Zakopane, dnia 02 lipca 2019r.
Znak sprawy: SG. 32.2019

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej w postępowaniu pn. „Dostawa wyposażenia sal
lekcyjnych Zespołu Szkół Hotelarsko – Turystycznych w Zakopanem”.
Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych, ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane niniejszym
zaprasza do złożenie oferty i podanie ceny ofertowej dla planowanego zadania pn. „Dostawa
wyposażenia sal lekcyjnych Zespołu Szkół Hotelarsko – Turystycznych w Zakopanem”.

I.

Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający informuje, że usługa objęta niniejszym postępowaniem będzie zrealizowana
w następującym wymaganym terminie:
14 dni od dnia podpisania umowy

II.

Wycena zamówienia:

1.

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zaproszeniu,
powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego
wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne
upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
Przed złożeniem oferty Wykonawcy zobowiązani są do dokładnego zapoznania
się z przedmiotem zamówienia, lokalizacją, charakterystyką i zakresem zamówienia.
Na Wykonawcy składającym ofertę ciąży obowiązek dokonania niezbędnych sprawdzeń
i ustaleń mających na celu zapewnienie jednoznaczności składanej oferty.
Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w niej skład
elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru oferty
najkorzystniejszej.

2.

3.

III. Oferta:
Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę.
Oferta winna być napisana w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisania przez osobę (osoby)
uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
3.
Oferta winna być sporządzona wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego
zaproszenia wraz z załączonym aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
4.
Zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia, o którym mowa wyżej musi
posiadać wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami prawa np. zezwolenia, certyfikaty itp.
dopuszczające dostarczony sprzęt, urządzenia oraz oprogramowanie do użytkowania na terenie
Polski zgodnie z przeznaczeniem, któremu mają służyć.
1.
2.

IV.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy składać w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych, ul. Partyzantów 1/5,
34-500 Zakopane w sekretariacie osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres podany
powyżej.
2.
Ofertę przetargową należy złożyć w kopercie lub opakowaniu, w sposób następujący:
Koperta (opakowanie) powinna zawierać nazwę i dokładny adres Wykonawcy składającego
ofertę oraz napis:
Oferta na: „Dostawę wyposażenia sal lekcyjnych Zespołu Szkół Hotelarsko – Turystycznych
w Zakopanem”.
1.

3.
4.

oraz napis: „ nie otwierać przed 22 lipca 2019 roku”.
Koperta (opakowanie) oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem
bez uszkodzenia, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.
Ofertę należy złożyć w terminie: do dnia 22 lipca 2019 roku, do godziny 1100.
Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 22 lipca roku o godzinie 1115.

V.

Opis przedmiotu zamówienia:

1.

Przedmiotem przetargu jest wybór Wykonawcy, który wykona na rzecz Zamawiającego
dostawę określoną we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) jako:
30.20.00.00-1 (Urządzenia komputerowe)
30.21.33.00-8 (Komputer biurowy),
30.23.13.00-0 (Monitory ekranowe),
32.32.20.00-6 (Urządzenia multimedialne),
32.35.12.00-0 (Ekrany),
48.62.00.00-0 (Systemy operacyjne),

2.

Zestawy komputerowe stacjonarne wraz z monitorami – w ilości 6 sztuk zgodnie
ze specyfikacją:
Komputer stacjonarny – 6 sztuk
Parametr

Charakterystyka (wymagania minimalne)

1.

Zastosowanie

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb edukacyjnych,
prowadzenia elektronicznego dziennika lekcyjnego oraz
wykorzystywany podczas zajęć, min. do wyświetlania prezentacji
multimedialnych na rzutniku.

2.

Procesor

Procesor Intel I-5 siódmej generacji

3.

Pamięć RAM

Minimum 8 GB.

4.

Dysk twardy

Minimum 120 SSD.

5.

Karta graficzna

Karta graficzna ze złączami: D-SUB, DVI i HDMI

6.

Karta dźwiękowa

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High
Definition. Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym
panelu obudowy.

7.

Wbudowane karty sieciowe

Karta sieciowa 1 Gb/s

Klawiatura USB w układzie polski programisty.
Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll).
DVD +/- RW wraz dołączonym oprogramowaniem do nagrywania i
odtwarzania.
Min. 1 x DVI (możliwość zastosowania przejściówki z Display Port);
Min. 1 x HDMI (możliwość zastosowania przejściówki z Display Port);
Min. 6 x USB;
Port sieciowy RJ-45.

8.

Urządzenia wskazujące

9.

Napęd optyczny

10.

Porty, Złącza

11.

System operacyjny

12.

Zgodność z systemami
operacyjnymi i standardami

13.

Certyfikaty i standardy

14.

Obudowa

15.

Ergonomia

16.

Gwarancja

3-letnia gwarancja producenta.

17.

Listwa zasilająca

ACAR- 5 gniazd, kabel 1,8m.

Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional.
Oferowany model komputerów posiada certyfikat producenta systemu
operacyjnego potwierdzający poprawną współpracę oferowanego
modelu komputerów z zainstalowanym systemem operacyjnym.
Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu,
Deklaracja zgodności CE.
Małogabarytowa typu Tower,
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w
postaci linki metalowej.
Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 w
pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (WORK)
wynosząca maksymalnie 27dB.

Monitor – 6 sztuk
Parametr

Charakterystyka (wymagania minimalne)

1.

Ekran

Ekran z matrycą minimum 22”.

2.

Czas reakcji matrycy

Maksymalnie 5ms.

3.

Rozdzielczość maksymalna

Minimum 1920x1080.

4.

Złącze

DVI i HDMI

5.

Głośniki

Creative A60 4W lub podobne.

6.

Gwarancja

3-letnia gwarancja producenta.

Projektor multimedialny – 6 sztuk
Parametr

Charakterystyka (wymagania minimalne)

1.

Rozdzielczość obrazu

1920x1080.

2.

Proporcje obrazu

16:10.

3.

Jasność

3300 ANSI lm

4.

Kontrast

23000.

5.

Złącza (wejścia)

HDMI.

6.

Pilot

Tak.

7.

Możliwość instalacji

Na uchwycie sufitowym.

Projektor multimedialny – 6 sztuk
Parametr

Charakterystyka (wymagania minimalne)

8.

Uchwyt

Dostarczony odpowiedni uchwyt do niniejszego projektora celem
instalacji sufitowej z regulacją wysokości zawieszenia, regulacji
pochyłu oraz obrotu.

9.

Gwarancja

2 letnia gwarancja producenta

Ekran naścienny rozwijany – 6 sztuk
Parametr

Charakterystyka (wymagania minimalne)

1.

Powierzchnia projekcyjna

175 x 175 cm

2.

Typ

Rozwijany

3.

Rodzaj instalacji

Montaż ścienny

4.

Gwarancja

2 letnia gwarancja producenta

VI.

Wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający dokona w oparciu o następujące
kryteria:

1.
2.

Cena ofertowa:
100 %
Zamawiający informuje, że do oceny, porównania i wyboru oferty najkorzystniejszej
w kryterium cenowym będzie się kierował wartością cenową brutto złożonych ofert określoną
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VII. Umowa:
1.

2.

Zamawiający będzie wymagał zawarcia umowy z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą
ofertę cenową, na warunkach szczegółowo określonych w projekcie umowy dołączonym
do niniejszego zaproszenia w postaci Załącznika nr 2.
Złożenie oferty, a tym samym przyjęcie warunków niniejszego postępowania przez
Wykonawcę jest równoznaczne z akceptacją, przyjęciem postanowień projektu umowy.

VIII. Pozostałe informacje:
1.
2.

Zamawiający o wyniku niniejszego postępowania powiadomi wszystkich Wykonawców,
którzy złożyli swoje oferty cenowe za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Informuję, iż przedmiotowe zapytanie zostało rozesłane do kilku oferentów w celu rozeznania
rynku i wybrania najkorzystniejszej oferty cenowej.

W przypadku pytań lub wątpliwości bardzo prosimy o kontakt:
tel. 18 206 68 46
Otrzymują:
1. adresat,
2. a/a.

Załącznik nr 1
............................................ dnia ......................... 2019 roku

OFERTA
CENOWA
Odpowiadając na zaproszenie do udziału w postępowaniu na zadanie pn. . „Dostawa wyposażenia
sal lekcyjnych Zespołu Szkół Hotelarsko – Turystycznych w Zakopanem”., zgodnie
z wymaganiami określonymi w zaproszeniu, składam niniejszą ofertę:

Nazwa Wykonawcy:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Adres siedziby:
ul. .......................................................……
miejscowość: ……..…………..………………..………….
kod: ..........................................................
województwo: ……………………………………………..
Nr telefonu: ................................................... Nr faksu: ………...........................................................
NIP:............................................................ Regon: ……………………….........................................
e-mail: ......................................................... www: …………………………........................................
1.

Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
w zaproszeniu do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą łączną cenę brutto
w wysokości:
.................................. , ........ złotych brutto
(słownie: .......................................................................................................................... )
Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek VAT, który
na datę złożenia oferty wynosi .......... %.

2.
3.

Oświadczam(y), że wykonam zamówienie w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.
Oświadczam(y), że zapoznałem się z zaproszeniem i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, oraz

4.
5.
6.

że otrzymałem informacje konieczne do właściwego przygotowania oferty.
Oświadczam(y), że załączony do zaproszenia projekt umowy został przeze mnie
zaakceptowany.
Zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarciu umowy na określonych
w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:
- …………………………………………………………………………………………………
,
- …………………………………………………………………………………………………
.

.......................................................
( podpis osoby / osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy )

Załącznik nr 2

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych
 34-500 Zakopane, ul. Partyzantów 1/5,
 tel. (18) 20-66-846, fax (18) 20-66-846
 e-mail: sekretariat@zsht.pl  http://www.zsht.pl

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO
UMOWA
Nr………………………………

 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15,

 tel. (0-18) 20-17-100,
 e-mail: zp@powiat.tatry.pl

fax (0-18) 20-17-104
 http://www.powiat.tatry.pl

Zawarta w dniu …………………… roku w Zakopanem
p o m i ę d z y:

Powiatem Tatrzańskim ul. Chramcówki 15 w Zakopanem reprezentowanym przez
Dyrektora Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem
……………………………
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………..
reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………………
zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
REGON: ………………….
NIP …………………….
zwaną dalej “Wykonawcą”
Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest art.4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
Zamówień Publicznych.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca a Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu własnym
transportem przedmiot zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)
jako główny przedmiot zamówienia: 30.20.00.00-1 (Urządzenia komputerowe) oraz
przedmiot zamówienia uzupełniający: 30.21.33.00-8 (Komputer biurowy), 30.23.13.00-0
(Monitory ekranowe), 48.62.00.00-0 (Systemy operacyjne), 32.32.20.00-6 (Urządzenia
multimedialne), 32.35.12.00-0 (Ekrany), polegającą na wykonaniu dostawy wyposażenia sal
lekcyjnych Zespołu Szkół Hotelarsko – Turystycznych w Zakopanem, przy ul. Partyzantów
1/5, 34-500 Zakopanem, tj. fabrycznie nowych urządzeń i oprogramowania, obejmujących:
 Zestawy komputerowe stacjonarne wraz z monitorami – w ilości 6 sztuk, oraz
Projektory multimedialne wraz z ekranami wg zestawienia minimalnych parametrów
technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych w ust. 2, wg zestawienia
minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych określonych
w ust. 4, zgodnie ze złożoną ofertą przetargową dnia …………….. roku na warunkach
określonych w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej oraz postanowieniami
niniejszej umowy.
2. Dostawa nowych zestawów komputerowych wraz z monitorami i projektorów
multimedialnych wraz z ekranami dla potrzeb Zespołu Szkół Hotelarsko – Turystycznych

w Zakopanem, o których mowa w ust. 1 umowy obejmuje urządzenia o następujących
minimalnych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych:
Komputer stacjonarny – 6 sztuk
Parametr

Charakterystyka (wymagania minimalne)

1.

Zastosowanie

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb edukacyjnych,
prowadzenia elektronicznego dziennika lekcyjnego oraz
wykorzystywany podczas zajęć, min. do wyświetlania prezentacji
multimedialnych na rzutniku.

2.

Procesor

Procesor Intel I-5 siódmej generacji

3.

Pamięć RAM

Minimum 8 GB.

4.

Dysk twardy

Minimum 120 SSD.

5.

Karta graficzna

Karta graficzna ze złączami: D-SUB, DVI i HDMI

6.

Karta dźwiękowa

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High
Definition. Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym
panelu obudowy.

7.

Wbudowane karty sieciowe

Karta sieciowa 1 Gb/s

8.

Urządzenia wskazujące

9.

Napęd optyczny

10.

Porty, Złącza

11.

System operacyjny

12.

Zgodność z systemami
operacyjnymi i standardami

13.

Certyfikaty i standardy

14.

Obudowa

15.

Ergonomia

16.

Gwarancja

3-letnia gwarancja producenta.

17.

Listwa zasilająca

ACAR- 5 gniazd, kabel 1,8m.

Klawiatura USB w układzie polski programisty.
Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll).
DVD +/- RW wraz dołączonym oprogramowaniem do nagrywania i
odtwarzania.
Min. 1 x DVI (możliwość zastosowania przejściówki z Display Port);
Min. 1 x HDMI (możliwość zastosowania przejściówki z Display Port);
Min. 6 x USB;
Port sieciowy RJ-45.
Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional
(32-bit) lub równoważny.
Oferowany model komputerów posiada certyfikat producenta systemu
operacyjnego potwierdzający poprawną współpracę oferowanego
modelu komputerów z zainstalowanym systemem operacyjnym.
Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu,
Deklaracja zgodności CE.
Małogabarytowa typu Tower,
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w
postaci linki metalowej.
Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 w
pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (WORK)
wynosząca maksymalnie 27dB.

Monitor – 6 sztuk
Parametr

Charakterystyka (wymagania minimalne)

1.

Ekran

Ekran z matrycą minimum 22”.

2.

Czas reakcji matrycy

Maksymalnie 5ms.

3.

Rozdzielczość maksymalna

Minimum 1920x1080.

4.

Złącze

DVI i HDMI

5.

Głośniki

Creative A60 4W lub podobne.

6.

Gwarancja

3-letnia gwarancja producenta.

Projektor multimedialny – 6 sztuk
Parametr

Charakterystyka (wymagania minimalne)

1.

Rozdzielczość obrazu

1920x1080.

2.

Proporcje obrazu

16:10.

3.

Jasność

3300 ANSI lm

4.

Kontrast

23000.

5.

Złącza (wejścia)

HDMI.

6.

Pilot

Tak.

7.

Możliwość instalacji

Na uchwycie sufitowym.

8.

Uchwyt

Dostarczony odpowiedni uchwyt do niniejszego projektora celem
instalacji sufitowej z regulacją wysokości zawieszenia, regulacji
pochyłu oraz obrotu.

9.

Gwarancja

2 letnia gwarancja producenta

Ekran naścienny rozwijany – 6 sztuk
Parametr

Charakterystyka (wymagania minimalne)

1.

Powierzchnia projekcyjna

175 x 175 cm

2.

Typ

Rozwijany

3.

Rodzaj instalacji

Montaż ścienny

4.

Gwarancja

2 letnia gwarancja producenta

3. Strony ustalają, że przedmiot umowy, o którym mowa wyżej w ust. 1 będzie dostarczony,
zainstalowany i uruchomiony do siedzibie Zespołu Szkół Hotelarsko – Turystycznych
w Zakopanem, ul. Partyzantów 1/5 przez Dostawcę.
4. Dostawca oświadcza, że dostarczony przedmiot zamówienia, o którym mowa wyżej
posiada wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami prawa np. zezwolenia, certyfikaty
itp. dopuszczające dostarczone urządzenia i oprogramowanie do użytkowania na terenie
Polski zgodnie z przeznaczeniem, któremu mają służyć.

1.
2.

§2
Czas trwania umowy
Rozpoczęcie wykonania umowy strony ustalają na dzień ……………… roku.
Zakończenia wykonania umowy strony ustalają na dzień ……………… roku.
§3

1.

Wykonanie umowy
Dostawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

i techniczny a także pracowników zdolnych do realizacji niniejszej umowy.
Dostawca dostarczy towar transportem własnym na własny koszt i ryzyko z dostawą
i rozładunkiem w Zespole Szkół Hotelarsko – Turystycznych w Zakopanem, ul. Partyzantów
1/5, 34-500 Zakopane własnymi siłami.
Dostawca wraz z dostawą przedmiotu niniejszej umowy przekaże Zamawiającemu
uwierzytelnioną kserokopię dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 6 umowy oraz
kompletną dokumentację techniczną w języku polskim w tym instrukcję obsługi (jeżeli
dotyczy).
Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy w formie protokołu odbioru. Za odbiór
bezusterkowy strony uznają odbiór bez zastrzeżeń Zamawiającego.
Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru wadliwego w szczególności
w przypadku gdy:
a)
dostarczono towar złej jakości,
b)
dostarczono towar niezgodnie z umową,
c)
nie dostarczono dokumentów, o których mowa w ust. 3.
Dostawca oświadcza, że wymiana towaru wadliwego, o którym mowa w ust. 5 umowy
nastąpi w ciągi 3 dni od złożenia reklamacji na koszt i ryzyko Dostawcy. W przypadku, gdy
ostatni dzień dostawa będącej wynikiem reklamacji wypada w dniu ustawowo wolnym od
pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. W tej sytuacji
postanowienia ust. 4 i ust. 5 stosuje się odpowiednio.
Dostawca ponosi odpowiedzialność za jawne i ukryte wady fizyczne przedmiotu niniejszej
umowy stwierdzone w okresie rękojmi, na zasadach określonych w obowiązujących w tym
zakresie przepisach prawa.
Dostawca zobowiązuje się:
a) dołożyć należytej staranności w wykonywaniu umowy,
b) utrzymać w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w związku z jej wykonywaniem,
Ze strony Zamawiającego odpowiedzialny za rozliczenie wykonania umowy będzie
kierownik gospodarczy ZSH-T ……………………….
Dostawcę przy realizacji niniejszej umowy reprezentować będzie: ……………………..
Strony zgodnie ustalają, że dostawa wykonana zostanie zgodnie z niniejszą umową oraz
ofertą przetargową złożoną w dniu …………… roku.
Dostawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie zgodnie z opisem zawartym w niniejszej
umowie oraz zgodnie z:
a)
wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,
b)
zasadami rzetelnej wiedzy i ustalonymi zwyczajami.
§4

Wynagrodzenie
1.
Za wykonanie dostawy objętej niniejszą umową Zamawiający zobowiązuje się zapłacić
Dostawcy, wynagrodzenie ustalone na podstawie cen/ceny określonej w ofercie przetargowej
złożonej dnia 18.09. 2013 roku, w wysokości ………………………..
(słownie:
………………….) w tym 0 % należnego podatku VAT.
2.
Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 w szczególności składa się wynagrodzenie za
wykonanie dostawy, o której mowa w § 1 ust. 2 umowy w wysokości ……………….. zł brutto w
tym 0 % należnego podatku VAT,
3.
W oferowanej cenie są zawarte wszystkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty
związane z dostawą urządzeń oraz oprogramowania do Zespołu Szkół HotelarskoTurystycznych w Zakopanem, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ewentualne
opłaty, serwisu gwarancyjnego, koszty oprogramowania, licencji programu itp.).

§5
a.

b.

c.
d.

1.
2.

3.
4.

1.

Warunki płatności
Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie należne Dostawcy od Zamawiającego
za dostarczony przedmiot niniejszej umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy,
będzie płatne na podstawie faktury, po dokonaniu protokolarnego bezusterkowego odbioru
końcowego przedmiotu niniejszej umowy w terminie 30 dni po przedłożeniu faktury VAT
przez Dostawcę u Zamawiającego.
Zapłata następować będzie przelewem bankowym z konta Zamawiającego na rachunek
bankowy Dostawcy wskazany na fakturze.
Jako dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Dostawca fakturę wystawi dla Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Zakopanem
ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane.
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada
NIP: 736 – 10 – 66 – 403.
§6
Kara umowna
Strony postanawiają, że w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy
naliczone będą kary umowne.
Dostawca płaci Zamawiającemu karę umowną:
1)
za zwłokę w terminie zakończenia dostawy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto,
niedostarczonej części dostawy wg cen o których mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy
za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki,
2)
za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad, w szczególności o których mowa w § 3 ust.
5 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, towaru posiadającego wady określonego
wg cen o których mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy za każde rozpoczęte 24 godziny
zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 6,
3)
za zwłokę w usunięciu awarii w okresie gwarancji, przekraczającej termin określony w
§ 8 ust. 2 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, uszkodzonego urządzenia
określonego wg cen o których mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy za każde rozpoczęte
24 godziny zwłoki,
4)
za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10,00 %
wartości brutto określonego w § 4, ust. 1 niniejszej umowy.
Dostawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kary umownej
z przysługującego mu wynagrodzenia (z faktury).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowań przewyższających kary
umowne na zasadach ogólnych.
§7
Rozwiązanie umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym:
1) W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy oraz warunków przetargu
będącego podstawą zawarcia niniejszej umowy,
2) W przypadku niewykonywania postanowień niniejszej umowy trwającego dłużej niż 14
dni,
z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych.
§8

1.

2.

3.

1.
2.
3.
4.
5.

Gwarancja i serwis
Dostawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia, o których mowa
w § 1 ust. 2 umowy licząc od terminu dokonania bezusterkowego odbioru końcowego
przedmiotu dostawy.
Zamawiający zastrzega, że w przypadku wystąpienia w okresie gwarancji trzykrotnej awarii
tego samego podzespołu dostarczonego urządzenia, zostanie on wymieniony na nowy wolny
od wad.
Okres gwarancji każdorazowo zostanie przedłużony o czas wyłączenia przedmiotu umowy
z eksploatacji trwającej powyżej terminów przewidzianych na usunięcie awarii z powodu
naprawy, określonych w § 1 umowy.
§9
Postanowienia końcowe
Zmiany umowy będą dokonywane za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem
nieważności w postaci aneksów do umowy.
W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.
Spory mogące wyniknąć w związku z umową będzie rozstrzygał Sąd właściwy
dla Zamawiającego.
Umowę spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
Dostawca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Zamawiającego. Otrzymane informacje nie zostaną udostępnione innym firmą bądź osobom
trzecim. Jednocześnie Dostawca ma prawo wglądu i poprawienia swoich danych osobowych.
Zamawiający:

Dostawca:

