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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
na dostawę dynamicznego analizatora mechanicznego DMTA 
                      
 
 
dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego poniżej kwoty 206.000 euro na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006roku Nr 164, poz.1163  z 
późniejszymi zmianami ) – zwanej dalej w skrócie ustawą Pzp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ZAMAWIAJĄCY 
 
     POLITECHNIKA GDAŃSKA 
    DZIEKAN WYDZIAŁU CHEMICZNEGO 
   prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik - prof. zw. PG 
 
 



1.0. Opis sposobu przygotowania ofert  
 
1.Ofertę należy napisać w języku polskim, w sposób trwały (np. na maszynie do 
pisania, długopisem lub nieścieralnym atramentem). Proponuje się aby 
wszystkie kartki oferty były trwale spięte. 
Oferty winny być sporządzone wg  wzorów stanowiących załączniki do 
niniejszej specyfikacji. 
Wszystkie strony zawierające tekst oferty winny być kolejno ponumerowane i 
zaparafowane przez Wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela 
Wykonawcy. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być 
parafowane własnoręcznie przez Wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela 
Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do 
oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów 
dołączonych do oferty. 
 
2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i 
złożeniem oferty. 
 
 
3. Ofertę należy umieścić w zaklejonej kopercie opisanej na zewnątrz : „Oferta 
w postępowaniu na dostawę dynamicznego analizatora mechanicznego 
DMTA„Nie otwierać przed dniem 25.08.2008r  do godz. 14:00” wraz z 
pieczęcią firmy składającej ofertę. Tak przygotowaną ofertę należy umieścić w 
drugiej kopercie opisanej jak wyżej zaadresowanej na adres oferenta. 
Zarejestrowana oferta będzie zabezpieczona przez osobę uprawnioną przez 
Zamawiającego do przyjmowania ofert do terminu wyznaczonego dla otwarcia 
ofert. 
 
 
4.Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być 
udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: 
„NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. 
INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W 
ROZUMIENIU ART. 11 UST.4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ 
KONKURENCJI (Dz. U. z 1993r. Nr.47 poz. 211 z późn. zm.)” i załączone jako 
odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. 
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 
6. Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
8. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty drogą elektroniczną. 



10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
11.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
12.Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających 
o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 7 ustawy. 
 
 
2.0.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tych warunków. 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z 
art.22 ust.1 ustawy PZP: 
 
1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
 
1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
Zamawiający wymaga od wykonawcy doświadczenia zawodowego 
rozumianego jako zrealizowanie w ostatnich trzech latach przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy , to w tym okresie, dostaw ( co najmniej trzech ) 
odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot 
zamówienia. 
 
1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 
1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art.24 ustawy – Pzp. 

 
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia- 
nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w  wymaganych dokumentach i 
oświadczeniach złożonych  przez Wykonawców. 
 
 
 
3.0.Kryteria oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty. 
 
 

1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który nie podlega 
wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne, którego oferta nie 
zostanie odrzucona z postępowania oraz zaproponuje najkorzystniejszą 
ofertę. 

2.   Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi   
 kryteriami i ich wagami: 
 



 
  cena - 100% 
           
 
Cena (C) 
C = ( Cmin/ Cbad) x 100% 
 gdzie 
C               - punkty za cenę 
C min        - najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert 
C bad        - cena brutto oferty badanej 
 
 
4.0. Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków. 
 
1.Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych, w art. 22 ust. 1 ustawy  
Prawo zamówień publicznych-  załącznik nr 2 
Oświadczenie musi być podpisane przez Wykonawcę. 
 
2. W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania 
określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art.24 ustawy prawo zamówień publicznych, należy złożyć w formie 
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę: 
 
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 
 
3.W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i 
doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:  
 
a) wykaz wykonanych dostaw ( co najmniej trzy dostawy) w okresie ostatnich 
trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
odpowiadających swoim rodzajem i wartością (tj. każda dostawa  o wartości 
brutto nie mniejszej niż 400.000,00 PLN) dostawie stanowiącej przedmiot 
zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu,  dat wykonania i odbiorców . 
- załącznik nr 3 

 
 



 
Wykonawcy zamierzający wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia 
zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego(art.23 ust.2 Ustawy-Pzp) .Pełnomocnictwo 
musi wskazywać pełnomocnika i określać zakres pełnomocnictwa oraz termin 
jego ważności. W dokumencie tym powinni być wyliczeni wszyscy Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o zamówienie. Upoważnieni przedstawiciele tych 
Wykonawców muszą się pod nim podpisać.  
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w przypadku 
wybrania ich oferty są zobowiązani dostarczyć do Zamawiającego, najpóźniej 
na jeden dzień przed terminem wyznaczonym na podpisanie umowy dostawy, 
umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 
 
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty potwierdzające spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 
Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. (Dz.U. Nr 
87, poz.605) 
  

5.Pozostałe dokumenty: 
-oferta wypełniona i podpisana - załącznik nr 1 
-zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 4 
 

6. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę. 
7. Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej formy dokumentów i oświadczeń . 
8. Oferta oraz  złożone wraz z ofertą dokumenty, po otwarciu ofert nie podlegają 
zwrotowi. 
9. Dokumenty nie wymagane przez Zamawiającego, a załączone do oferty nie będą 
brane pod  uwagę podczas oceny ofert. 
 
5.0. Określenie przedmiotu zamówienia: 
 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dynamicznego analizatora 
mechanicznego DMTA, który powinien posiadać budowę i parametry 
techniczne, którego opis oraz  minimalne wartości (bezwzględnie przez nas 
wymagane) wyszczególniono  poniżej: 

 
 

 



Dynamiczny analizator mechaniczny DMTA 
Lp. Parametry urządzenia 
1. Urządzenie musi pracować w zakresie temperatur   od -160°C do 600°C  
2.  Urządzenie powinno zapewniać możliwość pracy w następujących trybach: 

 
- ścinającym 

- zginającym 3-punktowo 

- rozciągającym oraz ściskającym  

3. Urządzenie musi mieć możliwość rozbudowy w przystawkę zapewniającą 
jednoczesny pomiar DMTA-DEA, oprogramowanie musi zapewniać 
bezpośrednią kompilacje krzywych DEA i DMTA.   

 
4. 

 
Urządzenie musi umożliwiać pomiary w zakresie  analizowanego modułu 
  od 10-3

 do 106
 MPa 

 
8. Urządzenie musi umożliwiać pomiary w zakresie częstotliwości 

 od 0.01 do 100 Hz 
10. Oprogramowanie powinno zawierać analizę Fourierowską do  optymalizacji 

stosunku sygnał-szum   
11. Musi istnieć możliwość prowadzenia pomiaru w atmosferze gazu ochronnego. 
12. Oprogramowanie powinno zapewniać nie-liniową kalibracje temperaturową 
 
  
 
Zagwarantowany dostęp do części zamiennych + serwis gwarancyjny i 
pogwarancyjny. 
 
Instalacja, uruchomienie i szkolenie. 
 
Zamawiający wymaga aby urządzenie było fabrycznie nowe, pochodziło z 
bieżącej produkcji, wolne od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej 
eksploatacji, nie może być przedmiotem praw osób trzecich. 
 
 
 
6.0.Warunki gwarancji 
 
1. Wykonawca udzieli co najmniej  12 miesięcznej gwarancji. 
 
2. Wykonawca po dostarczeniu urządzenia i jego instalacji dokona testu 
akceptacyjnego w celu potwierdzenia zgodności urządzenia z deklarowanymi 
parametrami.  Koszty dostawy, instalacji oraz szkolenia powinny być 
uwzględnione w ofercie. Wszelkie koszty serwisu w trakcie trwania gwarancji 
ponosi Wykonawca. 



 
3. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji oraz z tytułu 
rękojmi za wady w szczególności odnoszące się do jakości sprzętu bez względu 
na to, kto był producentem części składowej towaru, którą użył Wykonawca dla 
realizacji zamówienia. 
 

7.0.Opis sposobu obliczania ceny 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty 
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 
usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawianej w niej ceny  
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
 
8.0. Wymagany termin realizacji zamówienia:  
  
30.09.2008r. 
  
 9.0. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną 
wprowadzone do treści zawieranej umowy. 
 
 
1. Termin realizacji : 30.09.2008r. 
2. Zasady i termin płatności:  płatne przelewem , 14 dni od daty wystawienia 
faktury 
3. Gwarancja:   12 miesięcy 
 
Zamawiający przedstawia w załączeniu wzór umowy, który może ulec zmianie 
tylko jeśli zaistnieją warunki podane w art. 144 lub 145 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
 
 
 
10.0. W przypadku kontrahentów zagranicznych: 
 
 Zamawiający przewiduje wyłącznie rozliczenie w walucie polskiej wg 
kursu na dzień zawiadomienia o wyborze oferty. 
 
 
11.0. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert: 



 
Oferty należy składać w pokoju nr 312, III p, budynek „Chemia A”  Wydz. 
Chemiczny Politechniki Gdańskiej 
Ul. Narutowicza 11/12  80-952 Gdańsk 
Termin składania ofert  do dnia 25.08.2008r   do godz. 13.00 
 
12.0. Opis sposobu udzielania wyjaśnień: 
 
Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są: 
1.Barbara Bieniek  tel. 058 347-15-83 
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz 
Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekazanie 
w/w dokumentów oraz informacji drogą elektroniczna, faxem pod warunkiem 
niezwłocznego ich potwierdzenia na piśmie. 
Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące 
wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje 
zapytania na piśmie pod adres: Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej,  
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk-Wrzeszcz. 
Zapytania mogą być składane faksem pod nr (058) 347-26-94 lub pocztą 
elektroniczną:  
bieniek@chem.pg.gda.pl 
Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane 
z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone 
nie później niż na 6 dni przed terminem wyznaczonym dla składania ofert. 
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w 
celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
 
13.0. Termin związania wykonawcy złożoną ofertą. 
 
Termin związania ofertą wynosi  30 dni liczony od daty wyznaczonej dla 
złożenia oferty. 
 
14.0. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert. 
 
 Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pok. nr  312, III p,  
budynek „Chemia A” Wydziału Chemicznego P.G.  w dniu  25.08.2008r o 
godz. 14:00 
 
15.0 Wymagania dotyczące wadium 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 



16.0. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania    
umowy 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 
 
17.0.Pouczenie o środkach odwoławczych. 
 
Wykonawcom ubiegającym się o zamówienie publiczne przysługują środki 
ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, 
jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
 
18.0.Informacja o formalnościach związanych z zawarciem umowy. 
 
Zamawiający zawiadomi o terminie zawarcia umowy wybranego oferenta nie 
później niż 7 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty. 
 
 
19.0.Projekt umowy 
 
Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(nazwa i adres wykonawcy)         Załącznik nr 1 

             
 

OFERTA 
 
Zamawiający: 
..............................................................  
.............................................................. 
.............................................................. 

 
Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dynamicznego analizatora 
mechanicznego DMTA 
My niżej podpisani: ...................................................................................................................... 
........................................................................................................................................
...............działający w imieniu i na rzecz 
................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

(należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres) 
 

1. Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z 
zapisami SIWZ, 

za cenę brutto: .............................................. PLN, 
słownie..................................................  
...............................................................................................................................................
w tym kwota podatku VAT wynosi ............................ PLN, zgodnie z formularzem 
cenowym (kosztorysem- opis urządzenia przygotowuje Wykonawca) stanowiącym 
integralną część oferty. 

1. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie ........................................................  

2. Oświadczamy, że udzielamy ................ miesięcy gwarancji na ..........................................  

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją, nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń  
i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami 
postępowania. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik 
do specyfikacji. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 
umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji, czyli 
przez okres ........ dni od upływu terminu składania ofert. 

6.  Zamówienie zrealizujemy przy udziale podwykonawców, którzy będą realizować 
wymienione części zamówienia: 
a) .................................................................................................................... ...................., 
b) .................................................................................................................... ...................., 
c) .................................................................................................................... ..................... 



7. Proponujemy/ akceptujemy warunki płatności.................................................................... 

8. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 
............. % ceny oferty /maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego 
wynikającego z umowy w następującej formie / formach:  

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

9. Oświadczamy,  że wadium o wartości ........................................ PLN wnieśliśmy             
w dniu.................................... w formie ........................................................................... 

10. Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom 
postępowania stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr: .................................. . 

11. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 
1) ............................................................................................. 
2) ............................................................................................. 
3) ............................................................................................. 
4) ............................................................................................. 
5) ............................................................................................. 
6) ............................................................................................. 
7) ............................................................................................. 

 
 
 
 
.................., dn. ...................................... 
 

..................................................... 
(podpis i pieczątka wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Załącznik nr 2 
 
     
 
                  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
                             (art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych) 
 
 
 
 
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dynamicznego analizatora 
mechanicznego DMTA” dla Politechniki Gdańskiej Wydział Chemiczny w 2008 
roku. 
 
Oświadczamy, że: 
1)posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności lub 
czynności określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
2)posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
 
3)znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia. 
 
4)nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    ………………………….                        
              podpis Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 



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

nazwa i adres Wykonawcy          
 
                                                                                    

Załącznik nr 3 
 

 
                 WYKAZ  WYKONANYCH  DOSTAW 

 
 

 Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat zamówień (minimum trzy 
dostawy) jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot  
zamówienia ( każda dostawa o wartości brutto nie mniejszej niż 200.000,00 
PLN) z podaniem ich wartości oraz daty, miejsca wykonania, odbiorcy. 
 

 
 
 

Lp Przedmiot zamówienia Data 
wykonania 

(dzień, 
miesiąc i rok)

Odbiorca 
dostawy 

(nazwa, adres) 

Wartość brutto 
dostawy w PLN 

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



wzór         załącznik nr 4                    
    UMOWA  DOSTAWY  Nr                    ZP/08  
          
Zawarta w dniu                 zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych 
pomiędzy 
WYKONAWCĄ :   
 
 
a 

ZAMAWIAJĄCYM  :  Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny 
z siedzibą w : 80-952 Gdańsk Wrzeszcz , ul. G. Narutowicza 11/12 
reprezentowanym przez  Dziekana Wydziału Chemicznego PG  
prof.dr hab. inż. Jacek Namieśnik , prof. zw. PG 

 
§ 1 

1.Wykonawca dostarczy a Zamawiający nabędzie dynamiczny analizator 
mechaniczny DMTA. 
 
2.Wykonawca dostarczy  sprzęt własnym staraniem i na własny koszt do 
siedziby Zamawiającego oraz ubezpieczy towar w transporcie we własnym 
zakresie . 
 
3. Za realizację przedmiotu zamówienia wymienionego w pkt 1,2 niniejszej 
umowy spełniającego parametry techniczne wymienione w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę                 
PLN  wraz z podatkiem VAT  (słownie:                               ). 
 
4. Termin dostawy ustala się do 30.09.2008r. 
 
      § 2 
 
Jeżeli przy odbiorze przedmiotu umowy strony stwierdzą wady lub braki 
Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego ich usunięcia w terminie 
uzgodnionym przez obie strony. 
  
      § 3 
 
1.Za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości zamawianego 
sprzętu za każdy dzień zwłoki w terminie podanym przez Zamawiającego. 
 



2. Za nieterminowe usunięcia wad lub braków Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości sprzętu za każdy 
dzień zwłoki w terminie podanym przez Zamawiającego. 
 
3. Zamawiający obowiązany jest do zapłacenia należności określonej fakturą za 
sprzęt objęty zamówieniem po dokonaniu protokolarnego odbioru przedmiotu 
umowy bez zastrzeżeń. 
Na fakturze powinna być wyszczególniona cena netto, podatek VAT i wartość 
brutto dostawy. 
   
4.Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe za 
zwłokę w zapłacie należności, liczone od dnia następnego, po dniu w którym 
miała być dokonana zapłata. 
 
5.Brak uregulowania kar umownych mimo wysłanego upomnienia może 
stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy w terminie natychmiastowym bez 
sankcji z tytułu szkód jakich mogła doznać strona nie regulująca kar umownych. 
 
                                                                      § 4 
 
 Termin realizacji płatności przez Zamawiającego wynosi 14 dni od daty 
wystawienia faktury.       
      § 5 
1.Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone urządzenie  na okres 12 
miesięcy   
2. Gwarancja obejmuje całe urządzenie.                                           
3. Czas trwania gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu  odbioru. 
4.Wszelkie koszty serwisu w trakcie trwania gwarancji ponosi Wykonawca.  
5.Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas naprawy urządzenia. 
6.Koszty transportu związane z naprawą gwarancyjną ponosi Wykonawca 
7.Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji oraz z tytułu 
rękojmi za wady w szczególności odnoszące się do jakości sprzętu bez względu 
na to, kto był producentem części składowej towaru, którą użył Wykonawca 
dla realizacji zamówienia. 

 
 

§ 6 
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą 
dopuszczone w granicach unormowania art.145 ustawy oprawo zamówień 
publicznych. 
Z tej przyczyny Wykonawca nie może żądać odszkodowania poza 
przewidzianym tą ustawą. 
 

§ 7 



 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

  § 8                    . 
 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze 
stron. 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYKONAWCA                                                         ZAMAWIAJĄCY 
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