, z

ewentualnym dostosowaniem tych instalacji do wymagah opisanych w instrukcji
obstugi (montazu) aparatury,

4} dota.czenie do aparatury instrukcji obstugi w jezyku polskim.
3. Sprzedawca zobowia,zuje sie zapewnic serwis gwarancyjny aparatury na terenie Polski.
4. Dostarczenie przedmiotu umowy okreslonego w §1 zostanie potwierdzone protokotem

odbioru podpisanym przez przedstawicieli stron w siedzibie Kupuja_cego w dniu jego
dostarczenia.

§3

1. Cena za przedmiot umowy okrestony w §1 wynosi zt (stownie:
)-

2. Cena, o ktorej mowa w ust. 1, obejmuje:
1) wykonanie zobowi^zari, o ktorych mowa w §2 ust. 1-3,
2} obowia.zuja.cy podatek VAT.

3. Kupuj^cy zobowiazuje sie do uiszczenia na rzecz Sprzedawcy ceny, o ktorej mowa w
ust. 1, na podstawie faktury VAT wystawionej po podpisaniu protokotu odbioru, o ktorym
mowa w §2 ust. 4, i po wykonaniu czynnosci, o ktorych mowa w §2 ust. 2, w terminie 60
dni od dnia otrzymania faktury VAT przez Kupuja.cego, przelewem na konto podane w
tej fakturze.

4. Ustalenie 60-dniowego terminu zaptaty, o ktorym mowa w ust. 3, stosownie do tresci
art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zaptaty w transakcjach
handlowych {Dz.U. 2013 r. poz. 403), jest obiektywnie uzasadnione wtasciwosciq
niniejszej umowy, gdyz srodki na realizacje niniejszej umowy pochodza. z dotacji
przyznanej przez Wojewodzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w
Toruniu - umowa nr DJ 15003/MN-Sp z dnia 16.03.2015 r., a zachowanie procedury
zwia_zanej z pozyskaniem tych srodkow wymaga ustalenia terminu zaptaty wynosza.cego
60 dni.

5. Dniem zaptaty bedzie dzieh obci^zenia rachunku Kupuj^cego.
6. Sprzedawca zobowiazuje sie do terminowego uregulowania naleznosci podatkowych

(podatek VAT) zwia,zanych z wystawiona. dla Kupuj^cego faktura, VAT oraz do zaptaty
Kupuja.cemu odszkodowania w przypadku nieprawidtowego wystawienia faktury VAT.

7. Sprzedawca oswiadcza, ze jest/ nie jest* ptatnikiem podatku VAT, NIP
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§4

1. Sprzedawca oswiadcza, ze przedmiot umowy okreslony w §1 jest nowy fabrycznie - rok
produkcji 2015 - i wolny od wad.

2. Sprzedawca udziela Kupujqcemu, niezaleznie od uprawnieh z tytutu rekojmi, gwarancji
dotycza,cej przedmiotu umowy okreslonego w §1 na okres miesiecy. Bieg
okresu gwarancji rozpoczyna sie w dniu podpisania protokolu odbioru, o ktorym mowa w
§2 ust. 4.

§5

1. W przypadku opoznienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §1,
Sprzedawca zobowia,zuje sie do zaplaty na rzecz Kupujqcego kary umownej w wysokosci
1 % ceny, o ktorej mowa w §3 ust. 1, za kazdy dzieh opoznienia.

2. Sprzedawca zobowiqzany jest do uiszczenia na rzecz Kupuj^cego kary umownej w
wysokosci 10% ceny, o ktorej mowa w §3 ust.1, w przypadku niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez Sprzedawce ktoregokolwiek z obowi^zkow, o ktorych
mowa w §2 ust. 2 i 3.

3. Kupujacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniaja.cego na
zasadach ogolnych w przypadku, gdy poniesie szkode przewyzszaj^cq wysokosc
ktorejkolwiek z zastrzezonych kar umownych.

4. Sprzedawca wyraza zgode na potr^cenie kar umownych z naleznej mu ceny.

§6

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powoduja.cej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publtcznym, czego nie mozna byto przewidziec w chwili zawarcia umowy, Kupuja,cy
moze odst^pic od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Sprzedawca moze zajdac wyt^cznie zaptety naleznej
mu z tytutu wykonania czesci umowy.

§7

Zmiany umowy wymagaj^ formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci aneksu.

§8

1. W sprawach nie uregulowanych umowq majq odpowiednie zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory strony poddaj^ pod rozstrzygniecie wtasciwego rzeczowo sa^du w
Bydgoszczy.

§9

Umowe sporz^dzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, dwa dla Kupuj^cego i jeden
dla Sprzedawcy.

*niepotrzebne skreslic

R^DC


