
Gródek nad Dunajcem, dnia 14.04.2017 r. 
Gmina Gródek nad Dunajcem 
Gródek nad Dunajcem 54 
33-318 Gródek nad Dunajcem 
NIP 734-348-28-12 
tel. (018) 440 10 35 
fax (018) 440 10 35 w 20 
 
Znak sprawy: IZP.271.II.IV.69.2017 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
O wartości mniejszej niż równowartość kwoty 30000 EURO 

 
Na wyposażenie siłowni w Tropiu – gm. Gródek nad Dunajcem w ramach projektu: „Wyposażenie budynku 
komunalnego b. szkoły w Tropiu w sprzęt do ćwiczeń – siłownia – sołectwo Tropie " . 
 
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa polegająca na wyposażeniu siłowni w Tropiu, gm. Gródek 
nad Dunajcem. 

1.2. Wymagane wyposażenie siłowni: 
1) Bieżnia elektryczna 
2) Siłownia (atlas) wielofunkcyjna 
3) Siłownia (atlas) klasyczna 
4) rower magnetyczny 
5) Wioślarz 
6) Ławka pod sztangę 
7) Stepper 2w1 
8) Aerobic stepper 
9) hula hop magnetyczne 
10) Stojak na hantle neoprenowe 
11) Hantle neoprenowe – 1,5 kg 
12) Hantle neoprenowe 2 kg 
13) Hantle neoprenowe 4 kg 
14) Gryf długi 
15) Gryf krótki 
16) Obciążenie 0,5 kg 
17) Obciążenie 1,25 kg 
18) Obciążenie 2,5 kg 
19) Obciążenie 5 kg 
20) Obciążenie 10 kg 

1.3. Szczegółowy opis przedmiotu dostawy określa załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
1.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu zamówienia lub do jego rozszerzenia 

w oparciu o zaoferowane ceny jednostkowe do wysokości środków zabezpieczonych na jego 
realizację w budżecie. 

1.5. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby 
Zamawiającego, złożenia urządzeń i ich zamontowania w pomieszczeniu.  

1.6. Jeżeli w opisach przedmiotu zamówienia użyto nazw własnych dopuszczalne jest zaproponowanie 
produktów i rozwiązań równoważnych. 
 

2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 
Terminy wykonania przedmiotu zamówienia - 21 dni kalendarzowe od daty zawarcia umowy. 
 

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI. 
Osoba do kontaktu: 
Edyta Cepiga - tel. 18 440 10 35 wew 34; e-mail: ecepiga@gminagrodek.pl  
 

mailto:ecepiga@gminagrodek.pl


 
4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

4.1. Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim. 

4.2. Oferta powinna zawierać: 

a) imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz imię i 

nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy; 

b) wszystkie wymagane w niniejszym Zapytaniu Ofertowym dokumenty, oświadczenia i załączniki 

c) własnoręczny podpis wykonawcy bądź osób mających prawo zaciągać zobowiązania w jego 

imieniu; 

4.3. W przypadku przesyłek koperta powinna być oznaczona następująco: 

 

Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem 

 

OFERTA 

 

Na wyposażenie siłowni w Tropiu – gm. Gródek nad Dunajcem w ramach projektu: „Wyposażenie budynku 

komunalnego b. szkoły w Tropiu w sprzęt do ćwiczeń – siłownia – sołectwo Tropie ". 

Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem 

Nie otwierać przed terminem wskazanym jako otwarcie ofert 

5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT. 

5.1. Oferty można składać: 

a) osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad 

Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem (sekretariat - pokój Nr 3). 

b) przesłać pocztą/kurierem na adres: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 

54, 33-318 Gródek nad Dunajcem. 

c) przesłać skan oferty e-mailem na adres: ecepiga@gminagrodek.pl 

d) przesłać faksem podpisany formularz ofertowy na nr 018 440 10 35 wew 20 

5.2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 25 kwietnia 

2017 r. do godz. 12.00 na adres wskazany w pkt 5.1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania 

powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 5.1., a nie data jej 

wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

6. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z 

PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW. 

Zamawiający będzie rozpatrywał oferty na całość zamówienia i przyzna kontrakt Wykonawcy, co do 

którego oferty ustalono, że odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszej dokumentacji i 

który zaoferował najkorzystniejszą, najniższą cenę ofertową brutto. 

7. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO. 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/Wykaz oferowanego sprzętu. 

2. Formularz oferty. 

  

mailto:ecepiga@gminagrodek.pl


Załącznik nr 2 do zaproszenia 

     

Zamawiający: 

Gmina Gródek nad Dunajcem  

Gródek nad Dunajcem 54 

33-318 Gródek nad Dunajcem 

 

FORMULARZ OFERTY 
 
Zarejestrowana nazwa (firma) Wykonawcy: 
 
…………………………………………………………………… 
 
Zarejestrowany adres (siedziba) Wykonawcy: 
 
Ulica:  ………………………………………… 
 
kod ____-______  miejscowość    …………………………………………………………………… 
 
powiat: …………………………………… województwo: ………………………….………… 
 
telefon: …………………………………  fax:  …………………………..…………………… 
 
NIP: …………………………………………,  REGON: …………………………………………… 
 
Adres e-mail: …………………………………………  
  
 

1. Składając ofertę na realizację Wyposażenia siłowni w Tropiu – gm. Gródek nad 

Dunajcem w ramach projektu: „Wyposażenie budynku komunalnego b. szkoły w 

Tropiu w sprzęt do ćwiczeń – siłownia – sołectwo Tropie " objętego niniejszym 

postępowaniem, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą cenę 

 

cena brutto: …………………………..………… zł, 

 

słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

Cena powyższa odpowiada cenie brutto podanej w wykazie oferowanego sprzętu 

2. Oferowana cena zawiera wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z 

Zaproszenia, jak również koszty w nich nie ujęte, a bez których nie można zamówienia 

zrealizować. 

 

 

pieczęć Wykonawcy 



3. Termin realizacji zamówienia: do 21 dni od daty podpisania umowy. 

4. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni. 

5. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zamówienia określonymi w Zaproszeniu i nie 

wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do 

przygotowania oferty. 

6. Oświadczam, że załączony do Zaproszenia wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany bez 

zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności określone w Zaproszeniu i projekcie umowy, tj. 

płatność przelewem terminie do 30 dni od dnia wpływu faktury/rachunku do Zamawiającego.*  

8. Załączniki do oferty: 

WYKAZ OFEROWANEGO SPRZETU 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

 

 

 

………………………………………………………… 

                 data,  podpis Wykonawcy 



Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
Załącznik nr 1 do umowy 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/WYKAZ OFEROWANEGO SPRZĘTU 
 

Lp. Nazwa towaru Opis J. m Ilość 
Cena netto 

 [zł] 
Wartość netto 

[zł] 
VAT 
[%] 

Wartość  brutto [zł] 

1 

Bieżnia elektryczna 
 
Producent: 
 
 
Typ/model 
 

Parametry: 
Napędzana silnikiem prądu zmiennego o mocy ciągłej min 2,50 KM 
zasilanie sieciowe 230 V/ 50 Hz 
prędkość do 0,8 do nie mniej niż 20 km/godz. (w krokach 0,1 
km/godz.) 
kąt nachylenia: od 0 do min 15% sterowany silnikiem 
system amortyzacji 
wyświetlacz: 
na wyświetlaczu minimum:  

 pomiar czasu,  

 odcinek treningowy,  

 prędkość,  

 użycie energii 

 całkowita liczba kilometrów poprzez wyświetlacz 

 szybkie przyciski wyboru kąta nachylenia i prędkości 

 pomiar tętna poprzez czujniki dotykowe,  
Dane techniczne: 
Obciążenie maksymalne: nie mniej niż 130 kg 
wymiary bieżnika minimalne (dł./sz.): 140/50cm 
odstęp między podłożem a bieżnikiem: nie mniej niż 18cm 
klucz bezpieczeństwa 
kółka transportowe 
wyrównanie wysokości 
klawiatura akrylowa 
Gwarancja/ rękojmia  nie mniej niż 24 miesiące 

szt 1     



Lp. Nazwa towaru Opis J. m Ilość 
Cena netto 

 [zł] 
Wartość netto 

[zł] 
VAT 
[%] 

Wartość  brutto [zł] 

2 

Siłownia (atlas) 
wielofunkcyjna 
 
Producent: 
 
 
Typ/model 
 

Dane techniczne/ wyposażenie: 
Liny stalowe w osłonie z tworzywa sztucznego  
Maks. obciążenie wagowe 80 kg (minimum) 
Bloki ciężarków min 5 - 80 kg (16 x 5 kg) 
Butterfly z mechanizmem mimośrodowym 
Maksymalna masa ciała ćwiczącego nie mniej niż 130 kg 
Regulowany pałąk do ćwiczeń Butterfly  
Tapicerowane siedzisko z regulacją wysokości  
Łożyskowane kółka do wyciągów linowych 
Regulowany pałąk do wyciskania  
Wieżyczka Latissimus  
Wiosła 
Wyciąg linowy do różnorodnych ćwiczeń ramion i nóg 
Stanowisko treningowe umożliwia wykonanie następujących ćwiczeń: 
-Brzuszki w pozycji siedzącej 
-Butterfly do przodu  
-Prostowanie nóg tak 
-Wyciskanie na ławce w pozycji siedzącej 
-Zginanie nóg 
Gwarancja/ rękojmia  nie mniej niż 24 miesiące 

szt 1     



Lp. Nazwa towaru Opis J. m Ilość 
Cena netto 

 [zł] 
Wartość netto 

[zł] 
VAT 
[%] 

Wartość  brutto [zł] 

3 

Siłownia (atlas) klasyczna 
 
Producent: 
 
 
Typ/model 
 

Konstrukcja - rama z malowanej proszkowo rury o przekroju o 
wymiarach 51 x 45 mm zapewniająca stabilność wymaganą przy 
intensywnym treningu 
Dane techniczne 
Maks. obciążenie wagowe (wielkość minimalna) 
Stojak na sztangę - 120 kg;  
naciąg/butterfly 60 kg;  
przyrząd do ćwiczenia nóg 60 kg 
Wyposażenie 
Butterfly z mechanizmem mimośrodowym 
Liny stalowe w osłonie z tworzywa sztucznego 
Maksymalna masa ciała ćwiczącego – nie mniej niż 130 kg 
Odległość między stojakami (wymiar zewnętrzny) 100 cm +-5% 
Stojak na sztangę z regulacją wysokości 
Trenażer do ćwiczeń wyprostu nóg z regulacją 
Trenażer nożny do ćwiczeń zginania nóg z regulacją 
Ławka składana 
Ławka tapicerowana z regulacją nachylenia 
Łożyskowane kółka do wyciągów linowych 
Stanowisko treningowe umożliwiające wykonanie następujących 
ćwiczeń: 
Butterfly do przodu 
Prostowanie nóg  
Wieżyczka Latissimus 
Wyciskanie na ławce w pozycji leżącej (ławka płaska, ławka ukośna) 
Zginanie nóg 
Gwarancja – rękojmia – min 24 miesiące 

szt 1     



Lp. Nazwa towaru Opis J. m Ilość 
Cena netto 

 [zł] 
Wartość netto 

[zł] 
VAT 
[%] 

Wartość  brutto [zł] 

4 

rower magnetyczny 
 
Producent: 
 
 
Typ/model 
 

opór: magnetyczny 
obciążenie: min. 8 stopni 
koło zamachowe: min. 6 kg 
wyświetlacz zaopatrzony w minimalne funkcje: 
- czas, 
- odległość, 
- prędkość, 
- całkowita liczba kilometrów, 
- częstotliwość pedałowania, 
- zużycie energii, 
- pomiar pulsu, 
- test sprawności 
programy: 
- możliwość ustawienia treningu w oparciu o zadany:  
- czas, 
- dystans,  
- kalorie 
pomiar pulsu: sensory dotykowe lub inne, 
alarm akustyczny przy przekroczeniu tętna maks. 
rolki transportowe, 
regulacja siodełka: pion 
max. waga użytkownika: nie mniej niż 130 kg 
Gwarancja – rękojmia – min 24 miesiące 

szt 1     

5 

Wioślarz 
 
Producent: 
 
 
Typ/model 
 

Funkcje: 
opór: tłoki hydrauliczne 
obciążenie: płynne poprzez ramię dźwigni, 
wyświetlacz:  
- pomiar czasu,  
- odległość w km/ruchy wiosłami,  
- tempo wiosłowania z sygnałem akustycznym,  
- zużycie energii,  
max. waga użytkownika: nie mniej niż 130 kg 
Gwarancja – rękojmia – min 24 miesiące 

szt 1     



Lp. Nazwa towaru Opis J. m Ilość 
Cena netto 

 [zł] 
Wartość netto 

[zł] 
VAT 
[%] 

Wartość  brutto [zł] 

6 

Ławka pod sztangę 
 
Producent: 
 
 
Typ/model 
 

Funkcje: 
Umożliwia wykonanie następujących ćwiczeń:  
- wyciskanie na ławce leżąc,  
- prostowanie nóg,  
- uginanie nóg 
Dane techniczne: 
rama: stalowa pokryta farbą proszkową 
ławka z oparciem z regulacją kąta nachylenia 
stojak do dokładania sztangi o regulowanej wysokości 
zestaw do trenowania mięśni nóg 
Wymiary i wagi: 
ławki (dł./szer./wys.): nie mniej niż 200 / 100 / 105 cm 
max. waga użytkownika: nie mniej niż 130 kg 
dopuszczalne obciążenia: 
stojaka pod sztangę: nie mniej niż 100 kg 
przyrządu do ćwiczenia nóg: nie mniej niż 40 kg 
Gwarancja – rękojmia – min 24 miesiące 

Szt. 1     

7 

Stepper 2w1 
 
Producent: 
 
Typ/model 
 

opór: tłoki hydrauliczne 
wyświetlacz: 
pomiar czasu, zużytej energii, ilości ćwiczeń 
odporne na ślizganie powierzchnie do stąpania 
dodatkowe linki i uchwyty do ćwiczenia ramion 
max. waga użytkownika: nie mniej niż 80 kg 
Gwarancja – rękojmia – min 24 miesiące 

Szt 1     

8 

Aerobic stepper 
Producent: 
 
 
Typ/model 
 

Gumowa powierzchnia antypoślizgowa zapewniająca stabilność 
podczas ćwiczeń.  
3-stopniowa regulacja wysokości: 15, 20 i 25 cm 
Maks. obciążenie: nie mniej niż  120 kg 
Gwarancja – rękojmia – min 24 miesiące 

Szt 1     

9 

hula hop magnetyczne 
 
Producent: 
 
 
Typ/model 
 

Opis techniczny: 
80 punktów do masażu 
średnica felgi: 110 cm 

szt 1     



Lp. Nazwa towaru Opis J. m Ilość 
Cena netto 

 [zł] 
Wartość netto 

[zł] 
VAT 
[%] 

Wartość  brutto [zł] 

10.1 
Stojak na hantle 
neoprenowe 

Pojedynczy stojak na hantle 1,5, 2 i 4 kg  
Przystosowany do przechowywania zaoferowanych hantli 

szt 1     

10.2 
Hantle neoprenowe – 1,5 
kg 

Materiał zewnętrzny neopren 
ciężar 1,5 kg  
Ciężar wskazany na neoprenie 

Szt. 2     

10.3 Hantle neoprenowe 2 kg 
Materiał zewnętrzny neopren 
Ciężar 2 kg  
Ciężar wskazany na neoprenie 

Szt. 2     

10.4 Hantle neoprenowe 4 kg 
Materiał zewnętrzny neopren 
Ciężar 4 kg  
Ciężar wskazany na neoprenie 

Szt. 2     

11.1 Gryf długi 
Gryf długi o średnicy 30 mm – długość 160 cm  
przystosowany do współpracy z zaoferowanymi obciążeniami  

Szt 1     

11.2 Gryf krótki 
Gryf krótki o średnicy 30 mm – długość 35 cm 
przystosowany do współpracy z zaoferowanymi obciążeniami 

Szt 2     

11.3 Obciążenie 0,5 kg Obciążenie żeliwne 0,5 kg o średnicy 30,5 mm Szt 2     

11.4 Obciążenie 1,25 kg Obciążenie żeliwne 1,25 kg o średnicy 30,5 mm Szt 2     

11.5 Obciążenie 2,5 kg Obciążenie żeliwne 2,5 kg o średnicy 30,5 mm Szt 2     

11.6 Obciążenie 5 kg Obciążenie żeliwne 5 kg o średnicy 30,5 mm Szt 2     

11.7 Obciążenie 10 kg Obciążenie żeliwne 10 kg o średnicy 30,5 mm Szt 2     

      

Razem cena netto 
 
 
 

 

Razem cena brutto 
 
 
 

 

………………………………………………………… 

                 data,  podpis Wykonawcy



UMOWA NR IZP.272.II.IV.069.2017 
na dostawę sprzętu sportowego do ćwiczeń siłowych na wyposażenie siłowni w Tropiu 

 
Dnia ……… ……………………… 2017 w Gródku nad Dunajcem pomiędzy 
Gminą Gródek nad Dunajcem, 
adres siedziby:  
Gródek nad Dunajcem 54; 
33-18 Gródek nad Dunajcem 
NIP: 734-348-28-12 
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym",  
w imieniu którego działa Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem – Józef Tobiasz 
a 
……………………………………………………………………… 
adres siedziby: 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą", reprezentowanym przez..... 
została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 
Przedmiot Umowy i warunki jej realizacji 

 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie, którego przedmiotem jest 
dostawa sprzętu sportowego do ćwiczeń siłowych na wyposażenie siłowni w Tropiu, gm. Gródek nad 
Dunajce w zakresie szczegółowo określonym w opisie przedmiotu zamówienia i Ofercie Wykonawcy. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Miejscem dostawy jest budynek byłej Szkoły Podstawowej w Tropiu, Tropie 28; 33-318 Gródek nad 
Dunajcem 

4. Do obowiązków wykonawcy należy dostarczenie sprzętu sportowego do pomieszczenia, w którym 
zaplanowano urządzenie siłowni, jego złożenie, oraz zamontowanie, w taki sposób, by był gotowy do 
użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 

5. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie zgodne ze złożoną 
ofertą w wysokości  .......................................................zł brutto zgodnie z ofertą cenową w tym: cena netto 
stanowi kwotę  .............................................................. zł VAT stanowi kwotę:   zł (słownie wartość brutto: ) 

1) Wynagrodzenie zostanie wypłacone jednorazowo na podstawie rachunku wystawionego przez 
Wykonawcę. 

2) Wykonawca będzie mógł wystawić rachunek po podpisaniu przez strony umowy protokołu odbioru. 

3) Termin płatności wynosi 30 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego 
rachunku. 

4) Na rachunku należy wskazać następujące dane 
Nabywca: Gmina Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54; 33-318 Gródek nad Dunajcem, NIP 
734-348-28-12 
Odbiorca: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem; Gródek nad Dunajcem 54; 33-318 Gródek nad Dunajcem 
 

§ 2 
Gwarancja jakości i rękojmia za wady. 

1. Na dostarczony sprzęt będący przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu 
gwarancji jakości i rękojmi na okres 24 miesięcy od dnia końcowego odbioru. 

2. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dniu podpisania przez strony umowy protokołu odbioru 
końcowego. 

3. Termin usuwania wady rozpoczyna się z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a kończy z dniem 
podpisania protokołu odbioru robót poprawkowych. 

4. Wady ujawnione w terminie rękojmi usuwane będą bezpłatnie (dotyczy to zakupu niezbędnych 
materiałów, transportu oraz czynności podjętych w związku z usunięciem wady), w terminach ustalonych 
każdorazowo przez Strony. Jeżeli Strony nie ustaliły terminu usuwania wad wynosić on będzie 14 dni od daty 
zgłoszenia wady. 



5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w § 2 ust. 1, jeżeli 
zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający może zlecić 
usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 
 

§ 3 
Termin realizacji Umowy 

1. Zakończenie dostaw winno nastąpić do 21 dni od podpisania umowy. 

2. Przez zakończenie prac rozumie się pisemne zawiadomienie Zamawiającego o wykonaniu umowy. 

3. Datą odbioru końcowego jest dzień podpisania przez strony umowy protokołu odbioru końcowego. 
 

§ 4 
Odbiór 

1. Odbiór zostanie dokonany w ciągu 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia o zakończeniu zadania i 
gotowości do odbioru. Przez gotowość do odbioru rozumie się zakończenie wszystkich czynności, w tym 
usunięcie wad lub wymianę towaru na wolny od wad stwierdzonych podczas kontroli. 

2. Obiorowi podlega całość zadania. 

3. W uzasadnionych przypadkach strony mogą ustalić możliwość odbiorów cząstkowych, obejmujących 
poszczególne urządzenia wskazane w pkt.1 – 9 wykazu, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy. 

4. Do kontaktów roboczych w sprawie realizacji umowy Zamawiający wyznacza p. Edytę Cepigę, tel. 018 440 
10 35 wew 34; mail: ecepiga@gminagrodek.pl  
 

§ 5 
Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną: 

(1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 200 zł (dwustu złotych), za każdy dzień 
opóźnienia, 

(2) za opóźnienie w przystąpieniu do cyklu serwisowania urządzeń - 100 zł za każdy dzień opóźnienia 
liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, 

(3) z tytułu rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 
wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §1 ust. 3 pkt. 1) umowy. 

2. Zapłacenie przez Wykonawcę kar umownych w przypadkach określonych powyżej nie zwalnia Wykonawcy 
z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

3. Kary umowne wymienione w § 6 ust. 1 są niezależne od siebie , a Zamawiający ma prawo dochodzić 
każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych. 

4. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z każdej płatności należnej Wykonawcy. 

5. Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 30% kwoty umowy brutto 
określonej w §1 ust. 3 pkt. 1)  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
 

§ 6 
Zmiana postanowień umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Warunki wprowadzenia zmian są następujące: 
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy będzie możliwa w przypadku: 

a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej 
staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, 

b) zaistnienia okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających terminowe zakończenie przedmiotu 
umowy. 
2) zmiana zakresu świadczenia z jednoczesną zmianą wynagrodzenia: 
a) zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu świadczenia wynikającego z  niniejszej umowy 
wraz z odpowiednim obniżeniem wynagrodzenia wg cen zaoferowanych. 
b) zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia dostarczenia dodatkowych towarów spośród zaoferowanych 
w ofercie wykonawcy, za cenę zaoferowaną w formularzu ofertowym. 
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Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie 
stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie. 
 

§ 7 
Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z Umowy 
na osobę trzecią. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w 
szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych. 

3. Strony ustalają, że wszelkie spory będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie. W razie braku 
porozumienia co do możliwości polubownego załatwienia sprawy spory powstałe na tle realizacji umowy, 
strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Niniejszą umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 otrzymuje Zamawiający a 
jeden Wykonawca. 
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