ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
.................................., dnia ...............................
I.

INFORMACJE O WYKONAWCY

1. Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
…………………………………………………………………………………………………………………
nazwa Wykonawcy
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
adres Wykonawcy (siedziba)

w przypadku oferty wspólnej (Konsorcjum)**:
Pełnomocnik Konsorcjum: …………………………………………………………………………………
nazwa Wykonawcy
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
adres Wykonawcy (siedziba)

Uczestnik Konsorcjum:……………………………………………………………………………………
nazwa Wykonawcy
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
adres Wykonawcy (siedziba)
(należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców wskazując również Pełnomocnika)

2. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:
…………………………………………………………………………………………………………………
nazwa

………………………………………………………………………………………………………
numer telefonu:
..............................................................................
numer faksu:
..............................................................................
adres poczty elektronicznej:
…………………………………..………………
II.

PRZEDMIOT OFERTY

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu pn. „Dostawa 4 sztuk prądowych zasilaczy
rozruchowych GPU oraz 17 sztuk zasilaczy prądowych GPU 50 A do śmigłowców EC
135” (nr postępowania ZP/6/II/2016), my niżej podpisani składamy ofertę
w postępowaniu o zamówienie publiczne i:
1.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ) za*:

* niepotrzebne skreślić

ZADANIE NR 1:
cenę całkowitą brutto ………………............……. PLN, zgodnie z poniższym Formularzem
cenowym.
Przedmiot zamówienia

Ilość

Cena
jednostkowa
brutto w PLN
C

Cena całkowita
brutto w PLN

W tym
VAT
w%

A
B
D=BxC
E
Prądowy zasilacz rozruchowy GPU
dedykowanych do obsługi śmigłowców
EC 135:
4
Nazwa/model: ......................................
Producent: ............................................
Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ……... (nie krótszy niż 24)
miesiące* od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
* brak uzupełnienia przez Wykonawcę tej rubryki oznacza, że przedmiot zamówienia objęty jest minimalnym
okresem gwarancji.

ZADANIE NR 2:
cenę całkowitą brutto ………………............……. PLN, zgodnie z poniższym Formularzem
cenowym.
Przedmiot zamówienia

Ilość

Cena
jednostkowa
brutto w PLN
C

Cena całkowita
brutto w PLN

W tym
VAT
w%

A
B
D=BxC
E
Zasilacz prądowych GPU 50A
dedykowanych do obsługi śmigłowców
EC 135:
17
Nazwa/model: ......................................
Producent: ............................................
Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ……... (nie krótszy niż 24)
miesiące* od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
* brak uzupełnienia przez Wykonawcę tej rubryki oznacza, że przedmiot zamówienia objęty jest minimalnym
okresem gwarancji.

2.

Informacja Wykonawcy o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego w wyniku
wybory oferty Wykonawcy.
Oświadczamy, że:*
1) wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego.
2) wybór naszej oferty prowadził będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego:
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........................................................................................................................................................
nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania
obowiązku podatkowego, wartość bez kwoty podatku.
* wybrać odpowiednie

3.

Oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie
określonym w SIWZ.

4.

Oświadczamy, iż:*
1) niżej wymienione podmioty należą do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5 uPzp: ..........................................................................................................................;
2) Oświadczamy, iż nie należymy do żadnej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt
5 uPzp.
* niepotrzebne skreślić

5.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (wraz z
załącznikami stanowiącymi jej integralną cześć) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ
przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w niej
postanowieniami i zasadami postępowania.

6.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Istotnymi postanowieniami umowy, które stanowią
załącznik nr 3 do SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia
umowy na określonych w tym załączniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.

7.

Oświadczamy, że nie zamierzamy powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego
zamówienia. / Oświadczamy, że zgodnie z art. 36b uPzp powierzymy do wykonania
podwykonawcom

następujące

części

zamówienia

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
oraz w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 9 ust.
1 pkt 1) SIWZ, będziemy polegać na zasadach określonych w § 10 ust. 2 SIWZ na zasobach
następujących podwykonawców (firm): ......................................................................................... *
* niepotrzebne skreślić − Brak skreślenia przez Wykonawcę lub skreślenie obu wariantów odpowiedzi
Zamawiający uzna za złożenie oświadczenia, że Wykonawca nie zamierza powierzać do podwykonania
żadnej części niniejszego zamówienia

8.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9.

Niniejszym potwierdzam załączenie do oferty następujących dokumentów:
(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami)

1) …………………………………………………….…………. Zał. Nr ............
2) .................................................................................................. Zał. Nr ............
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3) .................................................................................................. Zał. Nr ............
4) .................................................................................................. Zał. Nr ............
5) .................................................................................................. Zał. Nr ............
… .................................................................................................. Zał. Nr ............
10. Wadium zostało wniesione:
1) w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego*;
2) w siedzibie Zamawiającego w formie …………………………………………*
* niepotrzebne skreślić

11. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 uPzp, na
następujący rachunek bankowy ………………..………….………………………..……………*
* jeżeli dotyczy

12. Oświadczamy, że na podstawie art. 8 ust. 3 uPzp:*
− żadne z informacji zawartych w ofercie oraz załączonych do niej dokumentach, nie stanowią
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
− wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie oraz załączonych do niej dokumentach,
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym
uczestnikom postępowania.
Lp.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
od
do

* niepotrzebne skreślić

Uwaga! W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania
ofert), iż zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie została
spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności i dane te staną
się jawne od momentu otwarcia ofert.
13. Oferta została złożona na …….. zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr
………………… do ……………………..
……….............................................................
Podpis (y) Wykonawcy (ów) lub
upoważnionego(ych)
przedstawiciela(li) Wykonawcy(ów)
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ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 1 − WYKAZ WYMAGAŃ
DLA PRĄDOWEGO ZASILACZA ROZRUCHOWEGO GPU DO ZASTOSOWANIA
PRZY ŚMIGŁOWCACH EUROCOPTER EC 135.

L.p.
I.
I.1.

I.2.
I.3.

Wykaz wymagań prądowego zasilacza rozruchowego GPU
do zastosowania przy śmigłowcach typu Eurocopter EC
135.

Potwierdzenie
spełniania
wymagań
(TAK/NIE)*

Wymagania pod względem parametrów technicznych
Zasilanie
3
x
400V
50-60Hz
(złącze
64A).
Przewód zasilający długości 5 mb. z systemem
umożliwiającym zwijanie przewodu i drugi przewód
o długości 20 mb. Przewód zabezpieczony przed
przecieraniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
System
automatycznego
zabezpieczenia
przeciwporażeniowego.
Napięcie stabilizowane na wyjściu 28,5V DC z możliwością
regulacji co 0,1V w zakresie użytkowania od 26V DC do 30V
DC.

TAK / NIE

TAK / NIE
TAK / NIE

I.4.

Zabezpieczenie nadnapięciowe na wyjściu 30V DC.

TAK / NIE

I.5.

Obciążenie prądowe na wyjściu - z ograniczeniem do 700A.

TAK / NIE

I.6.
I.7.

I.8.
I.8.a.

I.9.

I.9.a.

Spadek napięcia nie większy niż 1,5 V:
- przy obciążeniu ciągłym 600 A
- przy obciążeniu chwilowym 700 A
Wtyk typu 1B 28V DC (według normy PN ISO 461-2) - na
przewodzie niskonapięciowym (np. L-SZRAP, M1/MK2 lub
równoważne) w osłonie zapobiegającej uszkodzeniom
mechanicznym oraz zabezpieczone przed wpływem warunków
atmosferycznych zarówno po podłączeniu do statku
powietrznego jak i w stanie odłączonym
Przewód zasilania niskonapięciowego o długości 10mb.
Przewód zabezpieczony elastyczną izolacją zewnętrzną,
odporną na ścieranie i na mróz do co najmniej -30 st. C.
możliwość łatwego, automatycznego rozłączenia przewodu
niskonapięciowego w przypadku startu śmigłowca z nie
odłączonym urządzeniem zasilającym GPU (rozłączenie
przewodu niskonapięciowego w odległości do 50 cm od
gniazda podłączenia do śmigłowca). Złącze to musi być
zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi.
Dostarczony zasilacz musi mieć zabudowane dodatkowe
urządzenia: woltomierz, amperomierz, gniazdo wyjściowe
230V AC z bolcem uziemiającym (typ np. PCE 3132-6 lub
równoważne),
woltomierz wyhyłowy i cyfrowy lub woltomierz cyfrowy
posiadający możliwość precyzyjnego odczytu z dokładnością
do 0,1V oraz wstecznego odczytu zapamiętanych wartości.
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TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

I.9.b.
I.9.c.

I.9.d.

II.
II.1.
II.1.a.

II.1.b.
II.1.c.
II.1.d.
II.1.e.

II.1.f.

II.2.

amperomierz wyhyłowy i cyfrowy lub cyfrowy posiadający
możliwość precyzyjnego odczytu z dokładnością do 1,2A oraz
wstecznego odczytu zapamiętanych wartości.
wyświetlacze elektroniczne (amperomierz, woltomierz) na
którym zobrazowane dane można odczytać z odległości ok. 3
metrów, również przy silnym świetle słonecznym, a także przy
temperaturze otoczenia do co najmniej -30 st. C;
Dodatkowe gniazdo wyjściowe 230V AC z bolcem
uziemiającym (typ. np. PCE 3132-6). Parametry: 16A, 2P+N,
230V/
50Hz.
Wyrób
musi
spełniać
wymagania
zharmonizowanych standardów zawartych w:
PN-EN 60309-1:2002+A11:2005 -Gniazda wtyczkowe i
wtyczki do instalacji przemysłowych Cz. 1 Wymagania ogólne;
PN-EN 60309-2:2002+A11:2005 -Gniazda wtyczkowe i
wtyczki do instalacji przemysłowych -- Część 2: Wymagania
dotyczące zamienności wyrobów z zestykami tulejkowokołkowymi);

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

funkcjonalności
Wymagania
pod
względem
i posiadanego dodatkowego wyposażenia i zabezpieczeń.
Urządzenie dostosowane do pracy w trudnych warunkach
atmosferycznych:
zabezpieczenie wlotów i wylotów wentylacji części
wewnętrznej urządzenia przed wpływami atmosferycznymi (np.
deszcz, w tym ulewny, śnieg, grad, silny wiatr itp.) oraz
zanieczyszczeniem od zaśnieżonego podłoża, kałuż, błota, breji
śnieżnej itp.;
trwałe zabezpieczenie przed wpływami atmosferycznymi
styków, do których podłączane będą przewody wejściowe oraz
przewody wyjściowe 28 V DC i 230 V AC;
zakres pracy urządzenia: od bardzo niskich (co najmniej - 30
st. C) do bardzo wysokich temperatur (co najmniej +50 st. C);
obudowa i elementy zasilacza wykonane z materiałów
odpornych na korozję lub stosownie zabezpieczone przed
wpływami korozji;
trwała, przezroczysta osłona poliwęglanowa lub z tworzywa
o podobnych właściwościach, pulpitu zobrazowania
parametrów zasilania, zabezpieczona przed poderwaniem
podmuchem, w tym od wirnika nośnego śmigłowca;
zabezpieczenie zawiasów osłony, o której mowa w pkt. II.1.e.,
przed przenikaniem wilgoci i wody deszczowej, nawet w
przypadku ulewy.
Możliwość łatwego przemieszczania zasilacza:
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TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE
TAK / NIE

II.2.a.

II.2.b.
II.2.c.
II.3.
II.4.

II.5.

II.6.
II.6.a.
II.6.b.
II.7.

II.8.
III.

urządzenie musi być wyposażone w koła pompowane
(bezdętkowe). Rozwiązanie konstrukcyjne rozmieszczenia kół
musi zakładać łatwe przemieszczanie zasilacza, w tym
przemieszczanie zasilacza przy trudnych warunkach
atmosferycznych i terenowych, takich jak np. śnieg,
pofalowana, zalodzona powierzchnia itp. (odległość koła od
urządzenia musi wynosić co najmniej 20 mm);
urządzenie sterowane wodzidłem z hamulcem. Możliwość
zablokowania
wodzidła
w
pozycji
podniesionej
(zahamowanej);
wodzidło z rączką umożliwiające przemieszczanie i
podczepianie do ciągnika, na zaczep z uchem do współpracy
ze sworzniem o średnicy około Ø 30 mm (± 2 mm).
System umożliwiający zwijanie i układanie bez załamań
przewodów niskiego i wysokiego napięcia na zasilaczu.
Szafka zamocowana do konstrukcji osłon urządzenia
zasilającego (lub schowana wewnątrz urządzenia), szczelnie
zamykana, z zamkiem na klucz (w jednym zestawie
dostarczyć trzy komplety kluczy), mająca służyć do
przechowywania ogrzewacza elektrycznego o wymiarach:
podstawa: 145 mm x 155 mm; wysokość: ok. 180 mm; wraz z
przewodem zasilającym o długości ok. 1,40 mb. Szafka ma
chronić przed wpływami atmosferycznymi, osobami
niepowołanymi, zabezpieczyć przed skraplaniem się wody
z powietrza na ogrzewaczu; materiały szafki muszą być
odporne na podwyższoną temperaturę, do której może być
nagrzany ogrzewacz.
Trwałe zabezpieczenia przed obiciem wystających krawędzi
urządzenia zasilającego oraz takie wykończenie zewnętrznych
krawędzi i kształtów zasilacza, aby efekty ewentualnej kolizji
zasilacza ze statkiem powietrznym były zminimalizowane pod
kątem stanu statku powietrznego (brak ostrych krawędzi i
naroży lub odpowiednie ich zabezpieczenie).

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE
TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

Sygnalizacja pracy urządzenia w dwóch trybach:
Tryb I – sygnalizacja o podłączeniu do napięcia, widoczna
z odległości do 5 metrów, przy silnym nasłonecznieniu;
Tryb II – sygnalizacja o napięciu na wyjściu, widoczna z
odległości do 5 metrów przy silnym nasłonecznieniu;
Możliwość załadunku / rozładunku zasilacza za pomocą
wózka widłowego (np. poprzez zamontowanie od spodu
zasilacza
metalowych
zabezpieczeń
umożliwiających
zastosowanie standardowych wideł wózka widłowego).
Krawędzie i inne charakterystyczne elementy zasilacza
wyposażone w ostrzegawcze malowanie lub taśmy
odblaskowe.
Wymagania dotyczące okresu gwarancji, serwisu
gwarancyjnego.
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TAK / NIE
TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

III.1.
III.2.

III.3.

IV.

IV.1.

Okres gwarancyjny - co najmniej 24 miesiące, licząc od dnia
dostawy zasilaczy do Zamawiającego.
Bezpłatna obsługa serwisowa, w miejscu użytkowania
zasilaczy, przez okres gwarancji (obowiązkowe przeglądy
okresowe, konserwacje itp., niemożliwe do wykonania przez
użytkownika) wraz z wymianą niezbędnych części, dla
wszystkich dostarczonych zasilaczy. Zasilacze będą
użytkowane w filiach/oddziałach Zamawiającego wskazanych
w Załączniku nr 7 do SIWZ.
W czasie trwania gwarancji – w przypadku awarii, czas
naprawy nie może być dłuższy niż 72h od momentu
zgłoszenia. Powyżej 72 h należy zapewnić zasilacz zastępczy
na czas naprawy o takiej samej funkcjonalności i o takich
samych lub wyższych parametrach, zgodnie z § 4 ust. 2
Istotnych postanowień umowy (załącznik nr 3A do SIWZ).
Wymagania
dotyczące
spełniania
obowiązujących
przepisów, norm prawnych, posiadania odpowiedniej
dokumentacji dla oferowanego urządzenia zasilającego
GPU.
Zaoferowane urządzenie zasilające GPU musi spełniać
wymagania dyrektyw: LVD 2006/95/WE (73/23/EWG);
EMC 2004/108/WE (89/336/EWG); MD 98/37/WE oraz
posiadać zgodność z następującymi normami:

IV.1.a. PN EN 12312-20 + A1 : 2009 Urządzenia do obsługi
naziemnej statków powietrznych – jednostki do naziemnego
zasilania energią elektryczną;
IV.1.b. PN EN 2282:1996 Charakterystyki elektrycznej sieci
pokładowej statków powietrznych;

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE
TAK / NIE

IV.1.c. PN EN 1915 -1 + A1 : 2009 Urządzenia i sprzęt do obsługi
naziemnej statków powietrznych – wymagania ogólne
TAK / NIE
– Podstawowe wymagania bezpieczeństwa;
IV.1.d. PN EN 1915 -2 + A1 : 2009 Urządzenia i sprzęt do obsługi
naziemnej statków powietrznych – wymagania ogólne –
TAK / NIE
wymagania dotyczące stabilności i wytrzymałości, obliczenia i
metody badań;
IV.1.e. PN EN 60529:1991/A1:2001 Stopnie ochrony zapewnianej
TAK / NIE
przez obudowy;
* zakreślić właściwe
Niniejszy Opis stanowi integralną część Oferty − część oferty rozumianą jako oświadczenie
woli wyrażające zobowiązanie do wykonania określonego zamówienia. W przypadku gdy
Wykonawca nie poda pełnego katalogu wymaganych informacji złożona oferta będzie
podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 uPzp.

…………..........., dn. ……..................……

…………..............................………
Podpis (y) Wykonawcy (ów)
lub upoważnionego(ych) przedstawiciela(li)
Wykonawcy(ów)
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ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 2 − WYKAZ WYMAGAŃ
DLA ZASILACZA 50 A DO ZASTOSOWANIA PRZY ŚMIGŁOWCACH
EUROCOPTER EC 135.

L.p.

Wykaz wymagań zasilacza GPU 50A do zastosowania
przy śmigłowcach typu Eurocopter EC 135P2

Potwierdzenie
spełniania
wymagań
(TAK/NIE)*

I.

Wymagania pod względem parametrów technicznych

I.1

Zasilacz powinien zapewniać maksymalny prąd wyjściowy
od 0 do 50 A i napięcie wyjściowe 28,5 VDC

TAK / NIE

Napięcie wejściowe 220-240 V AC

TAK / NIE

I.2
I.3
II.
II.1.
II.1.a.

II.1.b.
II.1.c.
II.1.d.

II.2.

Spadek napięcia nie większy niż 1,5 V przy obciążeniu
ciągłym 50 A.
Wymagania
pod
względem
funkcjonalności
i
posiadanego
dodatkowego
wyposażenia
i zabezpieczeń.
Urządzenie dostosowane do pracy w trudnych warunkach
atmosferycznych:
zabezpieczenie wlotów i wylotów wentylacji części
wewnętrznej urządzenia przed wpływami atmosferycznymi
ochrona obudowy IP 55
trwałe zabezpieczenie przed przeciążeniem, zwarciem,
przegrzaniem, wzrostem napięcia, temperaturą.
zakres pracy urządzenia: od bardzo niskich (co najmniej - 20
st. C) do bardzo wysokich temperatur (co najmniej +50 st.
C);
obudowa i elementy zasilacza wykonane z materiałów
odpornych na korozję lub stosownie zabezpieczone przed
wpływami korozji;
Możliwość łatwego przemieszczania zasilacza:

II.2.a. urządzenie musi być przenośne i nie powinno ważyć więcej
niż 10 kg
III.
III.1.
III.2.

Wymagania dotyczące okresu gwarancji, serwisu
gwarancyjnego.
Okres gwarancyjny - co najmniej 24 miesiące, licząc od dnia
dostawy zasilaczy do Zamawiającego.
Bezpłatna obsługa serwisowa, w miejscu użytkowania
zasilaczy, przez okres gwarancji (obowiązkowe przeglądy
okresowe, konserwacje itp., niemożliwe do wykonania przez
użytkownika) wraz z wymianą niezbędnych części, dla
wszystkich dostarczonych zasilaczy. Zasilacze będą
użytkowane
w
filiach/oddziałach
Zamawiającego
wskazanych w Załączniku nr 7 do SIWZ.
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TAK / NIE

TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

III.3.

IV.

IV.1.

W czasie trwania gwarancji – w przypadku awarii, czas
naprawy nie może być dłuższy niż 14 dnia od dnia
zgłoszenia. Powyżej 14 dni należy zapewnić zasilacz
zastępczy na czas naprawy o takiej samej funkcjonalności
i o takich samych lub wyższych parametrach, zgodnie z § 4
ust. 2 Istotnych postanowień umowy (załącznik nr 3B do
SIWZ).
Wymagania dotyczące spełniania obowiązujących
przepisów, norm prawnych, posiadania odpowiedniej
dokumentacji dla oferowanego urządzenia zasilającego.
Zaoferowane urządzenie zasilające musi spełniać wymagania
norm EMC: EN55022 class B, EN61000-3-2,3, EN61000-42,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-2 (RSP-1000/2000)

TAK / NIE

* zakreślić właściwe
Niniejszy Opis stanowi integralną część Oferty − część oferty rozumianą jako oświadczenie
woli wyrażające zobowiązanie do wykonania określonego zamówienia. W przypadku gdy
Wykonawca nie poda pełnego katalogu wymaganych informacji złożona oferta będzie
podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 uPzp.

…………..............., dn. ……................…

…………...............................……………
Podpis (y) Wykonawcy (ów)
lub upoważnionego(ych) przedstawiciela(li)
Wykonawcy(ów)
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ZAŁĄCZNIK NR 3A DO SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY − ZADANIE NR 1
zawarta dnia ........................ w Warszawie, dalej zwana „umową”, pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie
Ratunkowe ul. Księżycowa 5 z siedzibą w 01-934 Warszawie, działającym na podstawie
wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych
i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr 0000144355,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającym NIP 522-25-48-391 oraz REGON 016321074,
zwanym w treści umowy Zamawiającym,
reprezentowanym przez: Dyrektora- Roberta Gałązkowskiego,
a
………………………………………………………………………………………………….,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców pod
numerem………….., prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………....…….....
NIP
…………………….
REGON
……………………..
zwanym dalej Wykonawcą
reprezentowanym przez: ……………………………………………….

zwane dalej łącznie Stronami.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie:
przetargu nieograniczonego nr ZP/6/II/2016 pn. „Dostawa 4 sztuk prądowych zasilaczy
rozruchowych GPU oraz 17 sztuk zasilaczy prądowych GPU 50 A do śmigłowców EC 135”
zgodnie
z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Strony
zawierają umowę następującej treści:

1.

2.
3.

4.

§1
Przedmiotem umowy jest dostawa 4 sztuk prądowych zasilaczy rozruchowych GPU
dedykowanych do obsługi śmigłowców EC 135 eksploatowanych przez SP ZOZ
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, dalej zwane zasilaczami.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zasilacze własnym transportem na swój koszt
i ryzyko do siedziby Zamawiającego: ul. Księżycowa 5 w Warszawie.
Dostarczane zasilacze muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż
6 miesięcy przed datą dostawy, wolne od wad oraz muszą posiadać odpowiednie atesty,
certyfikaty, świadectwa jakości lub inne dokumenty dopuszczające do użytku.
Do zasilaczy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć (w przypadku dokumentów w
języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski):
a) instrukcję obsługi zawierającą w szczególności opis techniczny, schemat
elektryczny, katalog części, zakres niezbędnych obsług wraz z harmonogramem ich
wykonania;
b) deklarację producenta potwierdzającą spełnianie wszystkich parametrów
technicznych;
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5.

1.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

1.
2.

1.

2.

c) świadectwo zgodności wystawione na zgodność z obowiązującymi normami EU (w
tym oznaczenie zgodności z dyrektywami zharmonizowanymi CE, wprowadzonymi
do prawa RP stosownymi ustawami i rozporządzeniami).
Dostarczone przez Wykonawcę zasilacze, muszą spełniać wymogi określone
w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz być
zgodne ze złożoną Ofertą Wykonawcy z dnia ……………., stanowiącą załącznik nr 2 do
umowy.
§2
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną Ofertą przysługuje
wynagrodzenie
w
wysokości:
....................
zł
brutto
(słownie:
...........................................................), podatek VAT w wysokości ................%: ................
zł
(słownie:
..................),
wartość
netto:
...................
zł
(słownie:
.......................................), w tym:
cena brutto za 1 zasilacz …....... zł, podatek VAT …................ zł
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za zrealizowaną dostawę w terminie do
dwudziestu jeden (21) dni liczonych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
VAT, wystawionej po dostarczeniu zasilaczy i podpisaniu przez Strony protokołu
odbioru zasilaczy bez zastrzeżeń.
Płatność za dostarczone zasilacze zostanie zrealizowana przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy prowadzony w banku ……………………… o nr
…………………………………..
Za termin płatności faktury VAT przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
W przypadku przekroczenia terminu płatności Zamawiający zastrzega sobie prawo
negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczanych odsetek.
Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia z należnego Wykonawcy wynagrodzenia
kar umownych, o których mowa w § 7.
Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przedmiotem cesji bez zgody
Zamawiającego.
§3
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 12
tygodni od jej zawarcia.
Z dostawy zasilaczy zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez
upoważnionych przedstawicieli Stron, stwierdzający w szczególności zgodność
dostarczonych zasilaczy z Ofertą Wykonawcy oraz potwierdzający dostarczenie
dokumentów o których mowa w § 1 ust. 4. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiającego podczas czynności odbioru niezgodności ze złożoną Ofertą lub Opisem
przedmiotu zamówienia, Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia zasilaczy,
wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin dostarczenia zasilaczy zgodnych z umową.
Termin ponownej dostawy przedmiotowych zasilaczy nie może przekroczyć terminu,
o którym mowa w ust. 1.
§4
Wykonawca na dostarczone zasilacze udziela gwarancji i rękojmi na okres …………….
miesięcy liczonych od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru zasilaczy.
Zasilacze będą użytkowane w filiach/oddziałach Zamawiającego wskazanych
w załączniku nr 3 do umowy.
Wykonawca w ramach gwarancji i rękojmi zobowiązuje się do usunięcia w terminie nie
dłuższym niż 72 h od momentu zgłoszenia usterki przez Zamawiającego faxem lub
pocztą elektroniczną, na nr faks ..................................i/lub adres e-mail
.....................................wszelkich usterek i wad zasilaczy lub dostarczenia zasilaczy
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zastępczych na czas naprawy o takiej samej funkcjonalności i o takich samych lub
wyższych parametrach.
3. Jeżeli w ramach przyznanej gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zasilacze
wolne od usterek lub dokonał istotnej naprawy, termin udzielonej gwarancji biegnie na
nowo od chwili dostarczenia zasilaczy wolnych od usterek. W innych wypadkach termin
gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas naprawy.
4. Wszelkie koszty wynikające ze skorzystania przez Zamawiającego z gwarancji lub/i
rękojmi ponosi Wykonawca.
§5
Osobą upoważnioną po stronie Zamawiającego do realizacji umowy, w szczególności do
odbioru faktury VAT i podpisania protokołu odbioru zasilaczy jest Kierownik Działu
Operacji Naziemnych.
§6
1. Strony ustalają kary za opóźnienia w stosunku do któregokolwiek z terminów
określonych w umowie lub na jej podstawie:
a) w przypadku opóźnienia dostawy – w wysokości 0,2 % całkowitej wartości brutto
zamówienia, o której mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do
terminu określonego w § 3 ust. 1;
b) w przypadku opóźnienia w wykonywaniu działań serwisowych, o których mowa
w § 4 ust. 2, – w wysokości 300,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia, w stosunku
do terminu określonego w § 4 ust. 2.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych
z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. Zamawiający poinformuje Wykonawcę
na piśmie o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w związku z powstaniem
obowiązku zapłaty kwoty kar umownych.
3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
wysokość kary umowy.
§7
1. W okresie obowiązywania umowy w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności,
każda ze Stron ma prawo odstąpić od umowy w całości lub w części.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy według swego wyboru w całości lub w części,
w całym okresie obowiązywania umowy, w szczególności w następujących przypadkach:
a) gdy dostarczone zasilacze okażą się niezgodne ze złożoną ofertą lub gdy termin
dostawy zasilaczy przekroczy o 14 dni termin dostawy określony w umowie,
b) złożenia wobec Wykonawcy wniosku o ogłoszeniu upadłości, otwarcia likwidacji,
wszczęcia postępowania naprawczego,
c) wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru lub ewidencji,
d) zajęcia majątku wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie umowy,
e) w przypadku utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do realizacji umowy.
3. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego na piśmie o wystąpieniu zdarzeń
opisanych w ust. 2 w ciągu 3 dni liczonych od daty ich wystąpienia.
4. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 2
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10%
całkowitej wartości brutto umowy, określonej w § 2 ust. 1.
5. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę równą 10% całkowitej
wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 1, w przypadku odstąpienia przez
Wykonawcę od umowy odpowiednio w całości lub w części, z przyczyn nie leżących po
stronie Zamawiającego.
6. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy kwotę w wysokości 10% całkowitej
wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 1, w przypadku odstąpienia przez
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7.
8.

9.

1.

2.
3.
4.

1.

2.
3.

Zamawiającego od umowy odpowiednio w całości lub w części z przyczyn, za które
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
Odstąpienie od umowy następuje w dniu, w którym druga Strona mogła się zapoznać
z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych w przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar
umownych.
Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych i należnych kar umownych
z wierzytelności Wykonawcy z tytułu wystawionych przez niego faktur.
§8
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązujące, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Strony zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ustalają, że istotna
zmiana umowy może nastąpić według zasad i na warunkach określonych w ust 4.
Zamawiający dopuszcza następujące istotne zmiany umowy:
a) obniżenie ceny jednostkowej za przedmiot umowy przez Wykonawcę może nastąpić
w każdym czasie w szczególności na skutek: zmiany cen producentów materiałów,
obniżenia kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, pojawienia się
na rynku przedmiotu Umowy o parametrach równoważnych cenowo korzystniejszej
dla Zamawiającego.
b) w przypadku zmian obowiązujących przepisów prawnych, mających zastosowanie
przy udzieleniu niniejszego zamówienia treść umowy będzie zmieniała się stosownie
do wprowadzanych rozwiązań prawnych.
§9
Wszelkie spory będą załatwione przez Strony polubownie, a w przypadku niemożności
tego rozwiązania, zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
Integralną część umowy stanowią:
a) załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia,
b) załącznik nr 2 - oferta Wykonawcy,
c) załącznik nr 3 – wykaz filii/oddziałów Zamawiającego.

Zamawiający

Wykonawca
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ZAŁĄCZNIK NR 3B DO SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY − ZADANIE NR 2
zawarta dnia ........................ w Warszawie, dalej zwana „umową”, pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie
Ratunkowe ul. Księżycowa 5 z siedzibą w 01-934 Warszawie, działającym na podstawie
wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych
i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr 0000144355,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającym NIP 522-25-48-391 oraz REGON 016321074,
zwanym w treści umowy Zamawiającym,
reprezentowanym przez: Dyrektora- Roberta Gałązkowskiego,
a
………………………………………………………..……...................................................….,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców pod
numerem………….., prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………….................
NIP
…………………….
REGON
……………………..
zwanym dalej Wykonawcą
reprezentowanym przez: ……………………………………………….

zwane dalej łącznie Stronami.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie:
przetargu nieograniczonego nr ZP/6/II/2016 pn. „Dostawa 4 sztuk prądowych zasilaczy
rozruchowych GPU oraz 17 sztuk zasilaczy prądowych GPU 50 A do śmigłowców EC 135”
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
Strony zawierają umowę następującej treści:

1.

2.
3.

4.

§1
Przedmiotem umowy jest dostawa 17 sztuk zasilaczy prądowych GPU 50 A
dedykowanych do obsługi śmigłowców EC 135 eksploatowanych przez SP ZOZ Lotnicze
Pogotowie Ratunkowe, dalej zwane zasilaczami.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zasilacze własnym transportem na swój koszt
i ryzyko do siedziby Zamawiającego: ul. Księżycowa 5 w Warszawie.
Dostarczane zasilacze muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż
6 miesięcy przed datą dostawy, wolne od wad oraz muszą posiadać odpowiednie atesty,
certyfikaty, świadectwa jakości lub inne dokumenty dopuszczające do użytku.
Do zasilaczy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć (w przypadku dokumentów
w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski):
a)
instrukcję obsługi zawierającą w szczególności opis techniczny, schemat
elektryczny, katalog części, zakres niezbędnych obsług wraz z harmonogramem ich
wykonania;
b)
deklarację producenta potwierdzającą spełnianie wszystkich parametrów
technicznych;
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c)

5.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.

1.

2.

świadectwo zgodności wystawione na zgodność z obowiązującymi normami EU
(w tym oznaczenie zgodności z dyrektywami zharmonizowanymi CE,
wprowadzonymi do prawa RP stosownymi ustawami i rozporządzeniami).
Dostarczone przez Wykonawcę zasilacze, muszą spełniać wymogi określone
w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz być
zgodne ze złożoną Ofertą Wykonawcy z dnia ……………., stanowiącą załącznik nr 2 do
umowy.
§2
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną Ofertą przysługuje
wynagrodzenie
w
wysokości:
....................
zł
brutto
(słownie:
...........................................................), podatek VAT w wysokości ................%: ................
zł
(słownie:
..................),
wartość
netto:
...................
zł
(słownie:
.......................................), w tym:
cena brutto za 1 zasilacz …....... zł, podatek VAT …................ zł
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za zrealizowaną dostawę w terminie do
dwudziestu jeden (21) dni liczonych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
VAT, wystawionej po dostarczeniu zasilaczy i podpisaniu przez Strony protokołu odbioru
zasilaczy bez zastrzeżeń.
Płatność za dostarczone zasilacze zostanie zrealizowana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy prowadzony w banku …………… o nr …………………………………..
Za termin płatności faktury VAT przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
W przypadku przekroczenia terminu płatności Zamawiający zastrzega sobie prawo
negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczanych odsetek.
Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia z należnego Wykonawcy wynagrodzenia
kar umownych, o których mowa w § 7.
Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przedmiotem cesji bez zgody
Zamawiającego.
§3
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 12
tygodni od jej zawarcia.
Z dostawy zasilaczy zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez
upoważnionych przedstawicieli Stron, stwierdzający w szczególności zgodność
dostarczonych zasilaczy z Ofertą Wykonawcy oraz potwierdzający dostarczenie
dokumentów o których mowa w § 1 ust. 4. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiającego podczas czynności odbioru niezgodności ze złożoną Ofertą lub Opisem
przedmiotu zamówienia, Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia zasilaczy,
wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin dostarczenia zasilaczy zgodnych z umową.
Termin ponownej dostawy przedmiotowych zasilaczy nie może przekroczyć terminu,
o którym mowa w ust. 1.
§4
Wykonawca na dostarczone zasilacze udziela gwarancji i rękojmi na okres …………….
miesięcy liczonych od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru zasilaczy.
Zasilacze będą użytkowane w filiach/oddziałach Zamawiającego wskazanych
w załączniku nr 3 do umowy.
Wykonawca w ramach gwarancji i rękojmi zobowiązuje się do usunięcia w terminie nie
dłuższym niż 14 dnia od dnia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego faxem lub pocztą
elektroniczną, na nr faks ..................................i/lub adres e-mail .....................................
wszelkich usterek i wad zasilaczy lub dostarczenia zasilaczy zastępczych na czas
naprawy o takiej samej funkcjonalności i o takich samych lub wyższych parametrach.
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3. Jeżeli w ramach przyznanej gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zasilacze
wolne od usterek lub dokonał istotnej naprawy, termin udzielonej gwarancji biegnie na
nowo od chwili dostarczenia zasilaczy wolnych od usterek. W innych wypadkach termin
gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas naprawy.
4. Wszelkie koszty wynikające ze skorzystania przez Zamawiającego z gwarancji lub/i
rękojmi ponosi Wykonawca.
§5
Osobą upoważnioną po stronie Zamawiającego do realizacji umowy, w szczególności do
odbioru faktury VAT i podpisania protokołu odbioru zasilaczy jest Kierownik Działu
Operacji Naziemnych.
§6
1. Strony ustalają kary za opóźnienia w stosunku do któregokolwiek z terminów
określonych w umowie lub na jej podstawie:
a) w przypadku opóźnienia dostawy – w wysokości 0,2 % całkowitej wartości brutto
zamówienia, o której mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do
terminu określonego w § 3 ust. 1;
b) w przypadku opóźnienia w wykonywaniu działań serwisowych, o których mowa w § 4
ust. 2, – w wysokości 300,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do terminu
określonego w § 4 ust. 2.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych
z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. Zamawiający poinformuje Wykonawcę
na piśmie o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w związku z powstaniem
obowiązku zapłaty kwoty kar umownych.
3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
wysokość kary umowy.
§7
1. W okresie obowiązywania umowy w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności,
każda ze Stron ma prawo odstąpić od umowy w całości lub w części.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy według swego wyboru w całości lub w części,
w całym okresie obowiązywania umowy, w szczególności w następujących przypadkach:
a) gdy dostarczone zasilacze okażą się niezgodne ze złożoną ofertą lub gdy termin
dostawy zasilaczy przekroczy o 14 dni termin dostawy określony w umowie,
b) złożenia wobec Wykonawcy wniosku o ogłoszeniu upadłości, otwarcia likwidacji,
wszczęcia postępowania naprawczego,
c) wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru lub ewidencji,
d) zajęcia majątku wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie umowy,
e) w przypadku utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do realizacji umowy.
3. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego na piśmie o wystąpieniu zdarzeń
opisanych w ust. 2 w ciągu 3 dni liczonych od daty ich wystąpienia.
4. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 2
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10%
całkowitej wartości brutto umowy, określonej w § 2 ust. 1.
5. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę równą 10% całkowitej
wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 1, w przypadku odstąpienia przez
Wykonawcę od umowy odpowiednio w całości lub w części, z przyczyn nie leżących po
stronie Zamawiającego.
6. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy kwotę w wysokości 10% całkowitej
wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 1, w przypadku odstąpienia przez
Zamawiającego od umowy odpowiednio w całości lub w części z przyczyn, za które
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
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7. Odstąpienie od umowy następuje w dniu, w którym druga Strona mogła się zapoznać
z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
8. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych w przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych.
9. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych i należnych kar umownych
z wierzytelności Wykonawcy z tytułu wystawionych przez niego faktur.
§8
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązujące, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Strony zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ustalają, że istotna
zmiana umowy może nastąpić według zasad i na warunkach określonych w ust 4.
4. Zamawiający dopuszcza następujące istotne zmiany umowy:
a) obniżenie ceny jednostkowej za przedmiot umowy przez Wykonawcę może nastąpić
w każdym czasie w szczególności na skutek: zmiany cen producentów materiałów,
obniżenia kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, pojawienia się
na rynku przedmiotu Umowy o parametrach równoważnych cenowo korzystniejszej
dla Zamawiającego.
b) w przypadku zmian obowiązujących przepisów prawnych, mających zastosowanie
przy udzieleniu niniejszego zamówienia treść umowy będzie zmieniała się stosownie
do wprowadzanych rozwiązań prawnych.
§9
1. Wszelkie spory będą załatwione przez Strony polubownie, a w przypadku niemożności
tego rozwiązania, zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
2. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
3. Integralną część umowy stanowią:
a) załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia,
b) załącznik nr 2 - oferta Wykonawcy,
c) załącznik nr 3 – wykaz filii/oddziałów Zamawiającego.

Wykonawca

Zamawiający
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Ja (My), niżej podpisany(ni):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz (nazwa i adres Wykonawcy(ów)):
Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres (y)
Wykonawcy(ów)

oświadczam(y), iż spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Dostawa 4 sztuk prądowych zasilaczy rozruchowych GPU oraz 17 sztuk
zasilaczy prądowych GPU 50 A do śmigłowców EC 135” (nr postępowania ZP/6/II/2016),
określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

………………………………., dn. ………………………
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……………………………………
Podpis (y) Wykonawcy (ów) lub
upoważnionego(ych)
przedstawiciela(li) Wykonawcy(ów)

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków,
o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Ja (My), niżej podpisany(ni):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz (nazwa i adres Wykonawcy(ów)):
Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres (y)
Wykonawcy(ów)

oświadczam(y), iż brak jest podstaw do wykluczenia mnie(nas) z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Dostawa 4 sztuk prądowych zasilaczy rozruchowych GPU
oraz 17 sztuk zasilaczy prądowych GPU 50 A do śmigłowców EC 135” (nr postępowania
ZP/6/II/2016) z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

………………………………., dn. ………………………
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……………………………………
Podpis (y) Wykonawcy (ów) lub
upoważnionego(ych)
przedstawiciela(li) Wykonawcy(ów)

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ
WYKAZ DOŚWIADCZENIA WYKONAWCY

Lp.

Przedmiot zamówienia

Wartość wykonanej
dostawy w PLN brutto

Data wykonania
zamówienia
początek
(data)

1

2

3

zakończenie
(data)

4

Nazwa i adres
odbiorcyZleceniodawcy

Nazwa Wykonawcy
dostawy*

5

6

1.

2.

* Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia lub/i Wykonawcy polegający na wiedzy
i doświadczeniu innych podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b uPzp.
Wykonawca na własną odpowiedzialność przedstawia te informacje, które uważa za istotne w świetle wymagań SIWZ. Zaprezentowane
informacje muszą precyzyjnie wskazywać wymagania określone przez Zamawiającego.
……................................... dn. ...........................

………..................................................................
Podpis (y) Wykonawcy (ów) lub upoważnionego(ych)
przedstawiciela(li) Wykonawcy(ów)

