Warszawa, dn. 24 listopada 2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2016
Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola”, ul. Myśliwiecka 9, 00-459 Warszawa zaprasza
do złożenia oferty na:

zakup fabrycznie nowego, nieużywanego samochodu z fabryczną homologacją osobową do
przewozu 7-miu osób (z kierowcą), rok produkcji 2016
I. Dane ogłaszającego zapytanie ofertowe
Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola”
00-459 Warszawa ul. Myśliwiecka 9
Tel. 022 622 91 07
Fax. 022 622 91 06
e-mail: sekretariat.agrykola@gmail.com
II. Tryb
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29
stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych zwaną dalej ustawą. Zgodnie z art. 4. Pkt.8 ww. ustawy
niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania przepisów ustawy.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup fabrycznie nowego, nieużywanego samochodu z fabryczną
homologacją osobową do przewozu 7-miu osób (6+kierowca), rok produkcji 2016.

2. Dane techniczne i wyposażenie:

-

Silnik:
Pojemność od 1900 ccm do 2500 ccm;
Moc silnika minimum 150 KM;
Paliwo: olej napędowy.
Norma emisji spalin EURO 6

-

Nadwozie:
Typu 7 – osobowy (6+ kierowca);
Kolor: lakier metaliczny
Drzwi boczne z obu stron przesuwne
Samochód osobowy z możliwością szybkiego demontażu foteli;
Tylne drzwi otwierane do góry (klapa) lub dzielone

-

Napęd:
Skrzynia biegów manualna, 6 biegów;
Napęd na koła przednie.
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-

Wymiary:
Długość od 4800mm do 5100 mm;
Szerokość z lusterkami od 2065 mm do 2100 mm;
Wysokość do 2000 mm;

-

Układ kierowniczy i hamulcowy:
Wspomaganie układu kierowniczego zależne od prędkości samochodu ;
Regulowana wysokość kolumny kierownicy;
System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS;
Elektroniczny korektor siły hamowania;
Wspomaganie nagłego hamowania;
4 hamulce tarczowe.
System obserwacji otoczenia z funkcją awaryjnego hamowania w mieście

-

Ogrzewanie i wentylacja:
Klimatyzacja elektroniczna dwu strefowa
Nawiew ciepłego powietrza na część tylną.

-

Wyposażenie dodatkowe:
Fabryczne czujniki parkowania tył
Radio CD i MP3 z 4 głośnikami;
Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera;
Kurtyny powietrzne
Tempomat
Komputer pokładowy;
Światła przeciwmgłowe przednie;
Nawigacja w języku polskim
Bezwładnościowe, trójpunktowe pasy bezpieczeństwa;
Zagłówki na fotelach;
Uchwyt do mocowania ładunku;
Regulacja zasięgu reflektorów przednich od wewnątrz;
Regulacja wysokości fotela kierowcy;
Obrotomierz;
Fabryczny alarm anytwłamaniowy
Immobilizer;
Centralny zamek sterowany pilotem;
Szyby sterowane elektrycznie w drzwiach przednich.
Ogrzewana tylna szyba z wycieraczką;
Elektrycznie sterowane lusterka boczne, ogrzewane;
Komplet 4 opon zimowych wraz z felgami stalowymi
Dywaniki gumowe;
Trójkąt ostrzegawczy;
Gaśnica;
Apteczka pierwszej pomocy.
Wspólny Słownik Zamówień CPV:
34100000-8
34110000-1
34115000-6
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3. Warunki dostawy:
a. cena łącznie z podatkiem VAT oferty sprzedaży powinna obejmować pojazd wraz
z kompletnym wyposażeniem, zgodnym z opisem w pkt 2 oraz wszelkim innym, które jest
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pojazdu,
b. w oferowanej cenie i wyposażeniu Wykonawca uwzględni wszystkie promocje i rabaty
cenowe obowiązujące na oferowany pojazd do dnia realizacji zamówienia,
c. na oferowany samochód Wykonawca udzieli Zamawiającemu min. 2 letnią gwarancję na
układ mechaniczny bez limitu przebiegu, oraz min. 6 letnią gwarancję na perforację
korozyjną, z zastrzeżeniem że gwarancja obejmować również będzie wszelkie
nadbudowy, przebudowy czy też dobudowy wykonywane w związku ze specyfiką
przedmiotu zamówienia.
d. wraz z samochodem Wykonawca dostarczy odpowiednią dokumentację:
- oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim,
- książkę gwarancyjną,
- kartę pojazdu,
- książkę przeglądów serwisowych,
- świadectwo homologacji pojazdu.
e. Wykonawca wskaże miejsce serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego,
f. Wykonawca zapewni realizację zamówienia w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy,
g. dostawa samochodu, koszty sprawdzenia, jazda próbna obciążają w całości Wykonawcę,
h. dostawa samochodu odbędzie się na miejsce wskazane przez Zamawiającego tj. do:
Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego „AGRYKOLA” ul. Myśliwiecka 9
Warszawa i na własny koszt;
4. Wykonawca przed wydaniem samochodu Zamawiającemu wykona:
- niezbędne przeglądy przedsprzedażne, które odnotuje w książce przeglądów serwisowych,
- pierwsze uruchomienie pojazdu,
- ponadto przed upływem okresu gwarancji dokona bezpłatnego przeglądu samochodu i usunie
stwierdzone usterki, nie dotyczy to płatnych przeglądów wynikających z zasad gwarancji
producenta.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony
w niniejszej SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej).
7. Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza możliwości zamówień uzupełniających.
IV. Termin realizacji zamówienia
Wymagany termin realizacji – 2 tygodnie od podpisania umowy, nie później jednak niż do
16 grudnia 2016 r.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
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Ocena spełniania ww. warunków oceniana zostanie zgodnie z formułą; spełnia – nie spełnia,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w opisie
zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca
spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania.
VI. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące
dokumenty i oświadczenia:
 Dokument stwierdzający, że Wykonawca, który będzie realizował zamówienie, jest
autoryzowanym koncesjonerem albo współpracuje z autoryzowanym dealerem lub
producentem danej marki pojazdu.
 Polisa wraz z dowodem jej opłacenia, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 100.000,00 zł, ważna na cały okres
realizacji niniejszego zamówienia, a w przypadku, gdy ważność polisy jest krótsza, niż okres
realizacji niniejszego zamówienia, oświadczenie Wykonawcy zapewniające o
kontynuowaniu ubezpieczenia zgodnie z okresem realizacji niniejszego zamówienia.

Osoby po stronie zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
W sprawach dotyczących przebiegu postępowania prosimy o kontakt z Mirosławem Robakiem
lub Magdalena Świerżewska tel. 22 622 91 07 fax 22 622 91 06

VII. Opis sposobu przygotowania ofert
Oferta musi zawierać:
1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy, (załącznik nr 1),
2. wypełnione i podpisane oświadczenie, (załącznik nr 2)
3. wypełnioną i podpisaną ofertę cenową (załącznik nr 3),
4. zatwierdzony przez Wykonawcę projekt umowy (załącznik nr 4),
5. dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu określone w pkt. VI
VIII. Kryterium oceny złożonych ofert
1. Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie
następującym kryterium:
Cena brutto – 100%
Cena oferty najtańszej
----------------------------x 100 = liczba punktów
Cena oferty badanej
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2. W przypadku otrzymania ofert o jednakowej cenie Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji
ceny i warunków umowy przeprowadzonych indywidualnie z oferentami. Wynegocjowana cena i
inne warunki realizacji zamówienia stanowić będą ofertę ostateczną wykonawcy, która zostanie
oceniona wg zasady określonej w pkt 1.
IX. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie zamawiającego: WCSM Agrykola ul.
Myśliwiecka 9 w terminie do 1 grudnia do godziny 10.00
2. Opakowanie i adresowanie oferty:
Ofertę należy umieścić w zamkniętym i nieprzezroczystym opakowaniu (koperta)
zaadresowanym na zamawiającego, oznaczonymi danymi Wykonawcy i opisem:
WCSM Agrykola ul. Myśliwiecka 9, 00-459 Warszawa
Oferta na:
„zakup fabrycznie nowego, nieużywanego samochodu z fabryczną homologacją
osobową do przewozu 7-miu osób (z kierowcą), rok produkcji 2016
- nie otwierać przed 01.12.2016 – godz. 10.15

3. Zamawiający dokona otwarcia ofert cenowych w dniu 1 grudnia 2016 o godz. 10.15
w swojej siedzibie (adres jak wyżej)

4. Informację o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.
1. O wyborze oferty cenowej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali
się o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający zawrze umowę w ciągu 20 dni po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający
wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej
oceny.

Załączniki
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie
3. Oferta cenowa
4. Projekt umowy
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Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego 4/2016 – formularz ofertowy
...................................................................

.................................

/Nazwa i adres Wykonawcy/

/miejscowość i data/

OFERTA
Do Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego „AGRYKOLA”
ul. Myśliwiecka 9
00-459 Warszawa

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania
o cenę na zakup fabrycznie nowego, nieużywanego samochodu z fabryczną homologacją osobową do przewozu 7-miu
osób (z kierowcą), rok produkcji 2016, zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu:
1.

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
.................................. zł brutto, słownie .................................................................................... zł, zgodnie z
załączonym wypełnionym formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

2.

oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia,

3.

cena powyższa nie podlega podwyższeniu ze względu na stopę inflacji,

4.

deklarujemy wykonanie dostawy w terminie określonym w opisie zamówienia,

5.

na dostarczony przez nas samochód udzielamy gwarancji na układ mechaniczny bez limitu przebiegu na
okres ................. miesięcy i gwarancji

na perforację korozyjną na okres ................. miesięcy, z

zastrzeżeniem że gwarancja obejmować również będzie wszelkie nadbudowy, przebudowy czy też
dobudowy wykonywane w związku ze specyfiką przedmiotu zamówienia.
6.

oferowany

przez

nas

termin

płatności:

21

dni

licząc

od

daty

otrzymania

faktury,

po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia;
7.

oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz
przyjmujemy warunki w niej zawarte;

8.

oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo
zamówień publicznych (dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. Zm.);

9.

oświadczamy,

że

uważamy

się

za

związanych

niniejszą

ofertą

na

czas

wskazany

w Zapytaniu ofertowym;
10. w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
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11. Oferta została złożona na ..............stronach, kolejno ponumerowanych od nr .......do nr .......,
w tym informacje zawarte na stronach od nr ......... do nr ......... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być
udostępniane;
12. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty*.
1.

..........................................................................

2.

..........................................................................

3.

..........................................................................

4.

..........................................................................

..........................................................
/upełnomocniony(eni)
przedstawiciel(e) Wykonawcy/

*

należy dopisać tyle punktów ile będzie to konieczne

Uwaga:
Jeżeli

dołączone

są

kopie

dokumentów,

to

muszą

być

one

poświadczone

przez

Wykonawcę

za zgodność z oryginałem przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy.
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Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego

.......................................
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
złożone zgodnie z art. 22 i 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. Nr 19 z dn. 09.02.2004 r. poz. 177)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
zakup fabrycznie nowego, nieużywanego samochodu z fabryczną homologacją osobową do przewozu 7-miu osób (z
kierowcą), rok produkcji 2016
ja (imię i nazwisko)
............................................................................................................................................................
reprezentując firmę (nazwa firmy)
............................................................................................................................................................
jako (stanowisko służbowe)
............................................................................................................................................................
w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:
1) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 1),
2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3),
3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
(art. 22 ust 1 pkt 4),
4) nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 pzp,
Ponadto:
a) zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia i
akceptujemy je, a zamówienie wykonamy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
b) nasza oferta odpowiada warunkom zamówienia i jest ważna przez okres związania określony przez
Zamawiającego (art. 85 ust. 1 pkt 1),
c) w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie zaproponowanym
przez Zamawiającego nie później jednak niż w okresie związania ofertą. Niezawarcie przez nas umowy w
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego należy traktować jako uchylenie się od zawarcia umowy.
d) w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do przekazania Zamawiającemu oryginału (lub kopii
poświadczonych za zgodność) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej
niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku niedostarczenia ww. dokumentów
w podanym przez Zamawiającego terminie Zamawiający ma prawo uznać, iż Wykonawca uchyla się od
zawarcia umowy.

.........……………………. dn. ………………….
………………………………….
(podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - FORMULARZ CENOWY

OFERTA CENOWA (wzór)
.......................................
(pieczęć Wykonawcy)

Nr ................

Nazwa i adres Wykonawcy:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Tel. Fax.:.............................................
1. Oferujemy dostawę samochodu spełniającego wymagania wyszczególnione w Zapytaniu Ofertowym nr 4/2016 w
pkt. III. Opis przedmiotu zamówienia
Cena całkowita oferty brutto: ......................... PLN
(słownie: ..................................................................................................................................)
2. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzić będzie ..........................................................................
........................................................................................................................................................................

...........................................................
(podpis Wykonawcy)
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Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego nr 4/2016
PROJEKT UMOWY
Zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu …………………….. roku
pomiędzy Zamawiającym:

Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481,
reprezentowane na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 22.06.2015 Nr GPOR.0052/2853/2015 przez Dyrektora WCSM Agrykola – Mirosława Robaka
zwanym w dalszym ciągu umowy „Zleceniodawcą ",
Adres do korespondencji: WCSM Agrykola, ul. Myśliwiecka 9 , 00-459 Warszawa
a Wykonawcą:
_______________________________________ (imię i nazwisko) prowadzącym działalność
gospodarczą pod nazwą ____________ (nazwa firmy i jeszcze raz imię i nazwisko), z siedzibą w
_________________
przy
ul.______________________________,
nr
NIP:
__________________________, nr REGON ________________________ prowadzącym/-cą
działalność na podstawie wpisu do CEIDG, zwanym dalej „Najemcą”
lub
Spółką ____________________, z siedzibą w __________________, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy w _________, ____ Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS _________, NIP: _________, zwaną dalej: „Najemcą”,
reprezentowaną przez: ______________ (członkowie zarządu wpisani zgodnie z reprezentacją
wskazaną w KRS)
o następującej treści:
§1
Przedmiotem Umowy jest zakup fabrycznie nowego samochodu ...................... – dla Warszawskiego
Centrum Sportu Młodzieżowego „AGRYKOLA”

§2
Strony ustalają, że dostarczenie Przedmiotu Umowy nastąpi 2 tygodnie od podpisania umowy, nie
później jednak niż do 16 grudnia 2016 r.
§3
1. Protokolarny odbiór samochodu odbędzie się w siedzibie Kupującego.
2. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć samochód w stanie fabrycznie nowym
z wykonanym przeglądem zerowym z warunkami gwarancji określonymi w książce gwarancyjnej
wraz z niezbędnymi dokumentami technicznymi, eksploatacyjnymi i gwarancjami na urządzenia
posiadające indywidualne gwarancje.
3. Odbiór samochodu obejmuje:
 sprawdzenie zgodności ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotu
zamówienia,
 sprawdzenie dokumentacji technicznej i gwarancyjnej oraz certyfikatów na wyposażenie,
 przeprowadzenie jazdy próbnej,
4. W przypadkach budzących wątpliwości Kupujący może na koszt Sprzedającego przeprowadzić
dodatkowe badania.

10

§4
1. Sprzedający oświadcza, że:
a) jest właścicielem samochodu będącego Przedmiotem Umowy,
b) przed upływem okresu gwarancji dokona bezpłatnego przeglądu samochodu i usunie
stwierdzone usterki (nie dotyczy to płatnych przeglądów wynikających z zasad gwarancji
producenta),
c) wykona niezbędne przeglądy przedsprzedażne, które odnotuje w książce przeglądów
serwisowych,
d) wykona pierwsze uruchomienie pojazdu,
e) wraz z samochodem dostarczy odpowiednią dokumentację: oryginalną instrukcję obsługi w
języku polskim, książkę gwarancyjną, kartę pojazdu, książkę przeglądów serwisowych,
świadectwo homologacji pojazdu,
f) Przedmiot Umowy jest fabrycznie nowy, jest wolny od wad prawnych i fizycznych, nie jest
obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi ani innymi prawami osób trzecich.
2. Sprzedający dostarczy Przedmiot Umowy na własny koszt i ryzyko do WCSM „Agrykola” ul.
Myśliwiecka 9 w Warszawie
3. Sprzedający na Przedmiot Umowy udziela gwarancji na układ mechaniczny bez limitu przebiegu na
okres ............ miesięcy oraz gwarancji na perforację korozyjną na okres ............miesięcy, z
zastrzeżeniem że gwarancja obejmować również będzie wszelkie nadbudowy, przebudowy czy też
dobudowy wykonywane w związku ze specyfiką przedmiotu zamówienia.
§5
1. Ustala się cenę Przedmiotu Umowy w wysokości:
- brutto .................. zł (słownie złotych: ............................................................................ ).
2. Podstawą do zapłaty będzie faktura wystawiona w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia odbioru
Przedmiotu Umowy Kupującemu.
4. Zapłata ceny za Przedmiot Umowy nastąpi przelewem na konto SPRZEDAJĄCEGO (Nazwa banku
........................................................ i nr rachunku ………………………...................) w ciągu 21dni od
otrzymania przez KUPUJĄCEGO faktury.
5. Ceny jednostkowe podane w ofercie będą stałe przez cały okres trwania Umowy
i Kupujący nie przewiduje ich zmiany.
6. Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Kupujący wydał swojemu bankowi polecenie
przelewu wynagrodzenia na konto Sprzedającego.

1.
2.

3.

4.

§6
Kupujący zobowiązuje się do zbadania towaru w sposób zwyczajowo przyjęty w ciągu 3 dni
roboczych od daty jego wydania.
W razie stwierdzenia wad lub braków KUPUJĄCY zwróci wadliwy przedmiot zamówienia
SPRZEDAJĄCEMU, który wymieni go w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania, bądź uzupełni
braki.
Przekroczenie terminu określonego w § 2 Umowy spowoduje naliczenie kar umownych, o których
mowa w § 6 ust. 4 Umowy. Opóźnienie przekraczające 14 (czternaście) dni może spowodować
konsekwencje, o których mowa w § 6 ust. 8 Umowy.
Sprzedający zapłaci Kupującemu kary umowne w wysokości:
a) 20 % łącznej wartości brutto Przedmiotu Umowy, w przypadku odstąpienia od Umowy z
powodu okoliczności za które odpowiada Sprzedający,
b) 0,1% ceny brutto nie wykonanego zgodnie z Umową Przedmiotu Umowy za każdy dzień zwłoki;
licząc od wymaganego w § 2 Umowy terminu oddania Przedmiotu Umowy.

5. Kupujący ma prawo do potrącenia kar umownych, o których mowa wyżej przy zapłacie
wynagrodzenia.
6. Kupujący zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
7. Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Sprzedającego
z obowiązku dokończenia zobowiązań umownych.

11

8. Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku opóźnienia Sprzedającego
w wykonaniu Przedmiotu Umowy przekraczającego 14 (czternaście) dni. Niniejsze opóźnienie
będzie potraktowane jak nieuzasadnione zerwanie Umowy i wywoła skutek w postaci
konsekwencji określonych w § 6 ust. 4 lit. a) Umowy.
§7
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie będzie
służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Kupujący
może odstąpić od Umowy w terminie 3 (trzech) dni od daty powzięcia wiadomości o tej zmianie, o
czym poinformuje Sprzedawcę na piśmie.
§8
Jeżeli którakolwiek ze Stron Umowy złożyła nieprawdziwe oświadczenie lub jeżeli nie wykona
przyjętych na siebie na mocy Umowy zobowiązań, druga Strona, która z tego tytułu poniosła szkodę,
będzie uprawniona do żądania od Strony, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie i/lub nie wypełniła
swoich zobowiązań, naprawienia poniesionej z tego tytułu szkody lub wypełnienia jej zobowiązań.
§9
Wszelkie informacje związane z przedmiotem Umowy Strony zobowiązują się traktować jako poufne, a
ujawnienie tych informacji może nastąpić tylko w takim zakresie w jakim wynika to z przepisów prawa.
§ 10
Strony Umowy ustalają następujące adresy dla doręczeń:
1) Kupujący: WCSM „Agrykola” ul. Myśliwiecka 9, 00-459 Warszawa
2) Sprzedający: ..............................................................................................
O wszelkich zmianach adresu każda ze stron powiadomi drugą Stronę na piśmie.
W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu, bądź uporczywego nieodbierania
korespondencji, wszelka korespondencja wysłana na adresy wskazane w Umowie będzie uważana za
doręczoną.
§ 11
Zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, że treść niniejszej umowy, a w szczególności
przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1
ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. z 2001 r. 112 poz.
1198 z późn. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy z zastrzeżeniem
ust. 2 (ew.i ust.3)
2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust.1, zawartych w
niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a
przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy.
3. Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, nie będą
podlegały informację zawarte w § ......... / załączniku nr ....... do niniejszej umowy stanowiące
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające
wartość gospodarczą (wyłącznie w przypadku umowy dla osoby prowadzącej działalność
gospodarczą)
§ 13
W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa
Zamówień Publicznych.
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§ 14
Spory powstałe na tle realizacji Umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny
dla Kupującego.
§ 15
Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach po 1 (jednym) dla każdej
ze stron i 1 egz. dla MBFO m.st. W-wa.

..........................................................
(podpis i pieczęć Kupującego)

..........................................................
(podpis i pieczęć Sprzedającego)

………………………………
Akceptuję Projekt Umowy

13

