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Przetarg pisemny na dostawę rowerów szosowych i MTB, dla Szkółek Kolarskich 

uczestniczących w programie 

„NARODOWY PROJEKT ROZWOJU KOLARSTWA, POZIOM PIERWSZY – 

UPOWSZECHNIANIE SPORTU W SZKÓŁKACH KOLARSKICH II” (*) 

(*) – Program jest dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków 

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.  

 

I. Opis przedmiotu przetargu 

Polski Komitet Olimpijski - Organizator przetargu działając na podstawie art. 701 i 

nast. kodeksu cywilnego, ogłasza pisemny przetarg na dostawę rowerów szosowych 

i MTB, dla 54 Szkółek Kolarskich uczestniczących w programie „Narodowy Projekt 

Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy –upowszechnianie sportu w szkółkach 

kolarskich II”. Organizator nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

 

W ramach realizacji przedmiotu przetargu wybrany Wykonawca będzie 

zobowiązany do dostawy łącznie 432 fabrycznie nowych rowerów w tym: 

- 281 rowerów szosowych zgodnie ze specyfikacją ilościową i techniczną 

podaną w załączniku nr 2 (rowery szosowe) do Ogłoszenia, 

- 151 rowerów MTB zgodnie ze specyfikacją ilościową i techniczną podaną w 

załączniku nr 3 (rowery MTB) do Ogłoszenia, 

 

Dostawy w/w sprzętu do końcowych odbiorców / klubów zgodnie z wykazem 

adresowym ustalonym z  Zamawiającym. 

Pomalowania i oznakowania wszystkich rowerów w sposób i w miejscu ustalonym z 

Organizatorem 

 

II. Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania  oceny spełniania 

tych warunków. 

 

W przetargu mogą wziąć udział Uczestnicy/Oferenci, spełniający następujące 

warunki: 

1. Krajowi i zagraniczni producenci rowerów, działający na polskim rynku 

dostawcy lub dystrybutorzy hurtowi, którzy wykażą się realizacją w okresie 

ostatnich 3  lat przed dniem ogłoszenia przetargu, a jeśli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy w tym okresie, wykonaniem co najmniej jednego 

zamówienia polegającego na dostawie rowerów (w ramach jednej umowy, 

zamówienia dla jednego zamawiającego / odbiorcy, w tym również do sklepów, 

hurtowni, sieci handlowych) o wartości nie niższej niż 500 000 zł brutto. 

Realizacja w/w dostaw może być wykazana kopiami dokumentów, faktur, 

pisemnymi potwierdzeniami realizacji dostaw od kontrahentów lub na zasadzie 

http://legalis/akthist.do?link=AKT.HIST%5b%5d23905.9258
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pisemnego oświadczenia Uczestnika/Oferenta, w którym należy podać nazwy i 

adresy odbiorców, terminy i wielości dostaw oraz kontakty do osób 

reprezentujących odbiorców, które mogłyby potwierdzić realizację takich 

dostaw. 

Obowiązek przedstawienia ww dokumentów nie dotyczy przypadków w 

których odbiorcą / zamawiającym był Organizator niniejszego przetargu. 

Organizator przetargu zastrzega, że w razie konieczności, szczególnie gdy 

wykaz dostaw lub dowody potwierdzające, że dostawy ostały wykonane 

należycie budzą wątpliwości Organizatora, może on zwrócić się bezpośrednio do 

właściwego podmioty, na rzecz którego usługi były wykonane, o przedłożenie 

dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Organizatorowi. 

2. Nie zalegają z zapłatą podatków i składek na ubezpieczenie społeczne i 

przedstawią aktualne (wydane nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu) 

zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Uczestnik nie zalega z opłacaniem 

podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. 

3. Przedstawią aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o 

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 

 

Warunki opisane w pkt. 1, a także dokumenty wskazane w pkt 2 i 3   będą oceniane 

przez Organizatora na podstawie przedstawionych dokumentów według zasady 

spełnia /nie spełnia.  

Oferta Uczestnika nie spełniającego któregokolwiek z  tych warunków lub 

niezawierająca któregokolwiek z dokumentów zostanie odrzucona. 

Organizator zastrzega możliwość zmiany zarówno  warunków jak i treści ogłoszenia.  

III. Informacje o sposobie porozumiewania się stron. 

 

W niniejszym przetargu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przekazywane są przez strony pisemnie. Zawiadomienie o odrzuceniu 

ofert, wyborze oferty ewentualnie unieważnieniu postępowania, będą przesyłane 

również mailem. 

Informacje o wyborze oferty, ewentualnie o unieważnieniu postepowania będą 

również zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.  

Osobą uprawnioną przez Organizatora do kontaktowania się z Uczestnikami jest: 

- p. Lucjusz Wasielewski – Koordynator Projektu  tel. mobile 502 368 573. 

Pytania i uwagi można również kierować na adres e-mail: wzkol1@wp.pl  

IV. Termin związania ofertą. 

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
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V. Opis sposobu przygotowania oferty oraz oświadczeń i dokumentów 

załączonych do oferty. 

1. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia. W ofercie należy podać: 

- cenę brutto z VAT dostawy 432 rowerów oraz cenę brutto (z VAT)  za 1 szt. 

roweru szosowego i cenę brutto (z VAT)   i za 1 szt. roweru MTB. Łączna cena 

podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty jakie ponosi Uczestnik 

w związku z realizacją zamówienia (w tym koszty znakowania rowerów oraz 

koszty dostawy do wskazanych odbiorców).  

- dokładną specyfikację techniczną oferowanych rowerów szosowych i MTB 

(dodatkowo należy umieścić zdjęcie każdego oferowanego modelu roweru) 

 – opis ogólnych warunków gwarancji jakiej Uczestnik udzieli na zakupione u 

niego  rowery (Zamawiający wymaga co najmniej 2 letniej gwarancji na ramy i 

osprzęt). 

Oferta niezawierająca ceny, (kolorystyki i  zdjęć/ rysunków)   lub 

specyfikacji technicznej lub warunków gwarancji zostanie odrzucona. 

2. Wybrany wykonawca zobowiązuje się  do zapewnienia odpłatnego serwisu 

technicznego i możliwości zakupu części zamiennych do oferowanych 

rowerów przez okres co najmniej do końca 2021 roku. Do oferty należy 

załączyć wykaz punktów serwisowych i sprzedaży części zamiennych 

(własnych, partnerskich lub współpracujących) 

3. Zamawiający określa termin realizacji dostaw sprzętu– sukcesywnie lub 

jednorazowo: do 15 grudnia 2018 r. Uczestnicy przetargu w ofercie są 

zobowiązani do podania terminu realizacji całości dostawy oraz ewentualnie 

harmonogramu dostaw częściowych (również ilości sprzętu w każdej takiej 

dostawie częściowej z zastrzeżeniem informacji zawartych w dokumencie – 

wykaz odbiorców opublikowanym na stronie Organizatora). 

4. Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w 

języku polskim. Zaleca się złożenie oferty przy wykorzystaniu wzoru 

stanowiącego Załącznik Nr 1 do ogłoszenia 

5. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia 

Uczestnika muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Uczestnika, zgodnie z formą reprezentacji określoną w 

Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla jego 

formy organizacyjnej. Upoważnienie do podpisania oferty musi być 

dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych 

do oferty. 

6. Wymagane dokumenty oraz oświadczenia mogą być składane w formie 

oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Uczestnika 

7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 
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8. Organizator przetargu nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

9. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

ofert.  

10. W przypadku przesłania oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i 

dokumentami drogą pocztową, za termin złożenia oferty przyjmuje się 

termin, w którym oferta (przesyłka) znalazła się w siedzibie Organizatora 

11. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w 

zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść 

oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert na adres: 

 

Polski Komitet Olimpijski 

ul. Wybrzeże Gdyńskie 4 

01-531 Warszawa 

        „Oferta na dostawę sprzętu dla szkółek kolarskich” 

12. Organizator zwróci niezwłocznie Uczestnikowi ofertę, która została złożona 

po terminie (bez jej otwierania). 

13. Organizator nie żąda wniesienia wadium. 

14. Części oferty zastrzeżone przez Uczestnika jako stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, powinny być czytelnie oznaczone i oddzielone od jawnej części 

oferty.  

 

VI. Miejsce i termin składania ofert.   

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia  28 września  2018 r.  do godz. 14.00  w siedzibie 

Organizatora  w Warszawie ul. Wybrzeże Gdyńskie 4 

Otwarcie  ofert nastąpi w dniu       28 września 2018 r  o godz. 14.30 

VII.  Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.  

1. Przy wyborze oferty Organizator będzie się kierował następującymi kryteriami: 

Cena - waga: 100 %  

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione 

kryteria. 

3. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.  

4. Oferta z najkorzystniejszą ceną- rozumiana jako najniższa cena za wykonanie 

całości przedmiotu przetargu   – Zaproponowana cena zawiera również koszty 

dostawy zamówionego sprzętu do miejsca wskazanego przez Organizatora.  

    

Oferta z najkorzystniejszą ceną  otrzyma maksymalną ilość punktów 

przewidzianą dla ceny zaś oferta z ceną wyższą, liczbę punktów 

proporcjonalnie mniejszą, wg następującego wzoru: 



 

____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Najniższa zaoferowana cena spośród ofert podlegających ocenie 

C = ------------------------------------------------------------------------------  x  100% 

 

5. Organizator poinformuje Uczestników o wyniku przetargu lub jego zamknięciu 

bez dokonania wyboru.  

Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez wybrania 

którejkolwiek z ofert i bez wskazywania przyczyn. 
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Załącznik Nr 1 

Wzór 

  OFERTA 

 

 Dane dotyczące Oferenta:  

1) Nazwa (firma) oraz adres 

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

2) nr tel./adres email 

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

3) REGON 

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

4) NIP ......................................................................................................................................... 

Składamy ofertę na dostawę  

 

432 fabrycznie nowych rowerów w tym: 

a) 281 rowery szosowe  łącznie  cena netto …………., cena  brutto ………. (w tym 

VAT……….) oferowana cena netto za 1 szt. …………., cena brutto za 1 sztukę. 

( w tym VAT …….) , 

b)  151 rowery MTB łącznie  cena netto …………., cena  brutto ………. (w tym 

VAT……….) , oferowana cena netto za 1 szt. …………., cena brutto za 1 

sztukę. ( w tym VAT …….) , 

Cena brutto z VAT  za całość zamówienia (432 rowery) 

………………………………….. 

5) Zamówienie zrealizujemy do dnia…………………………………………….  

6) Akceptujemy warunki przetargu i zobowiązujemy się do podpisania Umowy na 

warunkach zawartych ogłoszeniu w miejscu i terminie wskazanym przez 

Organizatora 

7) Specyfikacja techniczna oferowanych sprzętu (podać parametry wg. klucza 

opisanego w Załącznikach): 

8) Gwarancja (podać w miesiącach)  ………………………………  

9) Do oferty załączamy: 

a) Certyfikaty bezpieczeństwa – kopie poświadczone przez  

Uczestnika/Oferenta 
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b) Wykaz punktów serwisowych i sprzedaży części zamiennych 

c) ……. (inne składane przez Uczestnika/Oferenta, wymienić) 

 

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

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

(podpisy osób wskazanych 

 w dokumencie uprawniającym 

 do występowania w obrocie prawnym 

 lub posiadających pełnomocnictwo) 

                      

  ZZaałłąącczznniikk  NNrr  22    

 

 
  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA i ILOŚCIOWA DO PRZETARGU 

NA ZAKUP ROWERÓW MTB DLA SZKÓŁEK KOLARSKICH 

 
1. Wymagania ogólne:  

a) rowery fabrycznie nowe  

b) gwarancja na ramę i osprzęt co najmniej 2 letnia  

2. Łącznie 151  rowery.  

 

Specyfikacja ilościowa:  

 

 Rowery MTB 

Wielkość ramy (cm) 35 38 41 43 46 

Ilość 29 34 47 31 10 

Razem   151   

 
 Uwaga! Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiarów ram +/- 2 cm  

 

3. Specyfikacja techniczna:  

 

Rama – aluminium minimum 6061  
Kolory – do ustalenia, jednolite dla całej dostawy 
Amortyzator - olejowy z blokadą skoku przedziale 75 mm – 100 mm 
Kierownica – minimum aluminium 7005, szerokość 620 mm – 700 mm 
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Przerzutka przód - minimum Shimano Altus lub Sram X4 (lub 
równorzędna innego producenta), 3 rzędowa 
Przerzutka tył – minimum Shimano Alivio lub Sram X5 (lub równorzędna 
innego producenta) , min 8 biegów 
Hamulce przód/tył – tarczowe lub typu V-brake 
Korbowód – minimum Altus lub Sram X4 (lub podobne), długość korb 
170- 175 mm 
Kaseta – 11 do min. 32 zębów 
Koła –  26” lub 27,5 ”  - dopuszcza się w zależności od wielkości ramy  
użycie obu rozmiarów aluminiowe, 32 - 36 szprych/XC Opony – rozmiar 
1.9 – 2.2, bieżnik terenowy 
Waga – do 14 kg. 
Pedały zatrzaskowe w komplecie z blokami  

 

 

 

 

 

           

 Załącznik nr 3  

 
 

 

 
 SPECYFIKACJA TECHNICZNA i ILOŚCIOWA DO PRZETARGU  

NA ZAKUP ROWERÓW SZOSOWYCH DLA SZKÓŁEK KOLARSKICH  

 

1. Wymagania ogólne:  

a) rowery fabrycznie nowe  

b) gwarancja na ramę i osprzęt co najmniej 2 letnia  

2. Łącznie 281  rowery. Specyfikacja ilościowa:  

 
 Rowery SZOSOWE 

 
 

Wielkość ramy (cm) 46 48 50 52 54 56  

Ilość 86 61 58 40 27 9  

Razem  

  281 

 
 Uwaga! Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiarów ram +/- 2cm  

 

3. Specyfikacja techniczna:  

 

 Rama – aluminium stop  

 

Kolory – do ustalenia, możliwie jednolite dla całej dostawy z obowiązkowym 
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umieszczeniem logo MSiT w formie napisu lub naklejki zgodnie z 

aktualnymi zasadami grafiki. 

 

Rozmiar ramy - długość rury podsiodłowej (pionowej) - 460mm - 560mm  

 

Widelec - aluminium stop ( minimum ALU 7005) o średnicy trzonu 1 1/8" 

(28,6 mm) bez gwintu typu „ahead”  

 

Przerzutka przód - metalowa lub aluminium,2 lub 3 rzędowa  

 

Przerzutka tył - metalowa lub aluminium, 7-9 biegów  

 

Hamulec przód – aluminium  

 

Hamulec tył – aluminium  

 

Klamko manetki - 7-10 biegów  

 

Korby - aluminiowe 2 lub 3 rzędowe (największa tarcza 46 zębów)  

 

Oś suportowa - kompakt  

 

Łańcuch - w zależności od zamontowanej przekładni 7-9 rzędowy  

 

Kaseta - 7-10 rzędowa, od 13 kolejna15 zębów wzwyż. Z zastrzeżeniem że 

kolejny tryb kasety musi posiadać 16 zębów. (dopuszcza się dostarczenie 

koronki 16 zębów  nie zamontowanej w zestawie z możliwością montażu 

indywidualnego ) 

Piasta przód - aluminium 32 -28 otwory przykręcana do ramy na tzw. zacisk 

 

Piasta tył - aluminium bęben na kasetę 32 - 28 otwory przykręcana do ramy 

na tzw. zacisk  

 

Opony – zwijane lub drutowe (od 622 x25 do 622 x 27)  

 

Obręcze - rozmiar 622 minimum dwu komorowe „stożek”  

Szprychy - niklowane  

 

Kierownica - aluminiowa kolarska typu baranek średnica 31.8 mm lub 25,4 , 

szerokość od 38cm do 42 cm (w zależności od wielkości ramy)  

 

Wspornik kierownicy – aluminium systemu „ahead” 28,6 mm długość od 

60mm do 110 mm średnica do kierownicy 31,8mm lub 25,4mm  

 

Wspornik siodła aluminium – grubość odpowiednia do ramy  

 

Stery - łożyska kierownicy aluminiowe lub stalowe  

 

Siodło kolor czarny długość 230-300 mm szerokość 120-135mm  

 

Owijka kierownicy - kolor czarny (obligatoryjnie)  
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Pedały zatrzaskowe w komplecie z blokami  

 
 

  

 

 

Załącznik Nr 4   

Istotne warunki umowy 

 

§ 1 

1. W wyniku przeprowadzonego pisemnego przetargu na podstawie art. 701 i nast. 

kodeksu cywilnego Wykonawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć do miejsc 

wskazanych przez  Zamawiającego 432 szt. fabrycznie nowych rowerów, w tym 

281 rowerów szosowych i 151 rowerów MTB zwanych w dalszej części umowy 

„sprzętem ”. 

2.  Szczegółowy opis ilościowo jakościowy sprzętu zawarty jest w Załączniku nr 1 

do umowy.  

3. Wykonawca dostarczy sprzęt najpóźniej do dnia 15 grudnia 2018r Szczegółowy 

harmonogram dostaw ustalony przez strony stanowi Załącznik nr 2 do umowy.  

4.  Wykonawca zobowiązuje się do dnia ……………….. potwierdzić Zamawiającemu 

na piśmie  (mailem) rozpoczęcie realizacji zamówienia.  

5.    Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia (zgodnie z ofertą ) …………… letniej  

gwarancji na dostarczony sprzęt na warunkach opisanych w złożonej ofercie 

przetargowej. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i sprzedaży sprzętu zgodnie ze złożoną 

ofertą i na zasadach określonych w niniejszej umowie, przy czym dostawa 

sprzętu nastąpi do miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Transport sprzętu 

odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

2. Wykonawca oświadcza, że ma wiedzę, umiejętności, potencjał i możliwości 

konieczne do wykonania umowy. 

3. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się okazać opinię 

stwierdzającą zgodność oferowanego sprzętu sportowego z wymogami 

bezpieczeństwa i higieny użytkowania, spełniającą wymogi zawarte w ustawie z 

dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003r. 

Nr 229 poz. 2275 z późn. zm.) Wykonawca  oświadcza, że posiada na oferowany 

sprzęt stosowne certyfikaty lub atesty bezpieczeństwa wydane przez jednostki 

certyfikujące akredytowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. 

 

http://legalis/akthist.do?link=AKT.HIST%5b%5d23905.9258
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§ 3 

1. Strony ustalają maksymalna łączną cenę za przedmiot umowy określony w § 1 

ust 1 umowy na kwotę w wysokości …………………… netto ( słownie netto: 

……………………….) tj. brutto ……………… zł (słownie brutto: 

………………………………..). Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

zamówienia mniejszej liczby sprzętu niż jest to określone w § 1 niniejszej 

umowy.  Zamówienie mniejszej liczby sprzętu niż liczba określona w Załączniku  

nr 1 umowy (do 5 %) nie powoduje żadnych roszczeń z tego tytułu po stronie 

Wykonawcy. 

2. Wartość określona powyżej jest zgodna z ofertą Wykonawcy, która stanowi 

integralną część umowy.  

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości zapłaty zaliczki. 

4. Należność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacona przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT w terminie  21 dni od 

daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Podstawą wystawienia faktury jest zatwierdzenie przez Zamawiającego 

protokołu ilościowo – jakościowego odbioru sprzętu.   

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego 

 

§ 4 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych na rzecz 

Zamawiającego  w  przypadku opóźnienia terminu realizacji dostawy 

określonego w harmonogramie stanowiącym Załącznik 2  do umowy   – w 

wysokości 5 % wartości niedostarczonej zgodnie z harmonogramem partii za  

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.  

2. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia 

Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 

3. Kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie obowiązują niezależnie od 

siebie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia od Umowy, możliwe 

jest naliczenie wyłącznie kary przewidzianej na wypadek odstąpienia od 

Umowy. 

4. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy, nie wyłącza prawa Zamawiającego do 

dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone powyżej kary umowne 

na zasadach ogólnych. 

  

§ 5 



 

____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

1. Zamawiający może wypowiedzieć, rozwiązać lub odstąpić od części lub całości 

umowy w przypadkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w 

szczególności Kodeksu cywilnego.  

2. Zamawiający może wypowiedzieć, rozwiązać lub odstąpić od części lub całości 

umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności, gdy: 

2.1.   Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie 

ustalonym w § 1 ust. 4 umowy  lub gdy dotychczasowy przebieg prac 

wskazywać będzie, że nie jest prawdopodobnym należyte wykonanie 

umowy lub jej części w umówionym terminie, 

2.2. Wykonawca opóźnia się w spełnieniu przedmiotu umowy powyżej 14 dni, - 

przy czym strony ustalają iż dotyczy to każdego z terminów ustalonych w 

harmonogramie  

2.3.  Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę i w przypadku gdy po upływie 

7 dni od wezwania przez Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę 

naruszeń postanowień umowy i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, 

Wykonawca nie zastosuje się do wezwania, 

2.4. zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja  Wykonawcy, 

2.5. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

3. Prawo wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia Zamawiający może 

wykonać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o 

których mowa w niniejszym paragrafie. 

4. Wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie od umowy następuje w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga uzasadnienia. 

5. W przypadku odstąpienia, rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy w przypadkach opisanych w ust. 2 pkt. 2.1; 

2.2 i 2.3; Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% wartości całości 

zamówienia określonej w § 3 powyżej.  

6. W przypadku odstąpienia rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez 

Zamawiającego: 

6.1. Strony zobowiązują w terminie 14 dni od dnia odstąpienia rozwiązania lub 

wypowiedzenia do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan 

realizacji Przedmiotu umowy do dnia odstąpienia od Umowy, 

6.2. wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona 

proporcjonalnie na podstawie stwierdzonego protokołem zakresu 

wykonanego przedmiotu umowy zaakceptowanego przez Zamawiającego 

bez zastrzeżeń o ile wykonany zakres przedmiotu umowy będzie miał dla 

Zamawiającego znaczenie,. 

6.3. Strony dokonują rozliczenia prawidłowo wykonanych dostaw do dnia 

odstąpienia od umowy w oparciu o odpowiednie stosowanie procedur 

odbioru, podstaw wystawiania faktur, terminów płatności. 

 

 



 

____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

§ 6 

 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego.  

§ 8 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze stron. 

 


