
 

                                                                                                             Zał. nr 2 do zapytania 

ofertowego 

 

Miejscowość: ……………….………..,                                                                      data………………….…. 

 

 

 

 

Oświadczenie o oświadczenie o spełnieniu warunków 
 

 

 

Nazwa: 

Imię: 

Nazwisko: 

Adres: 

Nr NIP: 

 

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu dotyczące: 
 
1. posiadania uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeżeli przepisy nakładają 

obowiązek ich posiadania. 

2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia. 

4. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 
zamówienia.  

 

 

 

                                     

PODPIS(Y) osób 

upoważnionych: 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                        Zał. nr 3 do zapytania 

ofertowego 

 

 

 

Miejscowość: ……………….………..,                                                                      data………………….…. 

 

 

 

Oświadczenie o braku powiązań 
 

 

Nazwa: 

Imię: 

Nazwisko: 

Adres: 

Nr NIP: 

 

 

 

 

  „Oświadczam, że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

1. Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

2. posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji,  

3. pełniących funkcji członka nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika  

4. pozostawaniu w związku małżeńskim w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,  

5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stopniu prawnym, lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób.”  

 

 

 

 

                                     

PODPIS(Y) osób 

upoważnionych: 

 



 

 

 

 

 

 

 

Zał. nr 4 do zapytania 

ofertowego 

 

 

 

 

UMOWA 
 
 

na dostawę specjalistycznego wyposażenia gabinetu dentystycznego 
 
 
 
zawarta w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych zwanej dalej ustawą Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1896) 
w dniu ………………….       2018 roku w Dębicy pomiędzy: 
 
Gminą Miasta Dębica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica NIP : 8722230742– Szkoła Podstawowa nr 10 
im.  ks. prof. Alojzego Franciszka Nosala w Dębicy, ul. Huberta Wagnera 4, 39-200 Dębica 
reprezentowanym przez Dyrektora – Mariusza Zająca 
zwanym dalej Zamawiającym, 
 
a 
 
 
reprezentowanym przez: ………………………………………………………………………. , 
zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: 
 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie 
publiczne                 w trybie zapytania ofertowego, strony zgodnie ustalają: 
 
 

§ 1 
 
 

Przedmiot umowy: 
 
1. Stanowi dostawa wyposażenia gabinetu dentystycznego w Szkole Podstawowej nr 10  im.  ks. prof. 
Alojzego Franciszka Nosala w Dębicy, ul. Huberta Wagnera 4, 39-200 Dębica w ramach realizacji 
programu „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 
2018 r.” zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ………………………. 2018 roku. 



 
1. Wykonawca zapewnia, że dostarczony sprzęt będzie fabrycznie nowy, kompletny, o  należytym 

standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolny od wad 
materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych, dopuszczony do stosowania w publicznych zakładach 
opieki zdrowotnej. 
 

3. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami stanowi integralną część niniejszej umowy. 
 
 
 

§ 2 
 

 
Warunki dostawy: 
 
1.  Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o terminie dostarczenia 
przedmiotu niniejszej umowy z wyprzedzeniem 2 dni roboczych. 
2.  Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w godzinach 9:00 - 15:00 w dzień roboczy. 
3.  Opakowania i inne elementy służące do transportu przedmiotu umowy stanowią własność 
Wykonawcy i będą usunięte przez Wykonawcę na jego koszt. Wykonawca zobowiązuje się do ich 
niezwłocznego usuwania z miejsca montażu.  
4.  Za wszystkie szkody powstałe z winy Wykonawcy podczas transportu oraz wykonywania innych 
czynności składających się na przedmiot umowy na terenie Zamawiającego odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca. W przypadku powstania szkody  zostanie ona potwierdzona protokołem podpisanym 
przez strony. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów usunięcia szkód w pełnym zakresie. 
5.  Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia elementu wyposażenia przechodzi na Zamawiającego 
z chwilą podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego (wg załączonego wzoru). 
6.  Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w terminie dostawy przedmiotu umowy kopii 
dokumentów (potwierdzonych za zgodność z oryginałem), z których wynika, że dostarczony przedmiot 
umowy został dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
7.   Przy odbiorze przedmiotu umowy będzie obecny serwisant Wykonawcy lub jego kompetentny 
przedstawiciel z kompletem dokumentów w języku polskim. Czynność odbioru kompletnej dostawy 
strony zobowiązują się potwierdzić na piśmie w protokole, o którym mowa w ust. 5. 
8.   W przypadku gdy dostarczony przedmiot umowy posiada wady, zamawiający ma prawo: 
1) odmówić podpisania protokołu odbioru - jeżeli wady uniemożliwiają jego użytkowanie, 
2) podpisać protokół odbioru i wyznaczyć wykonawcy termin do usunięcia wad gdy wady dadzą się 
usunąć                          i wady te nie uniemożliwiają prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy. 
9.    W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania do użytku 
przedmiotu umowy,  przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty, sporządzone w języku polskim, 
odnoszące się do przedmiotu umowy lub jego elementów dla zapewnienia Zamawiającemu prawidłowej 
eksploatacji                                                   i zabezpieczenia go przed roszczeniami osób trzecich z tytułu 
naruszenia praw autorskich, patentowych, znaku towarowego, licencji i  innych, a w szczególności: 
1) paszport techniczny z wpisem o przeprowadzonej instalacji i uruchomieniu oraz datą następnego 
przeglądu (wymagany tylko w przypadku obowiązku wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami 
producenta); 
2) dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej: Deklaracji 
Zgodności, Certyfikat CE, zgłoszenie lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych; 
3) dokumentację techniczną Unitu oraz pozostałego sprzętu; 
4) instrukcje obsługi w języku polskim po jednym egzemplarzu w formie papierowej i elektronicznej; 
5) instrukcje/zalecenia dotyczące bieżącego utrzymania; 



6) oświadczenie autoryzowanego serwisu lub producenta sprzętu dotyczące zasad wykonywania 
przeglądów technicznych, ich częstotliwości oraz pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego; 
7) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych wraz z ustalonymi zasadami kontaktowania; 
 
 

§ 3 
 

Wynagrodzenie i warunki płatności: 
 
1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy w terminie do 30 dni, 
kwotę brutto …....................... PLN, w tym; 
 
a) kwota netto: ……………….. PLN, 
b) podatek VAT: ………............ PLN, 
(słownie: ……………………………………………………………… ); 
 
2. Wykonawca wystawi prawidłową pod względem formalnym (dane adresowe, termin płatności, 
data sprzedaży) fakturę VAT po podpisaniu przez Zamawiającego, protokołu odbioru przedmiotu 
umowy. 
3. Na fakturze VAT Wykonawca jest zobowiązany powołać się na numer niniejszej umowy. 
 
 

§ 4 
 

Termin realizacji umowy: 
 
Wyposażenie gabinetu, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, powinno być dostarczone                                             
w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2018 r. 
 

§ 5 
 

Oświadczenia: 
 
Wykonawca oświadcza, że zapewnia świadczenie usług gwarancyjnych przez autoryzowany serwis, a 
także wskaże na wniosek Zamawiającego serwis pogwarancyjny. 
 

§ 6 
 

Gwarancja. 
 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……... miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot 
umowy. 
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, 
o którym mowa w § 2 ust. 5 umowy. 
3. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu nieograniczony dostęp możliwości 
zgłaszania awarii: telefonicznie ……………………………..……. bądź pocztą elektroniczną 
………………………….…………… , 
przez całą dobę, we wszystkie dni robocze. 
4. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas przestoju przedmiotu umowy z powodu wady, lub 
niesprawności, który upłynął od dnia zgłoszenia wady, lub niesprawności Wykonawcy do chwili ich 
usunięcia. 



5. W okresie i zakresie gwarancji Wykonawca ponosi w pełnej wysokości koszty napraw oraz wymiany 
wszelkich uszkodzonych elementów, które uległy uszkodzeniu w czasie pracy, jak również inne koszty 
związane z naprawą (w tym koszty dojazdu, itp.). 
6. W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego zespołu lub podzespołu przedmiotu umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest wymienić urządzenie na nowe na własny koszt. 
7. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi, który jest równy okresowi gwarancji. 
 

§ 7 
 
1. Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do usuwania wady lub niesprawności w ciągu 48 
godzin od zgłoszenia telefonicznego lub mailem wady lub niesprawności i zakończenia jej nie później 
niż w ciągu 5 dni roboczych od daty jej zgłoszenia, a w przypadku naprawy wymagającej importu 
części w ciągu 10 dni roboczych od daty jej zgłoszenia. 
2. Wydłużenie czasu podjęcia przez serwis naprawy, po zgłoszeniu wady lub niesprawności, oprócz 
przypadków określonych w ustępie pierwszym, możliwe jest w przypadku umotywowanych 
przesłanek związanych ze zdarzeniami losowymi (powódź, pożar, huragan itp.) za pisemną zgodą 
Zamawiającego. 
3. Przyjęcia do używania przedmiotu umowy po dokonanej naprawie lub usunięciu wady lub 
niesprawności dokonuje uprawniony pracownik Zamawiającego oraz uprawniony przedstawiciel 
Wykonawcy na podstawie podpisanego protokołu (Karty Pracy lub Raportu serwisowego). 
4. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu ……… - letni dostęp do części zamiennych oraz 
autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego. 

§ 8 
 

Kary umowne: 
 
1. Strony ustalają obowiązek zapłaty kar umownych w następujących przypadkach: 
1) przez Zamawiającego, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialny jest 
Zamawiający chyba, że zaistniały istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w wysokości 
10 % wartości umowy brutto: 
2) przez Wykonawcę, w przypadku: 
a) niedotrzymania terminu realizacji niniejszej umowy, w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto, za 
każdy dzień zwłoki: 
b) odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 10 
% wartości umowy brutto, 
c) za zwłokę w usunięciu wad, niesprawności, uszkodzeń stwierdzonych w okresie gwarancji, w 
wysokości 0,2 % wartości umowy brutto, za każdy dzień zwłoki. 
 

§ 9 
 
Postanowienia końcowe: 
 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych. 
2. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 145 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w sytuacji o której mowa w ust, 5. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy w 
przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu umowy powyżej 10 dni, ze skutkiem określonym w § 8 pkt. 
2 lit. b) umowy. 
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia  



reklamacji i wyznaczeniu mu odpowiedniego dodatkowego terminu wynoszącego nie dłużej niż 5 dni, 
którego Wykonawca nie dotrzymał, Zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy, bez 
wad lub odstąpić od umowy. 
5. Zakres świadczenia Wykonawcy, wynikający z niniejszej umowy jest tożsamy z Jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie, która stanowi integralną część umowy. 
6. W przypadku zaistnienia sporu między stronami, sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia 
będzie Sąd siedziby Zamawiającego. 
 

§ 10 
 
1. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest: 
………………................................. tel.: …………… lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona 
przez Wykonawcę. 
2. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest 
...............................           w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez  Zamawiającego. 

 
§ 11 

 
1. Zamawiający zastrzega możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji 

gdy na podstawie umowy nr 13/41/2018/3440/614 zawartej w dniu 9.11.2018 r. pomiędzy 

Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Burmistrzem Gminy Miasta Dębica nie zostaną 

przekazane środki finansowe na wyposażenie gabinetu dentystycznego w Szkole Podstawowej 

nr 10  im.  ks. prof. Alojzego Franciszka Nosala w Dębicy, ul. Huberta Wagnera 4, 39-200 Dębica 

w ramach realizacji programu „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla 

dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.”. 

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 Wykonawca wystawi korektę faktury i zwróci Zamawiającemu 
cenę sprzedaży (jeżeli została już zapłacona), a Zamawiający wyda zwrotnie przedmiot umowy 
Wykonawcy ( po otrzymaniu zwrotnie ceny sprzedaży jeżeli została już zapłacona). Odbiór 
przedmiotu umowy nastąpi na koszt Wykonawcy. 

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne 
roszczenia,                   w tym żądania odszkodowań czy kar umownych. 

 
§ 12 

 
Liczba egzemplarzy: 
Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze stron. 
 
 

§ 13 
Załączniki do umowy: 
 
1. Oferta z dnia ……………….2018 roku. 
2. Specyfikacja cenowo-techniczna 
3. Protokół zdawczo odbiorczy. 
* niepotrzebne skreślić. 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY    WYKONAWCA  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


