
Sygnatura akt: GBP 341-5/10

Specyfikacja zamówienia

na zakup regałów metalowych 

dla GBP w Mokrsku 

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie  zapytanie ofertowe 
na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 ze zm.) o zamówieniach i konkursach, których wartość 
nie przekracza 14 000 euro

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup regałów metalowych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Mokrsku i jej filii: 

1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku,
2) Filii Bibliotecznej w Krzyworzece,
3) Filii Bibliotecznej w Ożarowie

Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z  11 stron

Zatwierdzam w dniu 1.10.2010

Renata Cieślak
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku

       



1. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa Zamawiającego: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MOKRSKU
Adres Zamawiającego: MOKRSKO 233
NIP: 832-200-71-76
REGON: 100340224
Tel: 438411806 Faks: 438411806
E-mail: gbpmokrsko@wp.pl
Godziny urzędowania (pracy): 900 - 1800

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie „zapytanie ofertowe”  na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z 
29  stycznia  2004  r.  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2004  r.  nr  19,  poz.  177  ze  zm.)  o 
zamówieniach i konkursach, których wartość nie przekracza 14 000 euro

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Zamówienie obejmuje zakup regałów metalowych dla czterech bibliotek publicznych.
2. Szczegółowy zakres zamówienia określa załączona Szczegółowa wycena regałów metalowych dla GBP 

w Mokrsku  stanowiąca załącznik  nr 5 do specyfikacji  zamówienia. 
3. Zamówienie obejmuje również transport i montaż mebli w siedzibach Zamawiającego zgodnie ze 

Szczegółową wyceną i niniejszą specyfikacją.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  I WARUNKI GWARANCJI

1. Wymagany termin realizacji: 
- dla Filii Bibliotecznej w Ożarowie --- do 29 października 2010
- dla Filii Bibliotecznej w Krzyworzece ---  do 10 grudnia 2010
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku --- do 10 grudnia 2010

2. Na  wykonane  zamówienie  Wykonawca  udzieli  12  miesięcy  gwarancji,  liczonych  od  daty  końcowego 
wykonania zamówienia. 

5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

1. Wykonawcą  w  specyfikacji  zamówienia  określa  się  osobę  fizyczną,  osobę  prawną  albo  jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, 
złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

2. O udzielenie zamówienia określonego w części 3 specyfikacji zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 
którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp;
2) spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa 
w ust. 2  musi spełnić każdy z wykonawców. 

6.  INFORMACJA  O  OŚWIADCZENIACH  I  DOKUMENTACH,  JAKIE  MAJĄ  DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W 
POSTĘPOWANIU 

1. Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2);
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3);

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w 
postępowaniu. 

4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia, o których 

mowa w ust. 1 pkt. 1, 2, składa każdy z wykonawców. 

7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
1. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w formie faksu (nr 438411806) oraz w formie 

elektronicznej  (e-mail:gbpmokrsko@wp.pl). Fakt  otrzymania  oświadczeń,  wniosków  oraz  informacji 
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przekazanych za pomocą faksu lub e-mail zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp każda ze stron na żądanie 
drugiej  niezwłocznie  potwierdza.  Oferty  składa  się  w  formie  pisemnej  faksem,  e-mailem  lub  pocztą. 
Zamawiający  przyjmuje  wszelkie  pisma składane  osobiście  w godzinach  pracy,  tj.  od  poniedziałku  do 
piątku w  godz. 9.00 do 18.00.

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji zamówienia nie później 
niż 3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.  Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie 
udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 robocze dni przed upływem terminu składania ofert. 

3. Zamawiający  jednocześnie  przekaże  treść  wyjaśnienia  wszystkim  Wykonawcom,  którym  doręczono 
specyfikację zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na swojej stronie internetowej, 
na której zamieszczono specyfikację zamówienia. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie przed upływem terminu 
do składania ofert, zmienić treść specyfikacji zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę przekazuje się 
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom i jest dla nich wiążąca. 

5. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania z Wykonawcami.

8.  OSOBY  PO  STRONIE  ZAMAWIAJĄCEGO  UPRAWNIONE  DO  POROZUMIEWANIA  SIĘ  Z 
WYKONAWCAMI 

1. W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia i  procedury udzielenia zamówienia publicznego 
informacji udziela :
Renata Cieślak – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku.

2. Osoba wymieniona w ust. poprzedzającym udziela Wykonawcom informacji w zakresie wyjaśnienia treści 
specyfikacji zamówienia. Ze względu na obowiązkową formę pisemną postępowania wszystkie ewentualne 
wyjaśnienia ustne nie są dla Wykonawców wiążące.

3. Osoba wymieniona w części 8 ust. 1 udostępnienia do wglądu dokumentacje  z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na pisemny wniosek Wykonawcy.

4. Oferty,  opinie  biegłych,  oświadczenia,  zawiadomienia,  wnioski,  inne  dokumenty i  informacje  składane 
przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia stanowią załączniki do protokołu 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Protokół wraz z załącznikami jest jawny.  Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru 
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 

6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie 
mogą one być udostępniane. 

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę według poniższych zasad:
1) treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji zamówienia;
2) wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
3) oferta  powinna być  złożona pod rygorem nieważności  w formie pisemnej.  Oferta  powinna być 

złożona zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji zamówienia – formularz oferty;
4) oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie, komputerze lub ręcznie;
5) oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty;
6) upoważnienie  do podpisania  oferty  powinno być  dołączone  do oferty,  o  ile  nie  wynika  ono z 

dokumentów dołączonych do oferty;
7) wszelkie  pełnomocnictwa,  dołączone  do  oferty,  muszą  być  złożone  w  oryginale  lub  kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem;
8) w  przypadku,  gdy  Wykonawcy  wspólnie  ubiegają  się  o  udzielenie  zamówienia,  wówczas 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego. 
Pełnomocnictwo  powinno  być  sporządzone  w  formie  pisemnej.  Pełnomocnictwo  takie  może 
również  wynikać  z  umowy  konsorcjum,  którą  w  tym  przypadku  w  oryginale  lub  kopii 
poświadczonej notarialnie Wykonawca załącza do oferty;

9) kopie  wszystkich  dokumentów  dołączonych  do  oferty  winny  być  potwierdzone  za zgodność  z 
oryginałem przez osoby upoważnione do jej podpisania (na każdej zapisanej stronie);

10) wszelkie  poprawki  i  zmiany  w tekście  oferty  muszą  być  parafowane  przez  osoby podpisujące 
ofertę;

11) ofertę przed upływem terminu składania ofert można zmienić lub wycofać;
12) oferta,  może  być  zmieniona  lub  wycofana,  poprzez  złożenie  oświadczenia  podpisanego  przez 

upoważnione osoby z dodatkowym opisem: Wycofanie  lub Zmiana oferty;
13) koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca;

2. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
1) formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji zamówienia,
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2) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w części 9 specyfikacji zamówienia,
3) wypełnioną  Szczegółową wycenę regałów metalowych dla Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Mokrsku i jej filii – załącznik nr 5,
4) parafowany wzór umowy.

3. Dokumenty,  o których  mowa w części  9  specyfikacji  zamówienia,  są  składane  w formie oryginału  lub 
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający  zażąda  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  potwierdzonej  kopii  dokumentu,  gdy 
przedstawiona  przez  Wykonawcę  kopia  dokumentu  jest  nieczytelna  lub  budzi  wątpliwości  co  do  jej 
prawdziwości.

5. Wszystkie  dokumenty  złożone  w  innym  języku  niż  polski  winny  być  złożone  wraz  
z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.

6. Wykonawca, składając ofertę może zastrzec, że nie mogą być udostępniane znajdujące się w jego ofercie 
informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej 
konkurencji.  Zastrzeżenie  winno  być  wówczas  dokonane  poprzez  złożenie  oferty  w  dwóch  częściach 
opisanych jako „część jawna ofert” i „część tajna oferty”.  Oferta złożona bez podziału na części jawną i 
tajną jest oferta jawną. Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1. Ofertę należy złożyć dostarczyć do siedziby Zamawiającego: 
Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku, 

 w terminie do dnia 15 października, do godziny 15.00 .
2. Oferta powinna być zaadresowana do Zamawiającego i oznakowana następująco:

Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku 
Mokrsko 233 

98-345 Mokrsko 

Oferta na regały metalowe

i opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.  

3. Ofertę złożoną po terminie do składania ofert zwraca się bez otwierania. 
4. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.
5. Otwarcie ofert jest jawne. 
6. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 15 października 2010 o godz. 15.15,  w swojej siedzibie. 
7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące 

ceny.

11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca określi cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na załączonym do specyfikacji zamówienia 
formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

2. Cena oferty musi wynikać z załączonej do oferty szczegółowej wyceny regałów metalowych,
3. Zamawiający,  w  celu  ustalenia,  czy  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu 

zamówienia,  zwróci  się  do  Wykonawcy  o  udzielenie  w  określonym  terminie  wyjaśnień  dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

4. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień 
potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

12.  INFORMACJA  DOTYCZĄCA  WALUT  OBCYCH,  W  JAKICH  MOGĄ  BYĆ  PROWADZONE 
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

1.  Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone w PLN.

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE 
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA KRYTERIÓW

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą pod względem całościowej wartości zamówienia.

14.  INFORMACJE  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE  POWINNY  ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE  PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
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1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty faksem lub 
e-mailem  oraz  zamieści  informację  na  stronie  internetowej,  na  której  opublikowano  specyfikację 
zamówienia i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie do 5 dni od dnia przekazania 
zawiadomienia o wyborze oferty, w sposób określony w pkt. 14.1 specyfikacji zamówienia.

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

15. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W 
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. W innych sprawach nieuregulowanych w specyfikacji zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ZAMÓWIENIA 
1. Formularz ofertowy;  
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór;
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór;
4. Wzór umowy;
5. Szczegółowa wycena regałów metalowych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku i jej filii; 
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..........................................................
                    (pieczęć firmowa wykonawcy)

Nr REGON ..................................................

Nr NIP ..........................................................

Tel./fax ..............................................

e-mail .................................................

OFERTA

Odpowiadając  na  ogłoszenie  o  zakupie  regałów  metalowych  dla  Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Mokrsku i jej filii oferuję wykonanie zamówienia za łączną kwotę, 
wynikającą z załączonej szczegółowej wyceny: 

………….…….......….… zł netto + …......….…% VAT = …………..………………. zł

 brutto słownie:……………………………………………………………...................….

…………… złotych 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z specyfikacją zamówienia i nie wnosimy do niej 
uwag. 

2. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie – maksymalnie                   
 - dla Filii Bibliotecznej w Ożarowie --- .........................................

- dla Filii Bibliotecznej w Krzyworzece --- ...............................................

- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku --- ...................................................

3. Oświadczamy, że na dostarczone meble udzielimy 12 miesięcy gwarancji, liczonych od 
daty końcowego odbioru robót. 

4. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach 
wynikających  ze  specyfikacji  zamówienia,  w  miejscu  i  terminie  wyznaczonym  przez 
Zamawiającego.

Oferta  została  złożona na ..................  kolejno ponumerowanych kartkach.  Integralną część 
oferty stanowią następujące dokumenty:

1. .......................................................................................................................

2. .......................................................................................................................

3. .......................................................................................................................

4. .......................................................................................................................

...................................                  .......................................... 
/miejscowość i data/       /podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy/
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Załącznik nr 1

Do Specyfikacji zamówienia
na zakup  regałów 
metalowych dla GBP w 
Mokrsku 



OŚWIADCZENIE / wzór

Oświadczamy,  że  brak  jest  podstaw  do  wykluczenia  nas  z  postępowania  o  udzielenie 
zamówienia publicznego. 

...................................                  .......................................... 
/miejscowość i data/       /podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy/
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Załącznik nr 2

Do Specyfikacji zamówienia
na zakup  regałów 
metalowych dla GBP w 
Mokrsku 



OŚWIADCZENIE / wzór

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu tj.

a. posiadamy  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub 
czynności,

b. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie,
c. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia,
d. znajdujemy  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej 

wykonanie zamówienia.

...................................                  .......................................... 
/miejscowość i data/       /podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy/
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Załącznik nr 3

Do Specyfikacji zamówienia
na zakup regałów 
metalowych dla GBP w 
Mokrsku 



UMOWA nr ...../2010 / wzórUMOWA nr ...../2010 / wzór

W dniu ..................................................r. w Mokrsku, pomiędzy

Gminną Biblioteką Publiczną w Mokrsku
Mokrsko 233
98-345 Mokrsko
NIP: 832-200-71-76
REGON: 100340224

reprezentowaną przez ...................................................................................
przy kontrasygnacie ......................................................................................
zwaną dalej „Kupującym”,

a firmą

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

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

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

reprezentowaną przez ..................................................

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1§ 1

Niniejsza umowa jest rezultatem udzielenia zamówienia w trybie  zapytanie ofertowe   na podstawie 
art. 4, pkt. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 19, poz. 
177 ze zm.) o zamówieniach i konkursach, których wartość nie przekracza 14 000 euro

§ 2§ 2

Przedmiot umowyPrzedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa mebli biurowych i krzeseł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Mokrsku  (zwanego  dalej  „meblami”),  zgodnie  ze szczegółową  wyceną  mebli  biurowych  i 
krzeseł  dla  GBP   w  Mokrsku   stanowiąca  załącznik   nr  5  do  specyfikacji   zamówienia  i 
stanowiącą załącznik do oferty Sprzedawcy z dnia .................................... r.

2. Razem  z  dostarczanym  sprzętem  Sprzedawca  przekaże  Kupującemu  komplet  wymaganej 
dokumentacji (karty gwarancyjne producenta, certyfikaty bądź świadectwa dopuszczenia mebli do 
bezpiecznego używania, instrukcje użytkowania itp).

§ 3§ 3

Warunki płatnościWarunki płatności

1. Wartość opisanego w §2 przedmiotu umowy, opiewa na kwotę brutto...............................  złotych 
(słownie złotych: 
........................................................................................................................................................... 
zł 00/100) zgodnie z formularzem oferty, stanowiącym integralną część umowy.

2. Cena,  o  której  mowa  w ust.  1  obejmuje  sprzedaż,  montaż  i  dostawę  przedmiotu  umowy do 
siedziby Kupującego wraz  z  rozładunkiem i  przemieszczeniem do miejsca  wskazanego przez 
Kupującego.

3. Płatność będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy podany na fakturze, 
w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Kupującego prawidłowo wystawionej faktury 
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dla GBP w Mokrsku 



VAT. 

4. Dopuszcza  się  rozliczenia  częściowe  za  terminowe  dostarczenie  mebli  do  poszczególnych 
placówek zgodnie z ust.4.1  specyfikacji zamówienia na zakup mebli biurowych i krzeseł dla GBP 
w Mokrsku.

5. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru, podpisany przez strony bez zastrzeżeń. 

6. Kupujący nie wyraża zgody na przekazanie wierzytelności Sprzedawcy na rzecz osób trzecich.

7. W przypadku nie uregulowania przez Kupującego płatności  w terminie  określonym w ust.  4, 
Kupujący zapłaci Sprzedawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4§ 4

Termin wykonania zamówieniaTermin wykonania zamówienia

1. Dostawę wynikającą z niniejszej umowy Sprzedawca zrealizuje w terminach zgodnych  z ust.4.1 
specyfikacji zamówienia na zakup mebli biurowych i krzeseł dla GBP w Mokrsku., tj.:

- dla Filii Bibliotecznej w Ożarowie --- do 29 października 2010
- dla Filii Bibliotecznej w Krzyworzece --- do 10 grudnia 2010
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku --- do 10 grudnia 2010

2. Za dzień dostawy przyjmuje się datę podpisania przez strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru, o 
którym mowa w § 3 ust. 5.

§ 5§ 5

Odbiór przedmiotu umowyOdbiór przedmiotu umowy

1. W razie stwierdzenia w trakcie odbioru niezgodności dostarczonych mebli, z parametrami, 
określonymi w szczegółowej wycenie lub wad w dostarczanych meblach oraz akcesoriach, 
Sprzedawca będzie zobowiązany do ich wymiany na własny koszt w ciągu 2 (dwóch) dni 
od dnia zgłoszenia ich do wymiany, pod warunkiem, że dostawa nastąpi nie później niż 
przed upływem terminu, o którym mowa w § 4 ust.1.

2. Kupujący zastrzega sobie prawo nieodebrania dostarczonego sprzętu, jeżeli nie będzie on 
odpowiadać parametrom technicznym i jakościowym, opisanym w  szczegółowej wycenie 
i specyfikacji zamówienia. 

3. Dostawa sprzętu, niezgodnego ze specyfikacją zamówienia lub wadliwego nie stanowi 
wykonania przedmiotu umowy.

§6§6

Warunki gwarancjiWarunki gwarancji

1.  Sprzedawca udziela na zakupiony artykuł wymieniony w §2 ust. 1 gwarancji fabrycznej na okres 
12 miesięcy, której bieg rozpoczyna się od daty dostarczenia artykułu do siedziby Kupującego.

2. Strony ustalają, że reklamacje jakościowe mogą być zgłaszane w całym okresie obowiązywania 
umowy.

3. Sprzedawca zobowiązuje się załatwić zgłoszone reklamacje w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
powiadomienia wymieniając wadliwe na wolne od wad.

§7§7

Kary umowneKary umowne

1. Sprzedawca zobowiązany jest zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości 20% ceny brutto 
w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedawca.

2. Sprzedawca zobowiązany jest zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości: 0,1 % wartości 
przedmiotu umowy, którego Sprzedawca nie dostarczył w terminie, lub nie wymienił na zgodny 
z parametrami, lub wolny od wad, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu dostawy.

3. Stronom służy prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kary umownej na 
zasadach zawartych w Kodeksie Cywilnym.
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4. Kupujący ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Sprzedawcy 
lub wystawienie noty księgowej.

§ 8§ 8

Reprezentacja stron do celu realizacji umowyReprezentacja stron do celu realizacji umowy

Do  wzajemnego  współdziałania  przy  wykonywaniu  umowy  strony  wyznaczają 
Pana/Panią  ...............................................  reprezentującego  Kupującego  oraz 
Pana/Panią   ................................................. reprezentującego Sprzedawcę.

§ 9§ 9

Zmiany umowyZmiany umowy

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Sprzedawcy. 

2. Każda zmiana  postanowień niniejszej  umowy wymaga  formy pisemnej  w postaci  aneksu pod 
rygorem nieważności.

§ 10§ 10

Postanowienia końcowePostanowienia końcowe

1. Strony  niniejszej  umowy  mają  obowiązek  wzajemnego  informowania  o  wszelkich  zmianach 
statusu  prawnego,  sytuacji  finansowej,  o  wszczęciu  postępowania  likwidacyjnego  lub 
upadłościowego oraz o innych zdarzeniach mających wpływ na treść i wykonywanie niniejszej 
umowy.

2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać 
polubownie.  W  przypadku,  kiedy  okaże  się  to  niemożliwe,  spory  te  zostaną  poddane 
rozstrzygnięciu przez sąd, miejscowo właściwy dla siedziby Kupującego.

3. W sprawach nieuregulowanych  niniejszą  umową mają  zastosowanie  przepisy ustawy -  Prawo 
zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego i innych ustaw szczególnych.

4. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron.

5. Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Sprzedawcy z dnia .......................... r.

KUPUJĄCY KUPUJĄCY SPRZEDAWCASPRZEDAWCA

KONTRASYGNATA KONTRASYGNATA 
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