
CDS Sp. z o.o.       Krosno, dnia 14.04.2016 r. 

Ul. Blich 2 

38-400 Krosno 

 

 

 

 

       Do wszystkich uczestników postępowania 

 

 

 

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w 

postepowaniu na „Kompleksowy remont pieca elektrycznego o poj. 100 kg”,          

nr postępowania 2/4/2016 

 

Pytanie 1.Czy Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. dopuszcza możliwość 

zaliczkowania inwestycji? 

Jeżeli tak to proponujemy następujący harmonogram płatności: 

1.Pierwsza rata  -  36% + 23%VAT  1 miesiąc przed terminem przystąpienia do 

robót 

2.Druga rata – 9% + 23%VAT  1 tydzień  przed terminem przystąpienia do robót 

3.Trzecia rata – 55% + 23%VAT  30 dni po podpisaniu protokołu odbioru 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

 

        

         Z poważaniem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Umowa 2/4/20116 ( wzór)    zał.2 

zawarta w dniu ……….. 2016 roku w Krośnie pomiędzy 

Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Blich 2,  

wpisanym do KRS 0000367353, REGON 180619978, NIP 684-260-79-64, 

reprezentowanym przez  

 Prezesa Zarządu- Kordas Lech Czesław 

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym  

a  

………………  z siedzibą: ……………….. zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze 

przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w ………….. Wydział ……….. Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………….,  kapitał zakładowy …………… NIP …………… REGON 

………………………  

reprezentowaną przez:  

………………………………………………………………………….. 

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą, 

§1 

Przedmiot umowy 

Wykonawca zobowiązuje się do kapitalnego remontu pieca elektrycznego  o poj. 100 kg.  zwanych dalej 

„towarem”, zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu Ofertowym, nr 2/4/2016  za cenę 

……………PLN brutto, ……………. PLN netto.   

§ 2 

ZO  i oferta 

Zapytanie ofertowe i oferta stanowią integralną część umowy, jako załącznik nr 1. 

§ 3 

Warunki dostawy 

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca, zobowiązany jest do spełnienia na rzecz Zamawiającego  

w terminie max. do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy  ( z czego czas przestoju pieca   i wykonania 

remontu  max.7 dni) następujących świadczeń:  

a) Instalacja grzewcza obejmuje ( demontaż instalacji grzewczej, dostawa i montaż nowej instalacji 

grzewczej  na piecu wraz z termoparą, oraz dostawa  dodatkowych 6 sztuk kompletnych  elementów 

grzejnych) 

b) Rozbiórka, dostawa i odtworzenie w 100 %  części ceramicznej pieca 

c) Przegląd szafy sterowniczej, sterownika mocy i  regulatora UDC 

d) Sprawdzenie układu sterowania ( test na zimno) 

e) Dostawa i montaż  wentylatora z osprzętem do chłodzenia  elementów grzejnych 

f) Wykonanie  nowej przesłony otworu wyrobowego ( dane energetyczne: zużycie  energii elektrycznej  ok. 

550 kWh/24h,  5,5 Wh/ kg wytopionego szkła.)   

g) Wykonanie dodatkowej  izolacji cieplnej pieca pozwalającej na zmniejszenie straty cieplnej. 

 

2. Wykonawca udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji na cały przedmiot zamówienia. 



3. Przed końcem gwarancji Wykonawca  dokona przeglądu okresowego pieca. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy za naprawę, wymianę części zamiennych, dojazd inżyniera, udzieloną 

gwarancję , przegląd okresowy oraz inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia zawarte jest w cenie, o której mowa w §1. 

5. Wykonawca oświadcza, że naprawa będzie odbywała się przy użyciu nowych i oryginalnych części. 

6. Za dzień realizacji przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.  

 

§ 4 

Kary umowne 

a. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących wypadkach i 

w następujących wysokościach: 

a) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1 % wartości niedostarczonego w terminie 

towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, (nie mniej niż 20 zł), 

b) w przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji w wysokości 2 % wartości 

zareklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (nie mniejszej niż 20 zł), 

c) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 20% wartości nie  

wykonanej części umowy (nie mniejszej niż 20 zł.), 

d) za opóźnienie w realizacji zamówienia  wskazane przez Wykonawcę w § 5 ust 2 w wysokości 0,25 % 

wartości umowy brutto wskazanej w § 1  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,  

b. W przypadku opóźnienia, o którym mowa w ust. 1 lit a) lub nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji, 

o którym mowa w ust. 1 lit. b), przekraczającego 14 dni, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia 

od umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczenia kar umownych w sposób określony w ust. 1 lit c). 

c. Kara umowna, o której mowa w ust. 1 lit a  tj. za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, będzie naliczana 

maksymalnie do 10 dni, w przypadku, gdy opóźnienie przekroczy 10 dni Zamawiający naliczy wyłącznie karę 

umowną w wysokości określonej w ust. 1 lit. c. 

d. W przypadku, gdyby u Zamawiającego wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania 

przez Wykonawcę powstała szkoda przewyższająca ustanowioną karę umowną Zamawiający zachowuje 

prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych prawa cywilnego 

e. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia, o którym mowa w § 1. 

 

§ 5. 

Warunki zapłaty 

1. Zamawiający na poczet wynagrodzenia, o którym mowa w §1 zapłaci Wykonawcy zaliczkę w następujących 

ratach: 

a) pierwsza rata  w wysokości   36% + 23%VAT  wynagrodzenia o którym mowa  w  § 1 w terminie  jednego 

miesiąca  przed dniem przystąpienia do robót będących przedmiotem umowy, 

b) druga rata w wysokości  9% + 23%VAT wynagrodzenia o którym mowa w § 1 w terminie jednego  

tygodnia  przed dniem przystąpienia do robót będących przedmiotem umowy 

2. Zapłata zaliczki o której mowa  w ust.1 nastąpi w terminie 3 dni po otrzymaniu  pisemnej informacji 

Wykonawcy  o terminie  przystąpienia do robót. 

3. Wykonawca po otrzymaniu zaliczki   zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT najpóźniej w ciągu 7 dni 

od jej otrzymania.  



4. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi  fakturą końcową tj. 55% + 23%VAT wynagrodzenia  o którym mowa 

w §1 po podpisaniu protokołu odbioru. 

5. Termin płatności  faktury o której mowa w ust.4 ustala się na 30 dni od daty dostarczenia  jej do 

Zamawiającego. 

6. W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie należności w terminie, o którym mowa w ust. 4, Wykonawcy 

przysługiwać będą odsetki równe odsetkom ustawowym  w wysokości obliczonej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa  

7. W przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę termin płatności, o którym mowa w 

ust. 4 będzie liczony od daty otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy właściwie wystawionej 

faktury korygującej. 

8. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do opisu towaru na fakturze w sposób odpowiadający przedmiotowi danej 

umowy, pod rygorem zwrotu faktury do korekty.  

 

§ 6 

Postanowienia ogólne 

1. W przypadku planowania przez Wykonawcę zmian organizacyjno-prawnych tj. ewentualnego połączenia 

się z innym podmiotem gospodarczym, bądź likwidacji jest on zobowiązany do poinformowania o tym fakcie 

Zamawiającego nie później niż 30 dni przed planowaną zmianą. 

2. W przypadku określonym w pkt. 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy. 

§ 7 

Wybór prawa polskiego 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczególności 

Kodeksu Cywilnego, a ewentualne spory wynikłe pomiędzy stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy dla 

Zamawiającego. 

§ 8 

Pactum de forma 

Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

Egzemplarze umowy. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (dwa dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy). 

                         

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA                                                                             

     

 

 

 

 

 

 

 


