OGŁOSZENIE
Szpital Wojewódzki w Sieradzu zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu, którego przedmiotem
jest naprawa i serwis samochodów służbowych Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu, prowadzonym
w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych oraz w oparciu o obowiązujący u
Zamawiającego Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro.

Istotne warunki udzielenia zamówienia
I. ZAMAWIAJĄCY:

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Sieradzu,
ul. Armii Krajowej 7
98-200 Sieradz
NIP: 829-18-31-912,
REGON: 001129641

Komórka organizacyjna: Sekcja Gospodarczy
Znak sprawy: SG.0731.3/1.2020
Data: 29.01.2020 r.
II. Przedmiot zamówienia:
- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie napraw bieżących samochodów
oraz naprawy i wymiany opon w pojazdach Zamawiającego.
- Usługa obejmuje bieżące naprawy pojazdów Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz i podległych
placówek, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia cenowego, na
każde wezwanie Zamawiającego złożone w formie pisemnej, telefonicznej lub mailowej, w
terminie ustalonym przez strony.
- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, przy
uwzględnieniu profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej oraz
zaleceń Zamawiającego.
III. Istotne Warunki Zamówienia:
1. Naprawa pojazdów zostanie wykonana zgodnie z warunkami technicznymi przewidzianymi dla
danej marki pojazdu, każdorazowo potwierdzona pisemnym pod rygorem nieważności
protokołem odbioru lub faktury podpisanej przez Zamawiającego, która jest podstawą do
zapłaty za usługę.
2. Miejscem wykonania usługi musi być warsztat zlokalizowany w odległości do 10 km. od siedziby
Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu ul. Armii Krajowej 7.
3. Wykonawca każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy przedstawi
Zamawiającemu do akceptacji wstępny kosztorys określający zakres naprawy, jej termin oraz
koszty.
4. Wykonawca zobowiązany jest stosować specjalistyczne urządzenia pomiarowo-diagnostyczne
oraz oprogramowanie zalecane przez producentów pojazdów samochodowych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu i sposobu realizacji przedmiotu umowy.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za pojazdy Zamawiającego od chwili ich
przekazania do dnia odbioru.
7 . Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług w następujących dniach i godzinach:
1) od poniedziałku do piątku, w godzinach: 800 – 17 00,
2) w soboty, w godzinach: 800 – 13 00.

8. Wykonawca zapewni naprawę awaryjną w pierwszej kolejności bezpośrednio po zgłoszeniu, bez
konieczności wcześniejszej rezerwacji oraz zbędnych opóźnień.
9. Termin naprawy pojazdu ustalany jest indywidualnie z Zamawiającym przy uwzględnieniu
technologii naprawy oraz niezbędnego czasu do uzyskania części do naprawy, jednakże naprawa
pojazdu winna zostać wykonana niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia
przekazania pojazdu Wykonawcy.
10. Termin naprawy, o którym mowa w pkt. 9, może ulec zmianie w przypadku niemożności
uzyskania części lub podzespołów koniecznych do dokonania naprawy za zgodą Zamawiającego.
W tym względzie, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowany wniosek do
Zamawiającego w formie pisemnej lub telefonicznej wraz z potwierdzeniem niemożności
uzyskania części lub podzespołów.
11. Diagnostyka pojazdów będzie wykonywana bezpłatnie w przypadku, gdy w wyniku diagnozy
zostanie wykonana płatna naprawa o wartości przekraczającej koszt diagnostyki. Koszt
diagnostyki nie skutkującej naprawą pojazdu samochodowego nie może przekroczyć kosztów
jednej roboczogodziny.
12. W przypadku konieczności powiększenia lub zmniejszenia zakresu zleconej naprawy, Wykonawca
zobowiązany jest do uzgodnienia podjętych czynności z Zamawiającym lub osobą przez niego
upoważnioną.
13. Części zamienne, podzespoły i akcesoria użyte do naprawy będą nowe i oryginalne albo zostaną
zastosowane występujące zamienniki o podobnej klasie jakości w stosunku do części
oryginalnych poszczególnych samochodów.
14. Dopuszcza się możliwość zastosowania części używanych na wniosek i za zgodą Zamawiającego
wyrażoną w formie telefonicznej lub pisemnej pod rygorem nieważności.
15. W przypadku wadliwego wykonania naprawy pojazdu, w tym wymiany części zamiennych
i podzespołów oraz materiałów eksploatacyjnych lub gdy pojazd lub jego element zostanie
uszkodzony, Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich szkód, w tym zwrotu
wszelkich kosztów związanych z późniejszymi naprawami pojazdu, których Zamawiający
zmuszony był dokonać w związku z działaniami Wykonawcy.
IV. Dokumenty, jakie Wykonawca / Oferent powinien załączyć do oferty:
1. Ofertę cenową wg Załącznika nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Dokument z własnego rejestru – wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG), wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania
oferty cenowej, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
3. Jeżeli uprawnienie do reprezentowania osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu,
o którym mowa powyżej, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę
do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę.
V. Termin związania ofertą:
1. Okres związania ofertą 30 dni
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VI. Kryteria wyboru oferty i sposób oceny oferty:
1. cena 1 roboczogodziny – 80 %,
Punkty za cenę oblicza się przyjmując zaoferowaną najniższą cenę, przypisując jej liczbę
100 x 0,8 ( 80 %) = 80 pkt,
Wyliczenie punktów za cenę zaproponowaną w następnych ofertach: cena najniższa
x 100 / cena kolejnej oferty = wynik x 0.8 ( 80%),
2. oferowany upust od zastosowanej ceny detalicznej, części zamiennych i materiałów
eksploatacyjnych – 20%,
Punkty za upust oblicza się przyjmując za podstawę zaoferowany najwyższy upust przypisując
mu liczbę 100 x 0,2 ( 20 %) = 20 pkt,

Wyliczenie punktów za upust zaproponowany w następnych ofertach: upust w kolejnej ofercie
x 100: najwyższy upust = wynik x 0,2 (20%);
VII. Miejsce składania i otwarcia ofert:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Szpital Wojewódzki im. Prymasa
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu ul. Armii Krajowej 7, w biurze podawczym II piętro
pokój nr 235 w kopercie opatrzonej dokładnym adresem Wykonawcy oraz zatytułować:
„Oferta w postępowaniu na naprawę pojazdów Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu” - na
formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego w
terminie do dnia 21.02.2020. r. do godziny 12.00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.02.2020 r., o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
VIII. Osoby po stronie Zamawiającego upoważnione do kontaktu z wykonawcami:
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
postępowania jest:
- Kierownik Sekcji Gospodarczej, Dariusz Paszkowski tel. 515 034 456,
- Koordynator Zespołów Ratownictwa Medycznego Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu,
Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej SOR, Justyna Puławska tel. 505 049 575,
- Inspektor w Sekcji Gospodarczej, Tadeusz Zieliński tel. 575 677 778.
IX. Informacje o formalnościach:
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia poprzez powiadomienie ich drogą
elektroniczną.
2. Zamawiający, po przekazaniu informacji o wyborze wykonawcy, nie później jednak niż
w terminie związania ofertą, zawrze z wybranym Wykonawcą umowę.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający
wybierze kolejną najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej
oceny.
4. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie zapytania ofertowego bez podania przyczyn.
Załączniki:
1) Formularz Oferta Cenowa – Załącznik nr 1
2) Wykaz pojazdów Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu – Załącznik nr 2
3) Projekt umowy – Załącznik nr 3

Załącznik nr 1 do zaproszenia

Data: ……………………..…....2020 r.

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

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

Pieczątka firmowa Wykonawcy / Oferenta

miejscowość

Wykonawca/Oferent :.......................................................................................................................
NIP …………………………… REGON …………………………………………………........................
Adres:...............................................................................................................................................
Województwo: ………………………………………………………………………….....................…….
Tel.:....................................................................

Fax:..................................................................

Oferta Cenowa
Oferujemy następujące warunki serwisowania i napraw samochodów Szpitala Wojewódzkiego im.
Prymasa Kardynała St. Wyszyńskiego w Sieradzu:
Cena jednej roboczogodziny ( brutto)

Procentowy upust od stosowanej ceny
detalicznej podzespołów i części zamiennych

Jako WYKONAWCA / OFERENT oświadczam, że:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Wyrażam(-y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz treści zawartej w ofercie
w zakresie niezbędnym do ogłoszenia wyników postępowania w tym również zamieszczenia tych
informacji na stronie internetowej szpitala.

………………………………………………………..

Uprawniony przedstawiciel składającego Ofertę –
– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.

Załącznik Nr 2 do zaproszenia

Wykaz pojazdów Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Sieradzu
L.p.

Marka i typ pojazdu

Rodzaj pojazdu

Nr rej.

1

Fiat Doblo

ciężarowy

ESI RA99

2

Fiat Tipo

osobowy

ESI 44950

3

Fiat Tipo

osobowy

ESI 47774

4

Peugot Boxer

ciężarowy

ESI LH16

5

Renault Master

ciężarowy

ESI 65WV

6

Renault Master

ambulans sanitarny

ESI 42995

7

Renault Master

ambulans sanitarny

ESI JT14

8

Renault Master

ambulans sanitarny

ESI JT17

9

Renault Master

ambulans sanitarny

ESI 27403

10

Renault Master

ambulans sanitarny

ESI 27404

11

Renault Trafik

ambulans sanitarny

ESI 33WJ

12

Citroen Berlingo

ciężarowy

ESI AF31

13

Skoda Romster

osobowy

ESI 20255

14

VolksWagen T-4

ciężarowy

ESI HY11

15

VolksWagen Transporter

ambulans sanitarny

ESI 43802

16

VolksWagen Caddy

ciężarowy

ESI UN16

17

Fiat Seicento

osobowy

ESI 10PU

18

Renault Trafik

osobowy

ESI 38ML

UWAGA:
Ilość pojazdów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

Załącznik nr 3
Projekt umowy

UMOWA nr .............. /2020

zawarta w Sieradzu w dniu ………………………..
pomiędzy:
Szpitalem Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, ul. Armii Krajowej
7, 98-200 Sieradz, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych
i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem
KRS 102817, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 827-183-19-12,REGON: 001129641
reprezentowanym przez:
1. Dyrektora
- Witolda Stefaniaka
2. Główną Księgową
- Annę Marczak
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym
a:
………………………………………………………………………………………………………………………..
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą,
o treści następującej:
§1
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie napraw bieżących samochodów oraz
naprawy i wymiany opon w pojazdach Zamawiającego.
2. Usługa obejmuje bieżące naprawy pojazdów Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz i podległych placówek,
zgodnie z wykazami stanowiącymi załącznik do zaproszenia cenowego, na każde wezwanie
Zamawiającego złożone w formie pisemnej, telefonicznej lub e-mailowej, w terminie
ustalonym przez strony.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, przy
uwzględnieniu profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej oraz
zaleceń Zamawiającego.
§2
1. Naprawa pojazdów zostanie wykonana zgodnie z warunkami technicznymi przewidzianymi
dla danej marki pojazdu, każdorazowo potwierdzona pisemnym pod rygorem nieważności
protokołem odbioru lub faktury podpisanej przez Zamawiającego, która jest podstawą do
zapłaty za usługę.
2. Wykonawca każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy przedstawi
Zamawiającemu do akceptacji wstępny kosztorys określający zakres naprawy, jej termin oraz
koszty.
3. Wykonawca zobowiązany jest stosować specjalistyczne urządzenia pomiarowodiagnostyczne oraz oprogramowanie zalecane przez producentów pojazdów
samochodowych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu i sposobu realizacji przedmiotu
umowy.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za pojazdu Zamawiającego od chwili
ich przekazania do dnia odbioru.
§3
Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług w następujących dniach i godzinach:
1) od poniedziałku do piątku, w godzinach: 800 – 17 00,
2) w soboty, w godzinach: 800 – 13 00.
§4
Wykonawca zobowiązuje się do dysponowania w całym okresie obowiązywania umowy
odpowiednimi urządzeniami diagnostycznymi umożliwiającymi przeprowadzenie komputerowej
diagnostyki pojazdu (w tym komputerowego sprawdzania zawieszenia, amortyzatorów, hamulców,
silnika, klimatyzacji, itp.).
§5
1. Wykonawca zapewni naprawę awaryjną w pierwszej kolejności bezpośrednio po zgłoszeniu,
bez konieczności wcześniejszej rezerwacji oraz zbędnych opóźnień.
2. Termin naprawy pojazdu ustalany jest indywidualnie z Zamawiającym przy uwzględnieniu
technologii naprawy oraz niezbędnego czasu do uzyskania części do naprawy, jednakże
naprawa pojazdu winna zostać wykonana niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od
dnia przekazania pojazdu Wykonawcy.
3. Termin naprawy, o którym mowa w § 5 ust. 2, może ulec zmianie w przypadku niemożności
uzyskania części lub podzespołów koniecznych do dokonania naprawy za zgodą
Zamawiającego. W tym względzie, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowany
wniosek do Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej wraz z potwierdzeniem
niemożności uzyskania części lub podzespołów.
4. Diagnostyka pojazdów będzie wykonywana bezpłatnie w przypadku, gdy w wyniku diagnozy
zostanie wykonana płatna naprawa o wartości przekraczającej koszt diagnostyki. Koszt
diagnostyki nie skutkującej naprawą pojazdu samochodowego nie może przekroczyć kosztów
jednej roboczogodziny, o której mowa w § 10 ust. 1.
5. Zamawiający może odmówić odbioru wykonanej naprawy, gdy:
1) Naprawa została wykonana niezgodnie ze zleceniem lub nienależycie,
2) Pojazd został uszkodzony,
3) Zamawiający stwierdzi inne wady w wykonaniu naprawy.
6. W przypadku odmowy odbioru wykonanej naprawy, sporządzany jest protokół wraz z
wyszczególnieniem przyczyn odmowy odbioru oraz ustaleniem terminu usunięcia wad
i usterek, jednak nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia sporządzenia protokołu.
§6
W przypadku konieczności powiększenia lub zmniejszenia zakresu zleconej naprawy, Wykonawca
zobowiązany jest do uzgodnienia podjętych czynności z Zamawiającym lub osobą przez niego
upoważnioną. Uzgodnienie może nastąpić w formie telefonicznej, ale jego potwierdzenie winno
nastąpić w formie mailowej
§7
1. Wykonawca udziela dwunastomiesięcznej gwarancji na wykonane bieżące i awaryjne
naprawy oraz zapewni nie krótszy okres gwarancji producenta na części zamienne oraz
podzespoły użyte do wykonania zamówienia. Bieg terminu gwarancji liczony będzie od daty
odebrania pojazdu wpisanej do książki serwisowej danego pojazdu i potwierdzonej przez
Zamawiającego.

2. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo do zastosowania ……..%-wego upustu na części
zamienne i podzespoły, w odniesieniu do ceny detalicznej zakupu dokonanego przez
Wykonawcę.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu dokumentów gwarancyjnych
zamontowanych części użytych w celu wykonania napraw, w chwili podpisania protokołu, o
którym mowa w § 2 ust. 1.
4. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do naprawy wszelkich wad czy usterek
zgłoszonych przez Zamawiającego w formie pisemnej, telefonicznej lub e mailowej w
terminie ustalonym wspólnie przez Strony, nie dłuższym niż 7 dni.
§8
1. Części zamienne, podzespoły i akcesoria użyte do naprawy będą nowe i oryginalne albo
zostaną zastosowane występujące zamienniki o podobnej klasie jakości w stosunku do części
oryginalnych poszczególnych samochodów.
2. Dopuszcza się możliwość zastosowania części używanych na wniosek i za zgodą
Zamawiającego wyrażoną w formie telefonicznej, potwierdzonej w formie e-mail lub
pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
W przypadku wadliwego wykonania naprawy pojazdu, w tym wymiany części zamiennych i
podzespołów oraz materiałów eksploatacyjnych lub gdy pojazd lub jego element zostanie
uszkodzony, Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich szkód, w tym zwrotu wszelkich
kosztów związanych z późniejszymi naprawami pojazdu, których Zamawiający zmuszony był dokonać
w związku z działaniami Wykonawcy.
§ 10
1. Stawkę roboczogodziny ustala się na kwotę …….. zł netto (słownie: ..….....).
2. Maksymalną wartość przedmiotu umowy określonego w §1 Strony ustalają na kwotę …….. zł
netto (słownie: ...........…........……….złotych netto).
§ 11
Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy przez okres 12 miesięcy od daty
podpisania umowy lub do wyczerpania maksymalnej wartości przedmiotu umowy określonej w § 10
ust.2.
§ 12
1. Należność z tytułu świadczonych przez Wykonawcę usług będzie rozliczana na podstawie
miesięcznych faktur wystawionych przez Wykonawcę w terminie do 10 dni po zakończonym
miesiącu. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia w Fakturze wykonanych
jednostkowych napraw i cen za usługi i części oraz stanu licznika i nr rej. pojazdu.
2. Przyjęcie pojazdu do naprawy należy odnotować w książce serwisowej pojazdu, wpis musi
zawierać również stan licznika i wykaz dokonanych czynności oraz wystawienie zlecenia
warsztatowego.
3. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni
od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego.
4. W przypadku zwłoki w zapłacie Zamawiającego, Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek
ustawowych.

5. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego
w wykazie podatników VAT, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty na
rachunek bankowy wskazany w wykazie podatników VAT. W razie braku rachunku bankowego
Wykonawcy ujawnionego w wykazie podatników VAT, Zamawiający ma prawo do wstrzymania
się z zapłatą do czasy wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego ujawnionego w
wykazie VAT, z zastrzeżeniem przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że jest zwolniony z podatku
od towarów i usług na podstawie przepisów szczególnych, w tym ustawy o podatku od
towarów i usług.
7. Wstrzymanie dokonania zapłaty przez Zamawiającego w trybie § 12 ust. 6 nie poczytuje się za
opóźnienie lub zwłokę.
§ 13
Do kontaktów z Wykonawcą po stronie Zamawiającego upoważnieni są:
1)
2)
3)
§ 14
Strony nie mogą przenosić praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
§ 15
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 16
1. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, w
przypadku:
1) co najmniej dwukrotnego niewywiązania się z przyjętej do wykonania naprawy lub
opóźnienia w wykonaniu naprawy;
2) co najmniej dwukrotnego zgłoszenia przez Zamawiającego na piśmie zastrzeżenia co do
wykonanej naprawy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o wskazanych okolicznościach.
3. Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 17
1. Wykonawca obowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej:
1) W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w tym określonych w § 16 ust. 1, w wysokości 15% maksymalnej wartości
przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 10 ust. 2;
2) W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 5
ust. 2 w wysokości czterokrotności stawki roboczogodziny, o której mowa w § 10 ust. 1,
za każdy dzień opóźnienia do dnia wykonania przedmiotu umowy;

3) W przypadku opóźnienia w wykonaniu naprawy w ramach gwarancji w terminie
określonym w § 7 ust. 4 w wysokości czterokrotności stawki roboczogodziny, o której
mowa w § 10 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia do dnia wykonania naprawy.
2. W przypadku, gdy wartość szkody jest większa niż wysokość naliczonej kary umownej,
Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
3. Kary umowne podlegają sumowaniu.
4. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć maksymalnej wartości przedmiotu
umowy brutto, o której mowa w § 10 ust. 2.
§ 18
1. Spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 19
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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