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Część I – Nazwa i adres Zamawiającego. 
 
ULTER – SPORT Sp. z o.o. 
ul. Wyzwolenia 24 
34-350 Węgierska Górka 
REGON – 072394980 
NIP - 937-23-32-097 
Telefon:   33 / 860-49-50  Fax:     33 / 860-49-59 
 
 
Część II – Tryb zamówienia. 
 
 
Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164). 
Postępowanie prowadzi się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. 
 
 
Część III -  Opis przedmiotu zamówienia. 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż w siedzibie Zamawiającego fabrycznie 

nowej maszyny - giętarki do rur – 1 szt.  
2. Szczegółowe parametry techniczne urządzenia określone zostały w załączniku nr 6 do 

SIWZ. 
 

 

Uwagi: 
1. Zamówienia częściowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Podstawę sporządzenia oferty cenowej stanowią wszystkie załączniki wymienione w Części III 
nin. SIWZ. 

3. Powyższa dokumentacja jest do wglądu w siedzibie firmy Ulter-Sport, ul. Wyzwolenia 24, 34-
350 Węgierska Górka 

 

Inne uwarunkowania: 
1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych do opisanych w 

SIWZ. W dokumentacji przedstawiono materiały i urządzenia mogące wskazywać na produkty 
konkretnych producentów. Wszystkie te wskazania należy rozumieć w ramach niniejszego 
postępowania jak i w procesie realizacji wyłącznie jako przykładowe, obrazujące wymagany 
przez Zamawiającego standard wykonania. Zamawiający dopuszcza zastąpienie ich 
urządzeniami i materiałami innych producentów – tzn. urządzeniami i materiałami 
równoważnymi, o podobnych parametrach, nie gorszych od przedstawionych w dokumentacji 
przetargowej.  

2. Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne winny zachować parametry techniczne 
niezbędne dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności obiektu. W przypadku zaoferowania 
przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych do zastosowanych przez 
Zamawiającego (wskazanych w SIWZ i jej załącznikach) Wykonawca zobowiązany jest podać 
w ofercie ich nazwę, typ, producenta oraz dane techniczne – parametry techniczne i ruchowe, 
gabaryty, itp. (odpowiednio do tych danych określonych w dokumentacji przetargowej), 
a także załączyć do oferty niezbędne dokumenty w języku polskim (karty katalogowe 
producenta, dokumenty opisujące cechy, typ, charakterystykę oraz dokumentację techniczną, 
itp.) oferowanego zamiennika, z których jednoznacznie będzie wynikać, iż posiadają one 
parametry nie gorsze od parametrów wyspecyfikowanych w SIWZ i jej załącznikach. 
Materiały równoważne będą szczegółowo analizowane przez Zamawiającego  
na etapie oceny ofert i w przypadku gdy nie będą spełniać wymogów SIWZ będą 
stanowić podstawę do odrzucenia oferty.  

3. Zastosowane równoważne urządzenia, materiały winny być dopuszczone do obrotu  
i stosowania zgodnie z przepisami.  

4. Informacje o ofercie wariantowej, umowie ramowej i aukcji elektronicznej: 
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej.  
 Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej 
5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
6. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania, zgodnie z art. 93 ust.1a Pzp 

w przypadku nie przyznania mu środków pomocy z budżetu Unii Europejskiej . 
 

 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
42-63-30-00-2 - Giętarki, składarki, prostownice lub płaskownice 

 
 
Część IV – Termin wykonania zamówienia. 
 

1.  Termin rozpoczęcia prac: niezwłocznie po zawarciu umowy.           
2.  Termin zakończenia prac objętych umową: do 31.10.2016 r. 

 
 
Część V –  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 

oceny spełniania tych warunków 
 
 
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
 

I. Spełniają warunki dotyczące:  
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  
Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku: na podstawie oświadczenia wykonawcy  
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w części VI pkt. II ppkt 1 SIWZ. 
 

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie co najmniej jednej dostawy urządzenia związanego z obrabianiem 
metalu o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł brutto. 

Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku: na podstawie oświadczenia wykonawcy  
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i dokumentów, o których mowa w części VI 
pkt II ppkt 1, 2 i 3 oraz pkt VI ppkt 1 SIWZ. 

 
 

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  
do wykonania zamówienia.  
Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku: na podstawie oświadczenia wykonawcy  
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w części VI pkt. II ppkt 1 SIWZ. 
 

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku: na podstawie oświadczenia wykonawcy  
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w części VI pkt. II ppkt 1 SIWZ. 

 

 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 
zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp). 
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II. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia: 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: nie podlegają wykluczeniu  
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 

Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku: na podstawie oświadczenia wykonawcy  
i dokumentów, o których mowa w części VI pkt. III oraz w części VI pkt. IV ppkt 1 SIWZ. 
 

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 
trzech lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki 
zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie (art. 24 ust. 2a ustawy Pzp). 

 

Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w nin. postępowaniu będzie polegać  
na sprawdzeniu kompletności i poprawności złożonych dokumentów i oświadczeń według zasady 
spełnia/nie spełnia. 
 
 
Część VI – Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
 
 
Wykonawca winien dostarczyć:  
I. Dokumenty składające się na ofertę:  
 

1. Oryginał oferty przetargowej, sporządzonej na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. 
2. Oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców ubiegających się wspólnie  

o przedmiotowe zamówienie (tj. spółka cywilna, konsorcjum), określające zakres udzielonego 
pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich wykonawców 
ubiegających się wspólnie o zamówienie).  

3. Pełnomocnictwo do reprezentacji Wykonawcy jeżeli nie wynika ono z powszechnie dostępnych 
dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź 
kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.  

4. Oświadczenie wykonawcy (na formularzu „Oferta przetargowa” - załącznik nr 1 do SIWZ: 
 terminie wykonania przedmiotu zamówienia; 
 o udzieleniu gwarancji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy - 3 lata na dostarczone i 

zamontowane elementy; 
 o terminie związania ofertą;  
 o zdobyciu informacji koniecznych do sporządzenia oferty; 
 o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń oraz zobowiązaniu się do zawarcia 
umowy na warunkach określonych w projekcie umowy (załącznik nr 4 do SIWZ). 
 

II. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: 

 

1. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych o spełnieniu 
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy (Dz. U.  z 2015r., poz. 2164. – j.t.) - załącznik 
nr 2 do SIWZ.  

2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych 
głównych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, daty wykonania i 
podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane - załącznik nr 7 do SIWZ. 

3. Dowody potwierdzające, że dostawy wymienione w ww. wykazie zostały wykonane w sposób 
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone. 
Dowodami są: 
 Poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub 

ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert; 

 oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. 
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W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w 
wykazie, o którym mowa w punkcie 2 zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma 
obowiązku przedkładania dowodów. 

 
 

III. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia  
z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy na podstawie art. 24 
ust. 1 ustawy Pzp: 

 

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 3 do SIWZ (dotyczy zarówno podmiotów krajowych jak i wykonawców mających 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające,  
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert. 

4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega  
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 
4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert. 

6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 
9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert. 

7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 
10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert. 
 
Wykonawcy występujący wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) oraz wykonawca 
powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na 
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
przedkładają także dokumenty dotyczące każdego z wykonawców występujących wspólnie 
lub tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy (określonym w części VI pkt. III 
ppkt 1-7 lub odpowiednio w części VI pkt. IV). 
 
 

IV. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 
  

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada (zamiast dokumentów wymienionych w Części VI, 
pkt. III, ppkt 2-7):  
1. Dokument wystawiony w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzający że: 
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy  przed upływem terminu składania ofert; 
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 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy  przed upływem 
terminu składania ofert; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem terminu składania ofert. 

2. Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.  
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 
1 – 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się 
także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem z 
zachowaniem odpowiednich terminów. 

 

Wykonawcy występujący wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) oraz.wykonawca 
powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na 
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
przedkładają także dokumenty dotyczące każdego z wykonawców występujących 
wspólnie lub tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy (określonym 
w części VI pkt. III ppkt 1-7 lub odpowiednio w części VI pkt. IV). 

 
 

V. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 
 

1. Lista podmiotów (w oryginale), o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, należących  
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów,  albo  informacja  o  tym, że  Wykonawca  nie  należy do grupy 
kapitałowej – zał. nr 6 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, konsorcjum), dotyczy każdego Wykonawcy  
z osobna. 

 
VI. Inne dokumenty: 
 

1. Pisemne zobowiązanie (w oryginale – zgodnie z zał. nr 8 do nin. SIWZ) innych podmiotów  
do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, 
w celu udowodnienia, iż Wykonawca będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji 
zamówienia – w przypadku, gdy Wykonawca wskaże, że będzie polegał na wiedzy  
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, 
zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp). 
 

Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać  
w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia odpowiedniego zasobu Wykonawcy 
ubiegającemu się o zamówienie, w szczególności zakres i okres udziału innego podmiotu przy 
wykonywaniu zamówienia, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez 
wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę 
z innym podmiotem. 
 

Uwaga:  dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę (za wyjątkiem dokumentów, dla których zastrzeżona jest forma 
oryginału). Dokument składany w formie kserokopii winien być poświadczony  
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tj. posiadać adnotację „za zgodność  
z oryginałem”, opatrzoną odręcznym podpisem oraz imienną pieczęcią Wykonawcy. 
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Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób 
pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę lub te podmioty. 
 
 
Część VII - Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego  

z  wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.                                      
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

         
 
1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zapytania należy kierować na adres: 
ULTER – SPORT Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 24, 34-350 Węgierska Górka 
Fax:  33 / 860-49-59, e-mail: ulter@ulter.com.pl  
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień – jednak nie później niż dwa /2/ dni przed 
upływem terminu składania ofert - chyba, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego później niż do końca dnia,  
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął  
po upływie powyższego terminu, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku  
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści 
je na stronie internetowej, na której została udostępniona SIWZ  

2. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu 
składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ (z zastrzeżeniem art. 38 ust. 4a ustawy Pzp). 
Dokonaną w ten sposób zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej, na której 
udostępnił SIWZ 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach i o jego przedłużeniu 
poinformuje wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację 
na stronie internetowej 

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 
przekazują pisemnie, faksem lub mailem. W przypadku wezwania przez Zamawiającego  
do złożenia (uzupełnienia) oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw w trybie art. 26 ust. 3 
ustawy, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić)  
w takiej samej formie, w jakiej składa się je wraz z ofertą tj. w formie pisemnej. 

4. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: 
 Jerzy Pieronek – dyrektor e-mail:  jpieronek@ulter.com.pl 
 Józef Zając – konsultant e-mail: jzajac@ulter.com.pl 

w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1200. 
 
 
Część VIII – Wymagania dotyczące wadium 
 
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium na rzecz ULTER – SPORT 

Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 24, 34-350 Węgierska Górka w wysokości:  
a. 1.000,00 EUR (słownie: jeden tysiąc euro 00/100) dla wadium wpłacanego  

w EUR  
b. 4.400,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta złotych 00/100) dla wadium 

wpłacanego w PLN  
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przed upływem terminu składania ofert. 
 

Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie 
zamówienia.  

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –  

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).  

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem (wyłącza się możliwość 
wniesienia wadium w gotówce) na rachunek bankowy zamawiającego: 

 dla wadium wpłacanego w EUR w Banku BPH S.A.  
nr konta: PL41 1060 0076 0000 3300 0079 4639 

 dla wadium wpłacanego w PLN w ING BANK ŚLĄSKI S.A.  
nr konta: PL91 1050 1070 1000 0022 8207 4018  

Uwaga! – przy wnoszeniu wadium przelewem dokument polecenia dokonania przelewu 
nie jest dowodem wniesienia wadium.  
Potwierdzeniem dokonania wpłaty wadium jest uznanie kwotą wadium rachunku 
Zamawiającego (wpływ środków na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu 
składania ofert).  

4. Wadium w postaci dokumentu należy złożyć w formie oryginału w ULTER – SPORT Sp. z 
o.o., ul. Wyzwolenia 24, 34-350 Węgierska Górka. 
Gwarancja zapłaty wadium winna  być  bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie, oraz 
powinna podlegać prawu polskiemu i być realizowana w Polsce.  
Uwaga – termin ważności gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą, tj. 
60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.  

5. Zwrot wadium: 
a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy 
Pzp); 

b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał 
ofertę przed upływem terminu składania ofert. 
Zwrot wadium wniesionego w pieniądzu nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 4 Pzp. 

6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie pkt. 5a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 
określonym przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 
 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 
 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 
5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości 
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 
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Część IX – Termin związania ofertą 
 
1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Termin związania ofertą wpisany jest 
w formularzu oferta przetargowa, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania  
z ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy /3/ dni przed upływem 
terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 
 
Część X – Opis sposobu przygotowania ofert  
 
 
1. Oryginał oferty przetargowej, sporządzonej na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ). 
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ. 
3. Wszelkie poprawki treści oferty powinny być naniesione czytelnie i parafowane przez 

Wykonawcę. Każda zawierająca informacje strona oferty i załączników winna być 
podpisana przez Wykonawcę. 

4. Wykonawcy, którzy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia winni 
ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego – art. 23 ustawy Pzp. 

 Uwaga: W dokumencie stwierdzającym ustanowienie pełnomocnika przez każdego  
z wykonawców (wspólników) dla konkretnego zamówienia publicznego winien być również 
określony zakres pełnomocnictwa, wynikający z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U.  z 2015 r., poz. 2164. – j.t.)  tj. powinno być określone czy pełnomocnik ma 
upoważnienie wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia, czy też do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.   

5. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.  
Wszystkie dokumenty (wyszczególnione w części VI SIWZ) dotyczące oferty powinny być 
sporządzone w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). Dokumenty sporządzone w języku 
obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski (w takiej sytuacji oferta winna zawierać 
kserokopię dokumentu w języku obcym, potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” oraz jego 
tłumaczenie na język polski). 

6. Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty - w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę - wymagane odpowiednimi 
postanowieniami Części VI niniejszej SIWZ.  
Uwaga: za brak dokumentu traktowany będzie również dokument złożony w niewłaściwej 
formie np. brak podpisu wykonawcy na dokumencie, niepoświadczone przez wykonawcę  
za zgodność z oryginałem odpisy lub kserokopie.  

7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z wykonawców 
oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1  
i art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, tj. do oferty powinny być załączone oświadczenia  
i dokumenty wskazane w części VI pkt. III oraz pkt. IV ppkt 1 SIWZ odrębnie w odniesieniu 
do każdego z wykonawców, natomiast pozostałe dokumenty i oświadczenia wykonawcy mogą 
złożyć jako jeden wspólny komplet. 

8. Oferta (i wszystkie dołączone do niej dokumenty, wymienione w Części VI SIWZ) powinna być 
sporządzona w języku polskim, napisana czytelnie, trwałą techniką i podpisana przez 
osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań  
w wysokości odpowiadającej cenie oferty.  

9. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy, a także zdobył we własnym 
zakresie wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty 
oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.  

10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,  
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

11. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 
przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w części VI nin. 
SIWZ,  lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez 
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Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy do ich złożenia w 
wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie 
Zamawiającego dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzać spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

12. Cenę ofertową wykonania całości zamówienia, wynikającą z kalkulacji kosztów (wyliczoną wg 
Części XII SIWZ), należy podać na formularzu oferta przetargowa stanowiącym zał. nr 1 do nin. 
SIWZ.  

13. Cenę brutto (z podatkiem VAT) należy podać cyfrowo i słownie. Oddzielnie należy podać 
stawkę podatku VAT w %. 

13. Wykonawca winien zastrzec, nie później niż w terminie składania ofert, informacje, które nie 
mogą być ujawnione, gdyż stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 8 ust. 3 ustawy Pzp) oraz wykazać, że zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  
Stosowne zastrzeżenie odnośnie informacji, które nie mogą być udostępnione, gdyż stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca winien złożyć na formularzu oferta przetargowa,  
w przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp., tj. nazwy  
i adresu wykonawcy oraz informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.  

15. Oferta powinna być opakowana w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej treścią  
do czasu otwarcia ofert, tj. w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie lub opakowaniu. 

16. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana:   
 

 
ULTER – SPORT Sp. z o.o.,  

ul. Wyzwolenia 24, 34-350 Węgierska Górka 
 
 

i opatrzona napisem: 
„Przetarg nieograniczony - Dostawa giętarki elektrycznej do zaginania rur - nie otwierać 
przed 12.08.2016 r. godz. 1000”.  

 

 
UWAGA: 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 
oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanej w niniejszym 
punkcie. 

 

17. Kopertę (opakowanie) zaopatrzyć w adres zwrotny wykonawcy, umożliwiający odesłanie oferty 
złożonej po wyznaczonym terminie składania ofert. 

18. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną 
przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma (przed terminem składania ofert) 
ofertę zamienną (zamknięta koperta (opakowanie) oznaczona napisem „zmiana”) lub pisemne 
powiadomienie o wycofaniu oferty.  

 
 
Część XI – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
 
1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  

 

12 sierpnia 2016 r. do godziny 930   
 

w ULTER – SPORT Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 24, 34-350 Węgierska Górka 
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
3. Zamawiający może przesunąć termin składania ofert ogłaszając zmianę zgodnie z pkt 2 cz. VII 

SIWZ. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku  
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Oferty złożone po wyznaczonym terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone 
Wykonawcom. 



str. 12 
 

5. Oferty nadesłane pocztą będą przyjęte pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę  
w określonym wyżej terminie. 

6. Publiczne otwarcie ofert przez Komisję przetargową nastąpi dnia 
 

12 sierpnia 2016 r. o godzinie 1000  

 

 w ULTER – SPORT Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 24, 34-350 Węgierska Górka 
7. Otwarcie ofert jest jawne. 
8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę brutto, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
9. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji zawarte w ofertach.  
10. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 

przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa, w części VI nin. SIWZ, 
zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwo, do ich złożenia w wyznaczonym 
terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 
byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia  
i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału  
w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert (art. 26 ust. 3 
ustawy Pzp).  

11. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji dot. złożonej 
oferty (art. 87 ust. 1 ustawy Pzp). 

12. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe,  
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające 
na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 87 ust. 2 ustawy Pzp).  
 
 

Część XII – Opis sposobu obliczenia ceny 
 
1. Cena oferty traktowana będzie jako wynagrodzenie ryczałtowe.  
2. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające 

z nin. SIWZ, a także ustawowo wymagany podatek VAT.  
3. Cena oferty winna być podana w złotych polskich, liczbowo i słownie, z VAT-em. Oddzielnie 

należy podać zastosowaną stawkę podatku VAT w %. 
4. Cena ofertowa nie może być dowolnie deklarowaną wielkością pieniężną, lecz musi wynikać  

z przeprowadzonego rachunku kosztów.  
5. Nie przewiduje się waloryzacji ceny.  
6. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia zamawiającemu zastrzeżeń  

co do zakresu prac w przypadku, gdy stwierdzi braki niezbędnych, jego zdaniem, czynności, 
które zgodnie z normami muszą być uwzględnione w SIWZ.  

7. Pominięcie jakiegokolwiek zakresu prac wynikających ze SIWZ traktowane będzie jako 
złożenie oferty niepełnej, niezgodnej z wymogami SIWZ i taka oferta zostanie odrzucona. 
W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca 
podaje wartość bez kwoty podatku obciążającego Zamawiającego. Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powyższe wynika z konieczności 
ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji 
zamówienia  
 
 

Część XIII - Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 
rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą 
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert, których ceny mogą być wyrażone w następujących 
walutach: USD, EUR oraz w PLN. Przeliczenie ceny z oferty : z waluty zagranicznej na złote 
odbędzie się wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert 
(ostateczny termin składania ofert)  
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Część XIV – Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty, znaczenie tych kryteriów i sposób oceny ofert 
 
1. Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami  

i współczynnikami wag (znaczeniem) do tych kryteriów: 
 

a) cena (C) – 70 % 
b) gwarancja jakości (Gj) - 30 % 

 

2. Ocena ofert będzie dokonywana wg poniższej zasady: 
 

2.1.   Oferta z najniższą ceną ze wszystkich ofert nie odrzuconych otrzyma 85 punktów. 
Oferty proponujące ceny wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych  
wg wzoru: 

najniższa zaoferowana cena 
C  =  ------------------------------------------- x 70 (znaczenie 70%) 

        cena oferty badanej 
 

2.2. W zależności od zaoferowanego okresu gwarancji (Gj), oferty otrzymają następującą liczbę 
punktów:  

Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji: 
 4 lata  otrzyma 30 punktów (maksymalna ilość punktów); 
 3 lata  otrzyma 20 punktów; 
 2 lata  otrzyma 10 punktów; 
 1 rok  otrzyma 0 punktów. 

 
Uwaga! 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na wykonanie robót 
objętych umową, w tym użyte materiały oraz dostarczone i zamontowane elementy,  
na okres nie krótszy niż 1 rok (jeden), zgodnie z zapisami Części XVI SIWZ. 
Oferta Wykonawcy, który zaoferuje udzielenie gwarancji na okres krótszy niż 1 rok zostanie 
odrzucona, jako oferta, której treść nie odpowiada treści SIWZ. 
Oferta Wykonawcy, który zaoferuje udzielenie gwarancji na okres dłuższy niż 4 lat otrzyma 
nie więcej niż maksymalna ilość punktów (tj. 30 punktów) w tym kryterium. 

 
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom w niniejszej SIWZ oraz uzyska najwyższą liczbę punktów obliczoną według 
poniższego wzoru: 

 

S = C + Gj 
 

S –   suma punktów uzyskana przez wykonawcę w dwóch kryteriach oceny ofert; 
C –   ilość punktów uzyskana przez wykonawcę w kryterium ceny; 
Gj –   ilość punktów uzyskana przez wykonawcę w kryterium gwarancja jakości. 

 
 
Część XV – Informacje o formalnościach po wyborze oferty 
 
 
1. Po wyborze oferty zmawiający dokona formalności zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Pzp  

(Dz. U.  z 2015 r., poz. 2164. – j.t.). 
2. W terminie wskazanym w zawiadomieniu wybrany Wykonawca powinien przybyć  

we wskazane miejsce celem podpisania umowy o treści określonej we wzorze umowy 
stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

4. W przypadku unieważnienia nin. postępowania Zamawiający dokona czynności określonych  
w art. 93 ust. 3 ustawy Pzp. 
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Część XVI – Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy 
 

Nie przewiduje się zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

 
Część XVII – Istotne postanowienia umowy   
 
 
1. Postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 
2. Zmiana umowy może nastąpić co do nieistotnych postanowień umowy. 
3. Realizacja umowy nastąpi w przypadku udzielenia Wnioskodawcy dofinansowania z budżetu Unii 

Europejskiej  
 

 
Uwaga: 
Jeśli w wyniku zaistnienia zdarzeń siły wyższej doszło do całkowitego lub częściowego zniszczenia 
robót i/lub obiektów objętych przedmiotem umowy, przed ich odbiorem końcowym przez 
Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę za tę część robót i/lub obiektów, 
która uległa zniszczeniu. 
 
4. Wymagania Zamawiającego dotyczące warunków gwarancji: 

Zamawiający wymaga:  
a) udzielenia gwarancji jakości na dostarczone i zamontowane elementy, na okres nie krótszy 

niż 1 rok (jeden), licząc od daty przekazania przez Wykonawcę przedmiotu umowy i 
przyjęcia go przez Zamawiającego jako należycie wykonanego. 
Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują 
dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielone przez Wykonawcę – obowiązuje okres 
gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta. 

b) udzielenia rękojmi za wady fizyczne robót oraz użytych materiałów, dostarczonych  
i zamontowanych elementów na okresy równe okresom udzielonych gwarancji, tj. na okres 
nie krótszy niż 1 rok (jeden), licząc od daty przekazania przez Wykonawcę przedmiotu 
umowy i przyjęcia go przez Zamawiającego jako należycie wykonanego. 

c) zobowiązania się do przeprowadzenia, bez dodatkowego wynagrodzenia, niezbędnych 
przeglądów technicznych i konserwacji elementów wybudowanych w ramach niniejszego 
zamówienia w okresie rękojmi i gwarancji – minimum 1 raz w roku lub częściej, jeżeli  
to wynika z zachowania gwarancji. 

d) Wykonawcę obowiązuje okres udzielenia gwarancji jakości, zgodnie z wartością 
przedstawioną w ofercie przetargowej.  
 
 

 

Bielsko-Biała, czerwiec 2016 r.                 
 

Łukasz Halama 
 
 

Prezes Zarządu 
 
 
 
Załączniki: 
1. Oferta przetargowa – zał. nr 1 
2. Oświadczenie w trybie art. 44 o spełnieniu warunków z art. 22 ust.1 Pzp – zał. nr 2 do SIWZ.;  
3. Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 Pzp – zał. nr 3 do SIWZ. 
4. Wzory umów (w zależności od waluty rozliczenia) – zał. nr 4A, 4B, 4C do SIWZ. 
5. Informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej – zał. nr 5 do SIWZ. 
6. Szczegółowe parametry techniczne urządzenia - zał. nr 6 do SIWZ. 
7. Wykaz zrealizowanych dostaw – zał. nr 7 do SIWZ.      
8. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów - zał. nr 8 do SIWZ 
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Załącznik nr 1 do SIWZ   
 

OFERTA  PRZETARGOWA 
 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO: Dostawa giętarki elektrycznej do zaginania rur 

 
 

ZAMAWIAJĄCY: 

ULTER – SPORT Sp. z o.o.,  
ul. Wyzwolenia 24, 34-350 Węgierska Górka 
REGON – 072394980 
NIP - 937-23-32-097 
Telefon:  33 / 860-49-50 Fax:     33 / 860-49-59 
e-mail: ulter@ulter.com.pl 

 
  WYKONAWCA: pełna nazwa 

                                     adres 

                    
REGON / NIP 

                             Telefon / fax 

Email 

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

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

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

REGON: ................................   NIP  ...................................  

Telefon   ................................   fax   ................................... 

Email      ................................  

I KRYTERIUM WYBORU OFERT 
 

CENA OFERTOWA  brutto 
  

                                         - cyfrowo:  
 
                                         - słownie: 

 
                            - stawka VAT: 
 

Ja /my/ niżej podpisany/i/ oferuję /my/:   
 - zrealizować zamówienie publiczne za cenę ofertową: 
    
................................................     
 
 ......................................................................………............ 
    
………   % 
Informuję ,że złożona oferta nie będzie / będzie1 prowadzić do powstania  
u zamawiającego obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 91 ust. 3a 
Prawa zamówień publicznych (Dz. U.  z 2015 r., poz. 2164 ze  zm. – j.t.). 

II KRYTERIUM  
WYBORU OFERT 

 
 

OKRES GWARANCJI 
 

- zobowiązuję/my się do udzielenia gwarancji jakości na 
wykonanie robót objętych umową, w tym użyte materiały oraz 
dostarczone i zamontowane elementy, na okres: 
..............................  (nie krótszy niż 12 miesięcy - 1 rok licząc 
od daty przekazania przez Wykonawcę przedmiotu umowy i 
przyjęcia go przez Zamawiającego jako należycie 
wykonanego). Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez 
producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres 
gwarancji niż gwarancja udzielone przez Wykonawcę – 
obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi 
gwarancji producenta; 

PODPISY 
(data i podpisy osób upoważnionych do 

podpisywania dokumentów przetargowych) 
/zgodnie z dokumentami rejestrowymi 
Wykonawcy – odpis z KRS, Centralnej 

ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, pełnomocnictwa/ 

 
 

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

podpis /y/         

..............................………...., dnia.............................    
             Miejscowość 

                                                
1

Niepotrzebne skreślić. Art. 91 ust 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2015 r., poz. 2164 ze  zm. –
j.t.).). Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. W przypadku nie wykreślenia żadnej informacji Zamawiający uzna że złożona oferta nie 
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego ww. obowiązku podatkowego 
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TERMIN REALIZACJI 
ZAMÓWIENIA 

Oferuję zrealizować zamówienie w terminie:  
do 31.10.2016 r.  

INFORMACJE STANOWIĄCE 
TAJEMNICĘ 

PRZEDSIĘBIORSTWA 

 
Niniejsza oferta zawiera na stronach od ....... do ........ informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.** 
** Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
należy wypełnić powyższe 

 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Pozostaję/my/ związany/i/ złożoną przeze mnie ofertą przez okres 
60 dni - bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. 

OŚWIADCZENIA 

  Oświadczam/y/, że: 
- zdobyłem /liśmy/ informacje konieczne do sporządzenia oferty; 

- zapoznałem/liśmy/ się z warunkami przetargu zawartymi  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjmuję/my/ te 
warunki bez zastrzeżeń; 

- zobowiązuję/my/ się do zawarcia umowy na warunkach 
określonych we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ); 

- zobowiązuję/my się do przeprowadzenia, bez dodatkowego 
wynagrodzenia, niezbędnych przeglądów technicznych  
i konserwacji elementów zamontowanych w ramach niniejszego 
zamówienia w okresie rękojmi i gwarancji – minimum 1 raz w roku 
lub częściej, jeżeli to wynika z zachowania gwarancji. 

Specyfikacja wymagana Specyfikacja oferowana 
Elektryczna giętarka do rury o średnicy max 80x2 mm  
Siła pchająca rurę minimum 1000kg  
Możliwość montowania narzędzi o różnych promieniach gięcia 
na dowolnych pozycjach (mniejszy promień na górze  
lub na dole stosu) 

 

Maszyna zgodna z normami WE  
Całkowicie elektryczny uchwyt matrycy wygładzającej,  
do gięcia w lewo i w prawo,3 poziomy gięcia 

 

Funkcje do automatycznego generowania współczynników 
korygujących XYZc na podstawie danych sprężystości 
materiału 

 

Automatyczna korekta powrotu elastycznego i wydłużenia rur  
Oprogramowanie do trójwymiarowego programowania 
graficznego i optymalizacji procesu gięcia 

 

Giętarka całkowicie elektryczna z możliwością ustawienia 
gięcia w prawą lub lewą stronę 9 osi sterowanych CNC,  
z możliwością ustawiania przez operatora 

 

Moduły do importu i exportu modeli, rysunków i danych 3D, 
STEP; IGS 

 

automatyczna korekta gięcia  
PODPISY 

(data i podpisy osób upoważnionych do 
podpisywania dokumentów przetargowych) 

/zgodnie z dokumentami rejestrowymi 
Wykonawcy – odpis z KRS, Centralnej 

ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, pełnomocnictwa/ 

 
 

.......................................................................................................    
podpis /y/ 

        
.................................., dnia.............................    

  miejscowość 

 



str. 17 
 

                  
      Załącznik nr 2 do SIWZ   

 
 

Oświadczenie 
 
 

w trybie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych 
o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

 
 
Nazwa Wykonawcy 

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

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

Adres   

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

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

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Dostawę giętarki 
elektrycznej do zaginania rur - w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam, że na 
dzień złożenia oferty spełniam warunki* dotyczące:  
 
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia; 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 
 
 
  ........................................      
               (data)                                                
 
                   .............................................................................................. 

(czytelny podpis Wykonawcy 
/osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

    
 
 
 
*)  w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 

ustawy Pzp – Wykonawca, wskaże przy spełnieniu, których warunków polegać będzie  
na zasobach innych podmiotów i dołączy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania  
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia.  
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Załącznik nr 3 do SIWZ   
 
 

 
 

Oświadczenie 
 
 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych* 

 
 

Nazwa Wykonawcy 

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

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

Adres   

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

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

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: Dostawę giętarki 
elektrycznej do zaginania rur w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam, że na dzień 
złożenia oferty:  

 
brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania z powodu niespełnienia 
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

 
 

 
  .................................      
               (data)                                
                 
 
                  
....................................................................................................................................... 

(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika Wykonawcy 
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/) 

 
 
 
 
 
 
* niniejsze Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, a także „inny podmiot”, jeżeli bierze udział w realizacji części zamówienia i udostępnia 
swój potencjał Wykonawcy. 
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Załącznik nr 4A do SIWZ   
 

 
Umowa nr ………… – WZÓR UMOWY - rozliczenie w PLN 

 
 
zawarta w Węgierskiej Górce, w dniu ………….. r. pomiędzy: 
 
…………………., z siedzibą w ……………., ul. ………………….., NIP ……………………., 
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………….. – Sąd Rejonowy 
w ……………… ……… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
reprezentowaną przez: 
- ………………………….. 
-…………………………… 
zwaną dalej Sprzedającym, 
 
a 
ULTER-SPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Węgierskiej Górce (34-350), ul. Wyzwolenia 24, NIP 
9372332097, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000156224 - Sąd 
Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
kapitał zakładowy 130.000 zł, reprezentowaną przez: 
- ………………………….. 
-…………………………… 
zwaną dalej Kupującym. 
 
 
W związku z tym, iż: 
 
- Kupujący wszczął postępowanie w sprawie udzielania zamówienia w trybie przetargu 

nieograniczonego (zwanego dalej Przetargiem); 
- w toku Przetargu, po rozpatrzeniu złożonych ofert Kupujący dokonał wyboru oferty 

złożonej przez Sprzedającego, 
 
Strony zawierają umowę o następującej treści: 
 

§1 
1. Sprzedający zobowiązuje się sprzedać na rzecz Kupującego, dostarczyć oraz uruchomić: 

………………………………………………………………………… (zwane dalej 
Urządzeniem), a także przeprowadzić szkolenie pracowników Kupującego w zakresie 
obsługi Urządzenia. 

2. Sprzedający oświadcza, iż Urządzenie posiada wszelkie niezbędne atesty i spełnia wszelkie 
wymogi wynikające z odpowiednich przepisów i norm. 

3. Szczegółową specyfikację przedmiotu umowy stanowi oferta z dnia ……………….., 
złożona w toku Przetargu. 

4. Miejscem dostawy oraz odbioru końcowego Urządzenia jest siedziba Kupującego. 
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5. Strony oświadczają, że w chwili zawarcia umowy nie istnieją żadne przesłanki 
uzasadniające wszczęcie wobec nich postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego 
lub likwidacyjnego oraz nie istnieją żadne przesłanki zagrożenia niewypłacalnością. 

 
§2 

Strony ustalają, że przedmiot umowy, w zakresie określonym w §1, zostanie wykonany przez 
Sprzedającego w następujących terminach: 

a) dostawa do miejsca określonego w §1 ust. 4 – do dnia …………..r., 
b) uruchomienie Urządzenia oraz szkolenie pracowników – Sprzedający przeprowadzi 

czynności związane z uruchomieniem Urządzenia oraz przystąpi do prac 
przygotowujących do odbioru końcowego w terminie do ….. dni po odbiorze dostawy i 
zakończy prace w terminie …. dni od daty dostawy. W tym samym okresie Sprzedający 
przeprowadzi szkolenie w wymiarze …….. godzin dla pracowników wskazanych przez 
Kupującego. 

 
§3 

1. Za wykonanie przez Sprzedającego wszystkich swoich zobowiązań w ramach niniejszej 
umowy, Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę w kwocie netto ……………..,00 zł 
(słownie: ……………….. zł 00/100) powiększoną o podatek VAT w wysokości zgodnej z 
obowiązującymi przepisami. Kwota brutto wynosi …………..,00 zł (słownie: 
………………………… zł 00/100). 

2. Strony ustalają, że wszelkie płatności wynikające z niniejszej umowy na rzecz 
Sprzedającego dokonywane będą na rachunek w ……………………… nr 
……………………………… 

 
§4 

1. Kupujący zapłaci cenę określoną w §3 w następujący sposób: 
a) zaliczkę w wysokości ….% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1, tj. kwotę brutto 

……………….,00 zł, płatną przelewem w terminie ………. dni roboczych od 
doręczenia Kupującemu faktury pro forma wystawionej przez Sprzedającego po 
podpisaniu niniejszej umowy; 

b) kwotę w wysokości …..% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1, tj. kwotę brutto 
………………,00 zł, płatną przelewem w terminie …… dni roboczych od dnia 
poinformowania Kupującego o gotowości Urządzenia do wysyłki, na podstawie faktury 
pro forma; 

c) kwotę w wysokości .…% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1, tj. kwotę brutto 
………………,00 zł, płatną przelewem w terminie … dni od daty otrzymania faktury 
VAT, wystawionej po podpisaniu pozytywnie protokołu odbioru końcowego 
Urządzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1. 

2. Za dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 
 

§5 
1. Sprzedający dostarczy Urządzenie do miejsca określonego w §1 ust. 4. Wraz z wydaniem 

Urządzenia Sprzedający wręczy Kupującemu całą niezbędną dokumentację techniczną 
Urządzenia, w szczególności instrukcję obsługi i konserwacji oraz deklarację zgodności 
CE. 
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2. Urządzenie dostarczone zostanie na koszt i ryzyko Sprzedającego. Koszt transportu oraz 
opakowania wliczony jest w cenę, o której mowa w § 3 ust. 1. 

3. Rozładunek zostanie dokonany przez Kupującego na jego koszt i ryzyko wg 
przedstawionych przez Sprzedającego najpóźniej 14 dni przed dostawą wytycznych.  

 
§6 

Do momentu odbioru końcowego zakończonego wynikiem pozytywnym Kupujący nie będzie 
korzystał z Urządzenia w zakresie prowadzonej działalności. Jednocześnie Sprzedający nie 
odpowiada za jakiekolwiek następstwa korzystania z Urządzenia przez Kupującego w zakresie 
prowadzonej przez niego działalności przed zakończeniem odbioru końcowego z wynikiem 
pozytywnym. 

 
§7 

1. Odbiór końcowy odbędzie się pod adresem określonym w §1 ust. 4 w ramach godzin pracy 
zakładu Kupującego w dni robocze od poniedziałku do piątku i zostanie potwierdzony 
podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli obu stron pozytywnego protokołu 
odbioru końcowego. 

2. W przypadku nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy protokół odbioru 
końcowego zostanie podpisany po usunięciu tych nieprawidłowości i przeprowadzeniu 
ponownego, pomyślnego odbioru końcowego, przy czym Sprzedający zobowiązuje się do 
usunięcia nieprawidłowości w terminie nie dłuższym niż ….. dni od ich stwierdzenia. 
Okres usuwania nieprawidłowości zostaje wliczony w termin realizacji przedmiotu 
umowy. 

3. Odbiór końcowy ma na celu ostateczne przekazanie Kupującemu przedmiotu umowy do 
eksploatacji wraz z dokumentacją techniczną. 

4. W momencie podpisania pozytywnego protokołu odbioru końcowego na Kupującego 
przechodzą korzyści i ciężary związane z Urządzeniem. 

 
§8 

1. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie 
swoich zobowiązać, jeżeli niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zostało 
spowodowane działaniem siły wyższej, któremu żadna ze stron nie mogła zapobiec, m.in.: 
trzęsienie ziemi, wojna lub klęska żywiołowa. 

2. W powyższych przypadkach termin zakończenia prac zostanie przesunięty maksymalnie 
o czas trwania przeszkody, chyba że strony uzgodnią dłuższy termin. 

3. Sprzedający w uzgodnieniu z Kupującym dokona zmian w harmonogramie dostawy 
maksymalnie ograniczających wpływ przeszkody na dochowanie terminu końcowego. 

 
§9 

1. W przypadku opóźnienia wykonania obowiązków określonych w § 2 ust. 1 umowy, 
z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Kupujący może żądać od Sprzedającego 
zapłaty kary umownej w wysokości ….% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 za każdy 
dzień opóźnienia. W każdym przypadku wartość kary umownej nie może przekraczać 10% 
ceny brutto. 
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2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego z przyczyn leżących po stronie 
Sprzedającego Kupujący może żądać od Sprzedającego zapłaty kary umownej 
w wysokości ….% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1. 

3. W przypadku, gdy wartość szkody przewyższa wysokość kary umownej Kupujący może 
żądać od Sprzedającego zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych. 

4. W przypadku opóźnień Kupującego w zakresie realizacji płatności wymienionych w §4, 
powstałych na skutek przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sprzedający ma prawo do 
naliczenia od niezapłaconej w terminie kwoty odsetek ustawowych. 

 
§10 

1. Sprzedający gwarantuje, że Urządzenie jest wolne od wad projektowych, materiałowych 
i montażowych oraz posiada wszelkie właściwości określone w ofercie. 

2. W przypadku, w którym w okresie gwarancyjnym okaże się, że przedmiot umowy nie ma 
właściwości określonych w ofercie bądź wystąpią wady, Sprzedający jest zobowiązany do 
nieodpłatnej naprawy Urządzenia w terminie …… od momentu otrzymania zgłoszenia, 
o którym mowa w ust. 5. 

3. Okres gwarancyjny wynosi …… miesięcy i rozpoczyna się od dnia podpisania 
pozytywnego protokołu odbioru końcowego. 

4. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują 
dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Sprzedającego, obowiązuje okres 
gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta 

5. O wystąpieniu wad w okresie gwarancyjnym Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie 
poinformować Sprzedającego w formie pisemnej tj. w formie wiadomości e-mail na adres: 
…………………... 

6. Sprzedający zobowiązuje się do przeprowadzenia w okresie gwarancji, bez dodatkowego 
wynagrodzenia, niezbędnych przeglądów technicznych i konserwacji Urządzenia, 
minimum 1 raz w roku lub częściej, jeżeli taki wymóg wynika z warunków udzielonej 
gwarancji. 

 
§11 

1. Kupującemu przysługują roszczenia wynikające z rękojmi.  
2. Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują Kupującemu przez okres 3 lat licząc od dnia 

dostarczenia Urządzenia. 
3. Sprzedający jest odpowiedzialny za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania 

Urządzenia Kupującemu lub wynikają z przyczyn tkwiących w Urządzeniu w chwili jego 
wydania Kupującemu. 

4. W przypadku wady fizycznej Kupujący może: 
a) żądać usunięcia wady poprzez naprawę Urządzenia; 
b) żądać wydania nowego Urządzenia, jeżeli naprawa nie jest możliwa lub jeżeli koszt 

naprawy przekroczyłby wartość Urządzenia z chwili zawarcia umowy. 
5. Jeżeli Sprzedający nie dokonał naprawy Urządzenia niezwłocznie po zgłoszeniu żądania 

określonego w ust. 4 przez Kupującego, stosuje się odpowiednie postanowienia Kodeksu 
cywilnego.  
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§12 
Kupujący może odstąpić od umowy w razie: 
a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, 
zawiadamiając o tym Sprzedającego na piśmie w terminie 1 miesiąca od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach; 

b) opóźnienia w dostawie Urządzenia przekraczającego 14 dni; 
c) rażącego naruszenia przez Sprzedającego postanowień niniejszej umowy. 

 
§13 

1. Niniejsza umowa będzie regulowana i interpretowana zgodnie z prawem polskim. 
2. Spory, które nie mogą być polubownie rozstrzygnięte przez strony, a wynikające lub 

związane z umową, będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu 
na siedzibę Kupującego. 

3. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia, jak również zmiana umowy i niniejszego 
postanowienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

4. Zmiana umowy jest możliwa tylko w przypadkach dopuszczalnych przez obowiązujące 
przepisy prawa, w szczególności ustaw Prawo zamówień publicznych.  

5. Umowa została sporządzona w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach 
po jednym egzemplarzu dla każdej strony. 
 
 
 

 
Sprzedający:       Kupujący: 

 
 

………………………………… ………………………………… 
 pieczęć i podpis pieczęć i podpis/y/ 
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Załącznik nr 4B do SIWZ   
 

 
Umowa nr ………… – WZÓR UMOWY - rozliczenie w USD 

 
 
zawarta w Węgierskiej Górce, w dniu ………….. r. pomiędzy: 
 
…………………., z siedzibą w ……………., ul. ………………….., NIP ……………………., 
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………….. – Sąd Rejonowy 
w ……………… ……… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
reprezentowaną przez: 
- ………………………….. 
-…………………………… 
zwaną dalej Sprzedającym, 
 
a 
ULTER-SPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Węgierskiej Górce (34-350), ul. Wyzwolenia 24, NIP 
9372332097, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000156224 - Sąd 
Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
kapitał zakładowy 130.000 zł, reprezentowaną przez: 
- ………………………….. 
-…………………………… 
zwaną dalej Kupującym. 
 
 
W związku z tym, iż: 
 
- Kupujący wszczął postępowanie w sprawie udzielania zamówienia w trybie przetargu 

nieograniczonego (zwanego dalej Przetargiem); 
- w toku Przetargu, po rozpatrzeniu złożonych ofert Kupujący dokonał wyboru oferty 

złożonej przez Sprzedającego, 
 
Strony zawierają umowę o następującej treści: 
 

§1 
6. Sprzedający zobowiązuje się sprzedać na rzecz Kupującego, dostarczyć oraz uruchomić: 

………………………………………………………………………… (zwane dalej 
Urządzeniem), a także przeprowadzić szkolenie pracowników Kupującego w zakresie 
obsługi Urządzenia. 

7. Sprzedający oświadcza, iż Urządzenie posiada wszelkie niezbędne atesty i spełnia wszelkie 
wymogi wynikające z odpowiednich przepisów i norm. 

8. Szczegółową specyfikację przedmiotu umowy stanowi oferta z dnia ……………….., 
złożona w toku Przetargu. 

9. Miejscem dostawy oraz odbioru końcowego Urządzenia jest siedziba Kupującego. 
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10. Strony oświadczają, że w chwili zawarcia umowy nie istnieją żadne przesłanki 
uzasadniające wszczęcie wobec nich postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego 
lub likwidacyjnego oraz nie istnieją żadne przesłanki zagrożenia niewypłacalnością. 

 
§2 

Strony ustalają, że przedmiot umowy, w zakresie określonym w §1, zostanie wykonany przez 
Sprzedającego w następujących terminach: 

c) dostawa do miejsca określonego w §1 ust. 4 – do dnia …………..r., 
d) uruchomienie Urządzenia oraz szkolenie pracowników – Sprzedający przeprowadzi 

czynności związane z uruchomieniem Urządzenia oraz przystąpi do prac 
przygotowujących do odbioru końcowego w terminie do ….. dni po odbiorze dostawy i 
zakończy prace w terminie …. dni od daty dostawy. W tym samym okresie Sprzedający 
przeprowadzi szkolenie w wymiarze …….. godzin dla pracowników wskazanych przez 
Kupującego. 

 
§3 

3. Za wykonanie przez Sprzedającego wszystkich swoich zobowiązań w ramach niniejszej 
umowy, Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę w kwocie netto ……………..,00 USD 
(słownie: ……………….. zł 00/100) powiększoną o podatek VAT w wysokości zgodnej z 
obowiązującymi przepisami. Kwota brutto wynosi …………..,00 USD (słownie: 
………………………… USD 00/100). 

4. Strony ustalają, że wszelkie płatności wynikające z niniejszej umowy na rzecz 
Sprzedającego dokonywane będą na rachunek w ……………………… nr 
……………………………… 

 
§4 

3. Kupujący zapłaci cenę określoną w §3 w następujący sposób: 
d) zaliczkę w wysokości ….% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1, tj. kwotę brutto 

……………….,00 USD, płatną przelewem w terminie ………. dni roboczych od 
doręczenia Kupującemu faktury pro forma wystawionej przez Sprzedającego po 
podpisaniu niniejszej umowy; 

e) kwotę w wysokości …..% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1, tj. kwotę brutto 
………………,00 USD, płatną przelewem w terminie …… dni roboczych od dnia 
poinformowania Kupującego o gotowości Urządzenia do wysyłki, na podstawie faktury 
pro forma; 

f) kwotę w wysokości .…% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1, tj. kwotę brutto 
………………,00 USD, płatną przelewem w terminie … dni od daty otrzymania 
faktury VAT, wystawionej po podpisaniu pozytywnie protokołu odbioru końcowego 
Urządzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1. 

4. Za dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 
 

§5 
4. Sprzedający dostarczy Urządzenie do miejsca określonego w §1 ust. 4. Wraz z wydaniem 

Urządzenia Sprzedający wręczy Kupującemu całą niezbędną dokumentację techniczną 
Urządzenia, w szczególności instrukcję obsługi i konserwacji oraz deklarację zgodności 
CE. 
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5. Urządzenie dostarczone zostanie na koszt i ryzyko Sprzedającego. Koszt transportu oraz 
opakowania wliczony jest w cenę, o której mowa w § 3 ust. 1. 

6. Rozładunek zostanie dokonany przez Kupującego na jego koszt i ryzyko wg 
przedstawionych przez Sprzedającego najpóźniej 14 dni przed dostawą wytycznych.  

 
§6 

Do momentu odbioru końcowego zakończonego wynikiem pozytywnym Kupujący nie będzie 
korzystał z Urządzenia w zakresie prowadzonej działalności. Jednocześnie Sprzedający nie 
odpowiada za jakiekolwiek następstwa korzystania z Urządzenia przez Kupującego w zakresie 
prowadzonej przez niego działalności przed zakończeniem odbioru końcowego z wynikiem 
pozytywnym. 

 
§7 

5. Odbiór końcowy odbędzie się pod adresem określonym w §1 ust. 4 w ramach godzin pracy 
zakładu Kupującego w dni robocze od poniedziałku do piątku i zostanie potwierdzony 
podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli obu stron pozytywnego protokołu 
odbioru końcowego. 

6. W przypadku nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy protokół odbioru 
końcowego zostanie podpisany po usunięciu tych nieprawidłowości i przeprowadzeniu 
ponownego, pomyślnego odbioru końcowego, przy czym Sprzedający zobowiązuje się do 
usunięcia nieprawidłowości w terminie nie dłuższym niż ….. dni od ich stwierdzenia. 
Okres usuwania nieprawidłowości zostaje wliczony w termin realizacji przedmiotu 
umowy. 

7. Odbiór końcowy ma na celu ostateczne przekazanie Kupującemu przedmiotu umowy do 
eksploatacji wraz z dokumentacją techniczną. 

8. W momencie podpisania pozytywnego protokołu odbioru końcowego na Kupującego 
przechodzą korzyści i ciężary związane z Urządzeniem. 

 
§8 

4. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie 
swoich zobowiązać, jeżeli niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zostało 
spowodowane działaniem siły wyższej, któremu żadna ze stron nie mogła zapobiec, m.in.: 
trzęsienie ziemi, wojna lub klęska żywiołowa. 

5. W powyższych przypadkach termin zakończenia prac zostanie przesunięty maksymalnie 
o czas trwania przeszkody, chyba że strony uzgodnią dłuższy termin. 

6. Sprzedający w uzgodnieniu z Kupującym dokona zmian w harmonogramie dostawy 
maksymalnie ograniczających wpływ przeszkody na dochowanie terminu końcowego. 

 
§9 

5. W przypadku opóźnienia wykonania obowiązków określonych w § 2 ust. 1 umowy, 
z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Kupujący może żądać od Sprzedającego 
zapłaty kary umownej w wysokości ….% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 za każdy 
dzień opóźnienia. W każdym przypadku wartość kary umownej nie może przekraczać 10% 
ceny brutto. 
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6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego z przyczyn leżących po stronie 
Sprzedającego Kupujący może żądać od Sprzedającego zapłaty kary umownej 
w wysokości ….% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1. 

7. W przypadku, gdy wartość szkody przewyższa wysokość kary umownej Kupujący może 
żądać od Sprzedającego zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych. 

8. W przypadku opóźnień Kupującego w zakresie realizacji płatności wymienionych w §4, 
powstałych na skutek przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sprzedający ma prawo do 
naliczenia od niezapłaconej w terminie kwoty odsetek ustawowych. 

 
§10 

7. Sprzedający gwarantuje, że Urządzenie jest wolne od wad projektowych, materiałowych 
i montażowych oraz posiada wszelkie właściwości określone w ofercie. 

8. W przypadku, w którym w okresie gwarancyjnym okaże się, że przedmiot umowy nie ma 
właściwości określonych w ofercie bądź wystąpią wady, Sprzedający jest zobowiązany do 
nieodpłatnej naprawy Urządzenia w terminie …… od momentu otrzymania zgłoszenia, 
o którym mowa w ust. 5. 

9. Okres gwarancyjny wynosi …… miesięcy i rozpoczyna się od dnia podpisania 
pozytywnego protokołu odbioru końcowego. 

10. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują 
dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Sprzedającego, obowiązuje okres 
gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta 

11. O wystąpieniu wad w okresie gwarancyjnym Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie 
poinformować Sprzedającego w formie pisemnej tj. w formie wiadomości e-mail na adres: 
…………………... 

12. Sprzedający zobowiązuje się do przeprowadzenia w okresie gwarancji, bez dodatkowego 
wynagrodzenia, niezbędnych przeglądów technicznych i konserwacji Urządzenia, 
minimum 1 raz w roku lub częściej, jeżeli taki wymóg wynika z warunków udzielonej 
gwarancji. 

 
§11 

6. Kupującemu przysługują roszczenia wynikające z rękojmi.  
7. Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują Kupującemu przez okres 3 lat licząc od dnia 

dostarczenia Urządzenia. 
8. Sprzedający jest odpowiedzialny za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania 

Urządzenia Kupującemu lub wynikają z przyczyn tkwiących w Urządzeniu w chwili jego 
wydania Kupującemu. 

9. W przypadku wady fizycznej Kupujący może: 
c) żądać usunięcia wady poprzez naprawę Urządzenia; 
d) żądać wydania nowego Urządzenia, jeżeli naprawa nie jest możliwa lub jeżeli koszt 

naprawy przekroczyłby wartość Urządzenia z chwili zawarcia umowy. 
10. Jeżeli Sprzedający nie dokonał naprawy Urządzenia niezwłocznie po zgłoszeniu żądania 

określonego w ust. 4 przez Kupującego, stosuje się odpowiednie postanowienia Kodeksu 
cywilnego.  
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§12 
Kupujący może odstąpić od umowy w razie: 
d) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, 
zawiadamiając o tym Sprzedającego na piśmie w terminie 1 miesiąca od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach; 

e) opóźnienia w dostawie Urządzenia przekraczającego 14 dni; 
f) rażącego naruszenia przez Sprzedającego postanowień niniejszej umowy. 

 
§13 

6. Niniejsza umowa będzie regulowana i interpretowana zgodnie z prawem polskim. 
7. Spory, które nie mogą być polubownie rozstrzygnięte przez strony, a wynikające lub 

związane z umową, będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu 
na siedzibę Kupującego. 

8. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia, jak również zmiana umowy i niniejszego 
postanowienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

9. Zmiana umowy jest możliwa tylko w przypadkach dopuszczalnych przez obowiązujące 
przepisy prawa, w szczególności ustaw Prawo zamówień publicznych.  

10. Umowa została sporządzona w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach 
po jednym egzemplarzu dla każdej strony. 
 
 
 

 
Sprzedający:       Kupujący: 

 
 

………………………………… ………………………………… 
 pieczęć i podpis pieczęć i podpis/y/ 
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Załącznik nr 4C do SIWZ   
 

 
Umowa nr ………… – WZÓR UMOWY - rozliczenie w EURO 

 
 
zawarta w Węgierskiej Górce, w dniu ………….. r. pomiędzy: 
 
…………………., z siedzibą w ……………., ul. ………………….., NIP ……………………., 
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………….. – Sąd Rejonowy 
w ……………… ……… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
reprezentowaną przez: 
- ………………………….. 
-…………………………… 
zwaną dalej Sprzedającym, 
 
a 
ULTER-SPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Węgierskiej Górce (34-350), ul. Wyzwolenia 24, NIP 
9372332097, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000156224 - Sąd 
Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
kapitał zakładowy 130.000 zł, reprezentowaną przez: 
- ………………………….. 
-…………………………… 
zwaną dalej Kupującym. 
 
 
W związku z tym, iż: 
 
- Kupujący wszczął postępowanie w sprawie udzielania zamówienia w trybie przetargu 

nieograniczonego (zwanego dalej Przetargiem); 
- w toku Przetargu, po rozpatrzeniu złożonych ofert Kupujący dokonał wyboru oferty 

złożonej przez Sprzedającego, 
 
Strony zawierają umowę o następującej treści: 
 

§1 
11. Sprzedający zobowiązuje się sprzedać na rzecz Kupującego, dostarczyć oraz uruchomić: 

………………………………………………………………………… (zwane dalej 
Urządzeniem), a także przeprowadzić szkolenie pracowników Kupującego w zakresie 
obsługi Urządzenia. 

12. Sprzedający oświadcza, iż Urządzenie posiada wszelkie niezbędne atesty i spełnia wszelkie 
wymogi wynikające z odpowiednich przepisów i norm. 

13. Szczegółową specyfikację przedmiotu umowy stanowi oferta z dnia ……………….., 
złożona w toku Przetargu. 

14. Miejscem dostawy oraz odbioru końcowego Urządzenia jest siedziba Kupującego. 
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15. Strony oświadczają, że w chwili zawarcia umowy nie istnieją żadne przesłanki 
uzasadniające wszczęcie wobec nich postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego 
lub likwidacyjnego oraz nie istnieją żadne przesłanki zagrożenia niewypłacalnością. 

 
§2 

Strony ustalają, że przedmiot umowy, w zakresie określonym w §1, zostanie wykonany przez 
Sprzedającego w następujących terminach: 

e) dostawa do miejsca określonego w §1 ust. 4 – do dnia …………..r., 
f) uruchomienie Urządzenia oraz szkolenie pracowników – Sprzedający przeprowadzi 

czynności związane z uruchomieniem Urządzenia oraz przystąpi do prac 
przygotowujących do odbioru końcowego w terminie do ….. dni po odbiorze dostawy i 
zakończy prace w terminie …. dni od daty dostawy. W tym samym okresie Sprzedający 
przeprowadzi szkolenie w wymiarze …….. godzin dla pracowników wskazanych przez 
Kupującego. 

 
§3 

5. Za wykonanie przez Sprzedającego wszystkich swoich zobowiązań w ramach niniejszej 
umowy, Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę w kwocie netto ……………..,00 EUR 
(słownie: ……………….. zł 00/100) powiększoną o podatek VAT w wysokości zgodnej z 
obowiązującymi przepisami. Kwota brutto wynosi …………..,00 EUR (słownie: 
………………………… EUR 00/100). 

6. Strony ustalają, że wszelkie płatności wynikające z niniejszej umowy na rzecz 
Sprzedającego dokonywane będą na rachunek w ……………………… nr 
……………………………… 

 
§4 

5. Kupujący zapłaci cenę określoną w §3 w następujący sposób: 
g) zaliczkę w wysokości ….% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1, tj. kwotę brutto 

……………….,00 Euro, płatną przelewem w terminie ………. dni roboczych od 
doręczenia Kupującemu faktury pro forma wystawionej przez Sprzedającego po 
podpisaniu niniejszej umowy; 

h) kwotę w wysokości …..% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1, tj. kwotę brutto 
………………,00 EUR, płatną przelewem w terminie …… dni roboczych od dnia 
poinformowania Kupującego o gotowości Urządzenia do wysyłki, na podstawie faktury 
pro forma; 

i) kwotę w wysokości .…% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1, tj. kwotę brutto 
………………,00 EUR, płatną przelewem w terminie … dni od daty otrzymania 
faktury VAT, wystawionej po podpisaniu pozytywnie protokołu odbioru końcowego 
Urządzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1. 

6. Za dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 
 

§5 
7. Sprzedający dostarczy Urządzenie do miejsca określonego w §1 ust. 4. Wraz z wydaniem 

Urządzenia Sprzedający wręczy Kupującemu całą niezbędną dokumentację techniczną 
Urządzenia, w szczególności instrukcję obsługi i konserwacji oraz deklarację zgodności 
CE. 
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8. Urządzenie dostarczone zostanie na koszt i ryzyko Sprzedającego. Koszt transportu oraz 
opakowania wliczony jest w cenę, o której mowa w § 3 ust. 1. 

9. Rozładunek zostanie dokonany przez Kupującego na jego koszt i ryzyko wg 
przedstawionych przez Sprzedającego najpóźniej 14 dni przed dostawą wytycznych.  

 
§6 

Do momentu odbioru końcowego zakończonego wynikiem pozytywnym Kupujący nie będzie 
korzystał z Urządzenia w zakresie prowadzonej działalności. Jednocześnie Sprzedający nie 
odpowiada za jakiekolwiek następstwa korzystania z Urządzenia przez Kupującego w zakresie 
prowadzonej przez niego działalności przed zakończeniem odbioru końcowego z wynikiem 
pozytywnym. 

 
§7 

9. Odbiór końcowy odbędzie się pod adresem określonym w §1 ust. 4 w ramach godzin pracy 
zakładu Kupującego w dni robocze od poniedziałku do piątku i zostanie potwierdzony 
podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli obu stron pozytywnego protokołu 
odbioru końcowego. 

10. W przypadku nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy protokół odbioru 
końcowego zostanie podpisany po usunięciu tych nieprawidłowości i przeprowadzeniu 
ponownego, pomyślnego odbioru końcowego, przy czym Sprzedający zobowiązuje się do 
usunięcia nieprawidłowości w terminie nie dłuższym niż ….. dni od ich stwierdzenia. 
Okres usuwania nieprawidłowości zostaje wliczony w termin realizacji przedmiotu 
umowy. 

11. Odbiór końcowy ma na celu ostateczne przekazanie Kupującemu przedmiotu umowy do 
eksploatacji wraz z dokumentacją techniczną. 

12. W momencie podpisania pozytywnego protokołu odbioru końcowego na Kupującego 
przechodzą korzyści i ciężary związane z Urządzeniem. 

 
§8 

7. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie 
swoich zobowiązać, jeżeli niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zostało 
spowodowane działaniem siły wyższej, któremu żadna ze stron nie mogła zapobiec, m.in.: 
trzęsienie ziemi, wojna lub klęska żywiołowa. 

8. W powyższych przypadkach termin zakończenia prac zostanie przesunięty maksymalnie 
o czas trwania przeszkody, chyba że strony uzgodnią dłuższy termin. 

9. Sprzedający w uzgodnieniu z Kupującym dokona zmian w harmonogramie dostawy 
maksymalnie ograniczających wpływ przeszkody na dochowanie terminu końcowego. 

 
§9 

9. W przypadku opóźnienia wykonania obowiązków określonych w § 2 ust. 1 umowy, 
z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Kupujący może żądać od Sprzedającego 
zapłaty kary umownej w wysokości ….% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 za każdy 
dzień opóźnienia. W każdym przypadku wartość kary umownej nie może przekraczać 10% 
ceny brutto. 
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10. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego z przyczyn leżących po stronie 
Sprzedającego Kupujący może żądać od Sprzedającego zapłaty kary umownej 
w wysokości ….% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1. 

11. W przypadku, gdy wartość szkody przewyższa wysokość kary umownej Kupujący może 
żądać od Sprzedającego zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych. 

12. W przypadku opóźnień Kupującego w zakresie realizacji płatności wymienionych w §4, 
powstałych na skutek przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sprzedający ma prawo do 
naliczenia od niezapłaconej w terminie kwoty odsetek ustawowych. 

 
§10 

13. Sprzedający gwarantuje, że Urządzenie jest wolne od wad projektowych, materiałowych 
i montażowych oraz posiada wszelkie właściwości określone w ofercie. 

14. W przypadku, w którym w okresie gwarancyjnym okaże się, że przedmiot umowy nie ma 
właściwości określonych w ofercie bądź wystąpią wady, Sprzedający jest zobowiązany do 
nieodpłatnej naprawy Urządzenia w terminie …… od momentu otrzymania zgłoszenia, 
o którym mowa w ust. 5. 

15. Okres gwarancyjny wynosi …… miesięcy i rozpoczyna się od dnia podpisania 
pozytywnego protokołu odbioru końcowego. 

16. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują 
dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Sprzedającego, obowiązuje okres 
gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta 

17. O wystąpieniu wad w okresie gwarancyjnym Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie 
poinformować Sprzedającego w formie pisemnej tj. w formie wiadomości e-mail na adres: 
…………………... 

18. Sprzedający zobowiązuje się do przeprowadzenia w okresie gwarancji, bez dodatkowego 
wynagrodzenia, niezbędnych przeglądów technicznych i konserwacji Urządzenia, 
minimum 1 raz w roku lub częściej, jeżeli taki wymóg wynika z warunków udzielonej 
gwarancji. 

 
§11 

11. Kupującemu przysługują roszczenia wynikające z rękojmi.  
12. Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują Kupującemu przez okres 3 lat licząc od dnia 

dostarczenia Urządzenia. 
13. Sprzedający jest odpowiedzialny za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania 

Urządzenia Kupującemu lub wynikają z przyczyn tkwiących w Urządzeniu w chwili jego 
wydania Kupującemu. 

14. W przypadku wady fizycznej Kupujący może: 
e) żądać usunięcia wady poprzez naprawę Urządzenia; 
f) żądać wydania nowego Urządzenia, jeżeli naprawa nie jest możliwa lub jeżeli koszt 

naprawy przekroczyłby wartość Urządzenia z chwili zawarcia umowy. 
15. Jeżeli Sprzedający nie dokonał naprawy Urządzenia niezwłocznie po zgłoszeniu żądania 

określonego w ust. 4 przez Kupującego, stosuje się odpowiednie postanowienia Kodeksu 
cywilnego.  
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§12 
Kupujący może odstąpić od umowy w razie: 
g) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, 
zawiadamiając o tym Sprzedającego na piśmie w terminie 1 miesiąca od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach; 

h) opóźnienia w dostawie Urządzenia przekraczającego 14 dni; 
i) rażącego naruszenia przez Sprzedającego postanowień niniejszej umowy. 

 
§13 

11. Niniejsza umowa będzie regulowana i interpretowana zgodnie z prawem polskim. 
12. Spory, które nie mogą być polubownie rozstrzygnięte przez strony, a wynikające lub 

związane z umową, będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu 
na siedzibę Kupującego. 

13. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia, jak również zmiana umowy i niniejszego 
postanowienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

14. Zmiana umowy jest możliwa tylko w przypadkach dopuszczalnych przez obowiązujące 
przepisy prawa, w szczególności ustaw Prawo zamówień publicznych.  

15. Umowa została sporządzona w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach 
po jednym egzemplarzu dla każdej strony. 
 
 
 

 
Sprzedający:       Kupujący: 

 
 

………………………………… ………………………………… 
 pieczęć i podpis pieczęć i podpis/y/ 
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Załącznik nr 5 do SIWZ   
 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ 
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*. 

 
 
 
Nazwa i adres Wykonawcy: 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
na Dostawa giętarki elektrycznej do zaginania rur, zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 )  
 
1. składamy listę podmiotów, razem z którymi na dzień złożenia oferty należymy  

do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r., poz. 184). 
 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1.  
 

 

2.  
 

 

3.  
 

 

…..  
 

 

 
....................................... 
           (miejscowość, data)          

 
………………………………………………………………………… 
(podpis  Wykonawcy/ osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 
2. informujemy, że na dzień złożenia oferty nie należymy do grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 
....................................... 
           (miejscowość, data)          

 
………………………………………………………………………… 

(podpis  Wykonawcy/osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
 
 

* należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2 
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Załącznik nr 6 do SIWZ   
 
 

Szczegółowe parametry techniczne urządzenia wymagane  
przez Zamawiającego: 

 
 
 giętarka całkowicie elektryczna z możliwością ustawienia gięcia w prawą lub lewą stronę 
 9 osi sterowanych CNC, z możliwością ustawiania przez operatora 
 oprogramowanie do trójwymiarowego programowania graficznego i optymalizacji procesu 

gięcia. 
 zakres gięcia rury do średnicy 80x2,0 mm 
 moduły do importu i exportu modeli, rysunków i danych 3D, STEP; IGS 
 funkcje do automatycznego generowania współczynników korygujących na podstawie 

danych sprężystości i wydłużenia materiału 
 możliwość montażu minimum trzech pięter narzędzi jednocześnie 
 możliwość montowania narzędzi o różnych promieniach gięcia na dowolnych pozycjach 

(mniejszy promień na górze lub na dole stosu)  
 siła pchająca rurę minimum 5 ton 
 możliwość zmiany momentu gnącego w czasie trwania cyklu 
 możliwość komunikacji z laserem do rur 
 oprogramowanie do programowania graficznego z analizą wykonalności elementu  

i optymalizacją procesu gięcia 
 instrukcje obsługi schematy i dokumentacja techniczna w języku klienta 
 automatyczna korekta gięcia 

 maszyna zgodna z normami WE 
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Załącznik nr 7 do SIWZ   
 

 
WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW  

  
 

wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres  
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie* 

 

w przetargu nieograniczonym na  
Dostawę giętarki elektrycznej do zaginania rur  

 
 
 
 
W załączeniu składamy dokumenty potwierdzające, że ww. dostawy zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, tj.: 
- poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub 

ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, 

- oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. 

 
 
 
 
 
 
  .......................................          ………………..............................................................................                                                                                                                                             
                    ( data )                                          (podpis  Wykonawcy/ osoby uprawnionej  

do reprezentowania Wykonawcy) 

Lp. 
Opis wykonanych usług  

w zakresie dostawy urządzenie  
do obrabiania metalu 

Odbiorca 
(adres) 

Wartość dostawy 
brutto PLN  

Data  
wykonania 

1.  
 

  

2. 
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Załącznik nr 8 do SIWZ   
 

 
 

ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW 
NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
Ja/My niżej podpisani reprezentujący firmę:  

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

(nazwa i adres Wykonawcy – podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 
 
zobowiązuję/my się do oddania na rzecz: 

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

(nazwa i adres Wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby) 
 
do dyspozycji niezbędnych zasobów tj. wiedzy i doświadczenia w zakresie: 
 

……………………………………………………………………………………………..... 
(wskazać rodzaj i zakres oddanych do dyspozycji zasobów) 

 
do realizacji zamówienia publicznego pn.: Dostawa giętarki elektrycznej  

do zaginania rur na potrzeby wykonania zamówienia. 
 
 
Oświadczamy, że uczestniczymy / nie uczestniczymy* w wykonaniu zamówienia. 
 

 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
…………………………...…………             ……………........……...............……………… 
    (miejsce i data złożenia oświadczenia)                       (podpis Wykonawcy oddającego  do dyspozycji zasoby) 


