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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego  na dostawę pieców konwekcyjno – parowych. 
UWAGA - Dostawcy, którzy pobrali niniejszą specyfikację ze strony internetowej zamawiającego 
i chcą uzyskać status uczestnika postępowania, mają obowiązek dokonać pisemnego 
zgłoszenia faxem 91 5775447 do zamawiającego z podaniem pełnej nazwy, adresu, nr telefonu 
i faxu oraz adresu e-mail z treścią „informujemy, że specyfikację istotnych warunków 
zamówienia pobraliśmy ze strony internetowej www.psouu.stargard.pl oraz prosimy o zarejestrowanie 
nas jako uczestnika postępowania przetargu nieograniczonego na zakup urządzenia do pakowania posiłków cateringowych 

 

Na wniosek wykonawcy zamawiający potwierdzi fakt otrzymania zgłoszenia (pocztą 
elektroniczną). Wskazany adres poczty e-mail będzie służył do komunikowania się pomiędzy 
wykonawcą i zamawiającym (patrz wymogi cz. VI pkt. 4 - porozumiewania się zamawiającego z 
dostawcami). 

Postępowanie przeprowadzane jest w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U.06, Nr 164, póz. 1163); 

Zamawiający: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie 
Szczecińskim. 
Telefon:  91/5775447, faks  91/5775447, e-mail: zaz.ck@wp.pl, www.psouu.stargard.pl    
    
 
I.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  
Dostawa  dwóch pieców konwekcyjno - parowych dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Centralna Kuchnia”  placówki Koła 
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim 
 
1. Szczegółowe wymogi dotyczące zamawianego przedmiotu oraz zakres zamówienia określa 

załącznik nr 2 niniejszej specyfikacji. 
2.  Urządzenia będące przedmiotem zamówienia muszą być ze sobą kompatybilne w zakresie wykorzystywania 

wyposażenia i opcji w bieżącej eksploatacji. 
3. Przekazanie w dniu dostawy instrukcji obsługi w języku polskim: technologicznej i BHP, dokumentacji 

techniczno-ruchowej z uwzględnieniem zapobiegania awariom i usuwania skutków awarii. 
4. Dostawa urządzeń o żądanych parametrach nastąpi na koszt Wykonawcy do siedziby Zakładu Aktywności 

Zawodowej „”Centralna Kuchnia w Stargardzie Szcz., ul. Broniewskiego 2 
5. Wykonanie szkolenia z obsługi  urządzenia u Zamawiającego. 
6. Montaż instalacji- ustawienie i podłączenie pieców do mediów, 
 

II. WARUNKI l WYMOGI ZAMÓWIENIA 
Warunkiem przyjęcia oferty jest przyjęcie przez dostawcę pełnego zakresu i wymogów zadania 
opisanego częścią l (Przedmiot Zamówienia), a w tym wymogów określonych załącznikiem nr 2 oraz 
przyjęcie pozostałych poniższych wymagań (pk1-13): 
1.  Termin związania ofertą - 40 dni od daty otwarcia ofert. 
2.  Termin dostarczenia urządzeń - nie później niż  2 tygodnie od daty podpisania umowy. 
3. W dniu odbioru urządzeń Dostawca dostarczy zamawiającemu wszystkie certyfikaty, normy, atesty i decyzje 

dotyczące zgodności funkcji oferowanych przez urządzenia z zakresem i  wymogami bezpieczeństwa 
przechowywania , produkcji i obrotu żywnością określonymi w przepisach obowiązujących w Unii 
Europejskiej . 

4.  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
5.  Za cenę dostawy uważa się kwotę będącą  sumą za oferowane  2 urządzenia. 
6.  Oferta nie musi być zabezpieczona wadium 
7.  Nie przewiduje się zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6. 
8.  Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
9.  Wynagrodzenie wykonawcy będzie miało charakter ryczałtowy. 
10. Warunki gwarancji - wymagane minimalne warunki gwarancji na oferowane urządzenia muszą 

wynosić: 
- na każde urządzenie wraz z podzespołami i dodatkowym wyposażeniem – 36 miesięcy 
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- autoryzowany punkt serwisowy do 50 km od miejsca zainstalowania pieców 
                     - comiesięczny przegląd pieca i uzdatniacza wody podczas okresu gwarancyjnego 

- wizyta serwisowa do 6 godzin od chwili zgłoszenia awarii 
 

11. Wykonawca wraz z urządzeniami przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: 
- karty gwarancyjne urządzeń, 
- dokumentację techniczno- ruchową 
- wykaz sieci serwisowej ze wskazaniem serwisu ,który będzie obsługiwał przebieg gwarancji 

12. Warunki płatności: 
a) faktura końcowa wystawiona po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, 
b) termin płatności - do 14 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, 
c) brak przedpłat, 
d) zakazuje się dokonywania jakichkolwiek cesji wierzytelności wynikających z umowy. 

13. Dostawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

III. Instrukcja dotycząca sporządzania oferty. 
A. Opakowanie i oznaczenie ofert. 
Oferta winna być umieszczona w zamkniętej kopercie wewnętrznej opakowanej zamkniętą kopertą 
zewnętrzną. Zarówno koperta zewnętrzna jak i wewnętrzna winna być oznaczona - „Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim: Oferta –– Dostawa  dwóch pieców 
konwekcyjno - parowych dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Centralna Kuchnia”  placówki Koła 
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim nie 
otwierać przed  08.10.2009 r. , godz. 11.00. 
Koperta wewnętrzna winna być dodatkowo opisana nazwą i adresem wykonawcy, aby umożliwić jej 
odesłanie w przypadku, gdy oferta złożona zostanie po terminie. 
 
B. Sporządzanie oferty. 
Oferta musi być złożona w formie pisemnej. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę winne być 
sporządzone w języku polskim. 
Walutą oferty jest złoty polski; wszystkie ceny jednostkowe, kwoty i sumy ujęte w ofercie powinny być 
wyrażone w złotych polskich. Koszty sporządzenia oferty ponosi wykonawca. 

C. Zawartość oferty. 
Oferta winna zawierać: 
1. OFERTA PRZETARGOWA wg wzoru zał. nr 1. 
2. Wypełniony załącznik nr 2 (opis oferowanego przedmiotu). 
3. OŚWIADCZENIA zgodnie z załącznikiem nr 3. 
4. Podstawowe informacje o firmie, a w nich m.in.: ile lat firma istnieje; profil i skala działalności, 

osiągnięcia itp. 
5.  Imię i nazwisko osoby (osób) odpowiedzialnej za dostawę przedmiotu zamówienia, 
6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert; 

7. Każda strona oferty winna być ponumerowana i podpisana [Parafowaniu i numerowaniu podlegają 
jedynie strony zawierające treść]. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do 
dokonywania czynności prawnych i podejmowania zobowiązań w imieniu przedsiębiorstwa. 
(zgodnie z odpisem potwierdzającym zarejestrowanie działalności gospodarczej). 

Wykonawca winien ustosunkować się do wszystkich wymagań określonych w punktach od 1. 
do 7. pod rygorem odrzucenia oferty. 

Żądane dokumenty składane powinny być w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania (na etapie badania oferty) przedstawienia oryginału lub 
notarialnie potwierdzonej kopii, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwość co do jej prawdziwości. 
Zamawiający informuje wykonawców, że zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 
wykonawca ma prawo zastrzec w odniesieniu do przedkładanych informacji (dokumentów) 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, że nie mogą one być udostępniane. W takim przypadku, wykonawca winien na 
dokumencie zawierającym tajemnicę przedsiębiorstwa zamieścić klauzulę „niejawne". Wykonawca nie 
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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Wypełniając obowiązek wynikający z art. 26 ust. 3 i 4 zamawiający wzywać będzie wykonawców, w 
przypadkach tego wymagających, do uzupełnienia dokumentów - tylko jeden raz, z wyznaczeniem 
terminu (nie dłuższego niż 5 dni od dnia otrzymania wezwania) na ich uzupełnienie. 
 
 
 
IV. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy(wzór umowy stanowi załącznik nr 4),             
(uwaga: 
-postanowienia poniższe wyczerpują wszystkie istotne kwestie umowy w tym m.in. odpowiedzialność stron i kary 
umowne; 
ostateczny kształt umowy może być jedynie uzupełniony o zapisy uszczegółowiające i redakcyjne): 

1. Wymagania cz.ll dotyczące terminów, charakteru wynagrodzenia, warunków płatności oraz 
gwarancji. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z winy wykonawcy zgodnie z 
art.635 kodeksu cywilnego, oraz art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. Okolicznościami, w 
których następuje odstąpienie od umowy z winy wykonawcy, może być w szczególności 
realizowanie dostaw w sposób nie gwarantujący należytego wywiązania się z umowy, 

3 Zamawiający zastrzega sobie prawo, obok prawa dochodzenia odszkodowania na prawach 
ogólnych, do stosowania następujących kar: 

a) karę za niedotrzymanie terminu realizacji dostawy przedmiotu zamówienia - 0,5% za każdy 
dzień zwłoki - od wartości brutto wynagrodzenia wynikającego z oferty - za cały zakres 
zamówienia; 

b) karę za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy - 20% wartości brutto wynagrodzenia 
wynikającego z oferty za cały zakres zamówienia; 

c) karę za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy dostawie przedmiotu zamówienia - 0,05% wartości brutto 
wynagrodzenia za cały zakres zamówienia- za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad. 

d) karę za nieprzeprowadzenie comiesięcznego przeglądu technicznego urządzeń potwierdzonego przez   
uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego w wysokości 1000 zł netto: 

e)   karę z nieterminowy przyjazd obsługi serwisowej w okresie gwarancji 1000 zł netto. 
4. Odpowiedzialność zamawiającego wynika z uregulowań kodeksu cywilnego. 
5. Załącznikami do umowy będzie niniejsza specyfikacja i oferta Wykonawcy. 
6. W sprawach nieuregulowanych umową- obwiązywać będą właściwe przepisy kodeksu cywilnego. 

V. Analiza ofert, wybór oferty najkorzystniejszej. 
1. Sprawdzenie ofert i ich zgodności z wymaganiami. 
Komisja ustala czy: 
a) ofertę wniesiono w wymaganym terminie, 
b) oferta została prawidłowo podpisana (oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do 
dokonywania czynności prawnych i podejmowania zobowiązań w imieniu przedsiębiorstwa zgodnie z 
odpisem potwierdzającym zarejestrowanie działalności gospodarczej lub wpis do właściwego rejestru), 
c) oferta jest zgodna z wymaganiami ustawy Prawo zamówień publicznych i niniejszej specyfikacji, 
d) oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi określone załącznikiem nr 2, 
W przypadkach opisanych art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wykonawcę 
wyklucza. Oferta spełniająca przesłanki zastosowania art. 89 zostaje odrzucona (z zastrzeżeniem art. 
26 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - patrz cz. III C Zawartość oferty). Ofertę wykonawcy 
wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
2. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej. 
Wybór oferty najkorzystniejszej komisja przetargowa przeprowadzi w oparciu o kryteria: 
Ceny netto – 100 %, 
3 Aukcja elektroniczna - zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej bez zastosowania 
aukcji elektronicznej. 

VI. Informacje dodatkowe. 
1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 

Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Sikorskiego 16 w Stargardzie Szczecińskim, pokój administracji w 
terminie do 08.10.2008r. do godz. 09.00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Sikorskiego 16, 08.10.2009 r. o 
godz. 11.00 w pok. administracji. 

3. Wykonawcy mają prawo zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych 
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warunków zamówienia na zasadach art. 38 ustawy pzp. Wyjaśnienia specyfikacji stanowić będą 
jej integralną część. 

4. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami: 
a) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz inne informacje zamawiający i 

wykonawcy przekazują wyłącznie drogą elektroniczną, adres zamawiającego, na który należy 
przesyłać  korespondencję  - zaz.ck@wp.pl Zamawiający   kierował   będzie 
korespondencję na adres poczty elektronicznej wykonawcy podany w zgłoszeniu faxem o 
pobraniu specyfikacji. 

b) Przepis art. 27 ust. 3 ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy wykonawca nie dysponuje 
pocztą elektroniczną. 

c) Każda ze stron zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania przesyłki 
elektronicznej poprzez funkcję „żądaj potwierdzenia przeczytania" lub funkcję „odpowiedz 
nadawcy". Brak potwierdzania przesyłek zamawiający traktować będzie jako naruszenie zasad 
postępowania. 

d) W przypadku problemów technicznych z odbiorem poczty elektronicznej lub zmiany 
wskazanego adresu, wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym 
fakcie zamawiającego. Brak takiego zgłoszenia zwalnia zamawiającego za skutki proceduralne 
spowodowane nie otrzymaniem przez wykonawcę korespondencji. 

e) Zamawiający zamieszczał będzie na stronie internetowej informacje wymagane przepisami 
ustawy pzp. 

5. Ze strony zamawiającego pracownikami uprawnionym do kontaktowania się z wykonawcami są: 
Przemysław Momot tel. 91/5775447 – we wszystkich sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia.  Kontakt 

telefoniczny poniedziałek-piątek  w godz.7.00 – 15.00 
 6. W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zastosowanie ma 

procedura środków ochrony prawnej zgodnie z Działem VI ustawy Prawo zamówień publicznych z 
zastrzeżeniem art. 4a. 

7. Podpisanie umowy nastąpi w terminie do 10 dni od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia 
postępowania, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI PRZETARGOWEJ 
Stargard Szczeciński, 22.09.2009 r. 

 
 
         Wiceprzewodniczący Zarządu Koła 
 
          Józef Tadaszak 
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Załącznik nr 1(wzór) 
OFERTAPRZETARGOWA 
Przedmiot oferty: 
 Dostawa urządzeń do pakowania posiłków cateringowych dla Zakładu Aktywności Zawodowej 

„Centralna Kuchnia”  placówki Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim 

 
 (rozdz. l Przedmiot zamówienia ) na wszystkich warunkach i wymaganiach specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

Zamawiający: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie 
Szczecińskim. 

Wykonawca: 

(pełna nazwa, adres 
Oferowana przez nas Cena Ofertowa wynosi: 
 

póz. 
 

Element wyceny 
 

Cena jednostkowa  
(zł. netto) 

Ilość 
sztuk 

Razem cena 
[zł netto] 
 1 

 
2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

1. 
 

Dostawa dwóch pieców konwekcyjno-
parowych spełniających wymogi określone w 
zał. nr 2 
 

 
 

2 
 

 
 

 ŁĄCZNIE  2  

 

 

CENA OFERTOWA netto dostawy  dwóch urządzeń ……………………………………. 

- słownie złotych : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………zł

Podatek VAT wg obowiązujących przepisów (22%) -………………………………. 

CENA BRUTTO ...............................................zł 

słownie: ............................................................................. 

Podpisano: (podpisy osób posiadających pełnomocnictwa ) 
 
 
 
 

 
 

 

(pieczątka firmowa) 
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załącznik nr 2 (wzór) 
OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr 1 
- pojemność min 11 x GN 1/1,  
- model elektryczny,  
- sterowanie elektroniczne,  
- wytwarzanie pary poprzez bojler,  
- wbudowana sonda rdzeniowa do pomiaru temperatury wewnątrz potrawy delta T,  
- automatyczne mycie pieca,  
- moc kW 16,2 – 17,2 kW  
- wymiary  max 550/ szer. max  550/ wys. max 1100,  
- podstawa do pieca, komplet GN - ów 
- automatyczne uzdatniacze wody. 
 
 
Uwaga: 
zamawiający dopuszcza załączenie do oferty innych dokumentów (informacje, katalogi, opisy itp.) 
opisujących oferowany sprzęt - w stopniu wymaganym przez załącznik. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego  na dostawę   pieców konwekcyjno-
parowych dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Centralna Kuchnia”  placówki Koła Polskiego Stowarzyszenia na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim 

 Załącznik nr 3 
 

Oświadczenia 
 
1  Oświadczamy, że oferta odnosi się do pełnego zakresu opisanego w części l, na wszystkich warunkach i 
wymaganiach niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
2 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu określonymi niniejszą specyfikacją i przyjmujemy 

je bez zastrzeżeń. 
3 Oświadczamy, zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, że: 

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności potrzebnej do realizacji przedmiotowego 
zamówienia, 

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenia oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
4) nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Oświadczamy, że składając ofertę pozostajemy nią związani 40 dni licząc od terminu składania ofert. 
5. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z należnego nam 

wynagrodzenia za wykonane roboty. 
6. Oświadczamy, że jesteśmy podatnikiem podatku VAT. Nasz NIP........................... ........... 
7. Oświadczamy, że oferta zawiera ...... ponumerowanych stron. 
8. Oświadczamy, że w przypadku wybrania oferty, umowę podpisywały będą: 

1..........................................................           ........................................................... 
(imię i nazwisko)                         (pełniona funkcja w przedsiębiorstwie) 

2……………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko)                        (pełniona funkcja w przedsiębiorstwie) 

pieczątka firmowa wykonawcy data, podpis osób składających oświadczenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 



Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego  na dostawę   pieców konwekcyjno-
parowych dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Centralna Kuchnia”  placówki Koła Polskiego Stowarzyszenia na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim 

Załącznik nr 4(wzór) 
 
UMOWA NR ......................... 
 
 

zawarta w dniu ........................ 2009 r. z Oferentem wybranym w trybie przetargu nieograniczonego 
pomiędzy: 
Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Kołem w Stargardzie Szcz. , adres 

siedziby : ul. Sikorskiego 15 ,73-110 Stargard Szczeciński 
reprezentowanym przez: 
1…………………………–  
2…………………………–  
zwanym dalej Zamawiającym 
a 
................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………… 
Adres  ............................................................................................................................... 
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. wpisu do właściwego rejestru………………………. 
NIP ....................................., REGON ..................................... 
reprezentowana przez: 
1. .......................................................................................... 
2. .......................................................................................... 
zwanej dalej Wykonawcą 
o następującej treści: 
 

§ 1. 
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia: 
 Dostawa  dwóch pieców konwekcyjno - parowych dla Zakładu Aktywności Zawodowej 
„Centralna Kuchnia”  placówki Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim. 
 

§ 2.  
 

1.  Termin związania ofertą - 40 dni od daty otwarcia ofert. 
2.  Termin dostarczenia urządzeń – do  2 tygodni od daty podpisania umowy. 
3. W dniu odbioru pojazdu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie certyfikaty, normy,  atesty i 

decyzje dotyczące zgodności funkcji oferowanych przez urządzenia z zakresem i  wymogami 
bezpieczeństwa przechowywania , produkcji i obrotu żywnością określonymi w przepisach obowiązujących 
w Unii Europejskiej . 

4.  Wynagrodzenie wykonawcy będzie miało charakter ryczałtowy. 
5. Dostawa i montaż urządzeń na koszt Wykonawcy do z siedziby Zakładu Aktywności Zawodowej „Centralna 

Kuchnia”, ul. Broniewskiego 2 ,73-110 Stargard Szcz.. 
 

§ 3 
 

   1. Warunki gwarancji - wymagane minimalne warunki gwarancji na oferowane urządzenia muszą wynosić: 
a)  na każde urządzenie wraz z podzespołami i dodatkowym wyposażeniem – 36 miesięcy 
b) autoryzowany punkt serwisowy do 50 km od miejsca zainstalowania pieców 
c ) comiesięczny przegląd pieca i uzdatniacza wody podczas okresu gwarancyjnego 
d) wizyta serwisowa do 6 godzin od chwili zgłoszenia awarii(zgłoszenie do godz.13.00),zgłoszenie awarii po 
godz.13.00  do godz.8.00 dnia następnego. 
 

 
 
§ 4 



Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego  na dostawę   pieców konwekcyjno-
parowych dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Centralna Kuchnia”  placówki Koła Polskiego Stowarzyszenia na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim 

 
 

1. Wykonawca wraz z urządzeniami przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: 
- karty gwarancyjne urządzeń, 
- dokumentację techniczno- ruchową 
- wykaz sieci serwisowej ze wskazaniem serwisu ,który będzie obsługiwał przebieg gwarancji 

2. Warunki płatności: 
a) faktura końcowa wystawiona po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, 
b) termin płatności - do 14 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, 
c) brak przedpłat, 

 
§ 5 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z winy wykonawcy zgodnie z art.635 
kodeksu cywilnego, oraz art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. Okolicznościami, w których 
następuje odstąpienie od umowy z winy wykonawcy, może być w szczególności realizowanie dostaw w 
sposób nie gwarantujący należytego wywiązania się z umowy, 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo, obok prawa dochodzenia odszkodowania na prawach 
ogólnych, do stosowania następujących kar: 

a) karę za niedotrzymanie terminu realizacji dostawy przedmiotu zamówienia - 0,5% za każdy 
dzień zwłoki - od wartości brutto wynagrodzenia wynikającego z oferty - za cały zakres 
zamówienia; 

b) karę za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy - 20% wartości brutto wynagrodzenia 
wynikającego z oferty za cały zakres zamówienia; 

c) karę za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy dostawie przedmiotu zamówienia lub w okresie, w 
którym system podlega serwisowaniu - 0,05% wartości brutto wynagrodzenia za cały zakres zamówienia- 
za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

d) karę za nieprzeprowadzenie comiesięcznego przeglądu technicznego urządzeń potwierdzonego przez   
uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego w wysokości 1000 zł netto: 

e)   karę z nieterminowy przyjazd obsługi serwisowej w okresie gwarancji 1000 zł netto. 
f). Odpowiedzialność zamawiającego wynika z uregulowań kodeksu cywilnego. 
 
3. Odpowiedzialność zamawiającego wynika z uregulowań kodeksu cywilnego. 

 
§ 6 
 

Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta wykonawcy z dnia 
08.10.2009 r. 

§ 6 
 

1.Wynagrodzenie Wykonawcy  za dostarczone dwa urządzenia ustalone zostało na podstawie złożonej oferty i 
wynosi netto .................................................... zł, 

 
podatek VAT ……………….., wartość brutto .........................................zł 
Słownie : (...................................................................... ...........złotych . 
2. Fakturę należy wystawić na:  
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim, ul. 

Sikorskiego 16 ,73-110 Stargard Szczeciński, NIP: 854-129-55-83 
 
 
 
 
 
 
 
 



Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego  na dostawę   pieców konwekcyjno-
parowych dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Centralna Kuchnia”  placówki Koła Polskiego Stowarzyszenia na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim 

§ 7 
 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i 
ustawa Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 8 
 

Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 
§ 9 
 

Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 10 
 

Niniejsza Umowa została sporządzona w 2 /dwóch/ jednobrzmiących egzemplarzach po 1 /jednym/ dla każdej 
ze stron. 

 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
 

 


