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Zamawiaj ący:  

Zielonogórski Klub Je ździecki Przylep-Lotnisko 
ul. Przylep-Skokowa 18D 66-015 Zielona Góra  
tel. (+48) 68 422-74-67, (+48) 668-083-044    
e-mail: alicja.porycka@gmail.com      

Wykonawcy 
zainteresowani udziałem  
w niniejszym postępowaniu 

 
 

1. Przedmiot zamówienia:  

1) nazwa nadana zamówieniu: zaprojektowanie i wykonanie elektronicznego systemu  
zabezpiecze ń i monitoringu wideo na terenie Zielonogórskiego Kl ubu Je ździeckiego 
Przylep-Lotnisko.  

2) miejsce  realizacji zamówienia: Zielonogórski Klub Jeździecki Przylep-Lotnisko; 

3) rodzaj  zamówienia – usługa; 

4) termin wykonania zamówienia – 15.06.2018 r.; 

5) opis  przedmiotu zamówienia:  

a) w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dla niniejszego zapytania ofertowego wykonawca 
zaprojektuje i wykona elektroniczny system zabezpieczeń i monitoringu wideo na terenie 
Zielonogórskiego Klubu Jeździeckiego Przylep-Lotnisko, 

b) szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego zawarty jest w załączniku nr 3 , 
c) Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji 36 (trzydzieści sześć) 

miesięcy, 
d) Wykonawca zobowiązuje się do serwisowania przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji 

najpóźniej 24 (dwadzieścia cztery) godziny od zgłoszenia Zamawiającego, 
e) zadanie realizowane w ramach umowy nr RPLB.07.04.02-08-0001/17-00 o dofinansowanie 

projektu „Lepsze jutro II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi  
Priorytetowej 7. Równowaga społeczna Działania 7.4 Aktywne włączenie w ramach 
podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra. 

2.  Język i forma post ępowania: postępowanie prowadzi się w języku polskim z zachowaniem formy 
pisemnej 

3.  Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełn ienia :  

1) z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z 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 osobowo lub kapitałowo, w szczególności 
poprzez: 

a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, 
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli; 



 2 

2) wymogi ogólne: 

a) pracownicy Wykonawcy muszą posiadać uprawnienia elektryczne E, 
b) kierownik prac musi posiadać uprawnienie elektryczne D oraz uprawnienia budowlane do 

robót elektrycznych jak również należeć do Okręgowej Izby Inżynierów Elektryków, 
c) dokumentacja powykonawcza musi być wykonana przez projektanta z uprawnieniami 

elektrycznymi projektowymi i uzgodniona z rzeczoznawcą ppoż, 
d) System umożliwi monitorowanie sygnałów pożarowych do najbliższej jednostki Państwowej 

Straży Pożarnej, poprzez firmę monitorującą 
e) Wykonawca przedstawi referencje z minimum dwóch robót systemu ppoż i dwóch robót 

systemu monitoringu o wartości minimum 35 000 zł brutto każda; 

3) Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia 
– nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach:  

a) wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 , 
b) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg 

załącznika nr 2  - oświadczenie musi być aktualne na dzień złożenia oferty, 
c) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania 

Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy - dokument musi być aktualny na 
dzień złożenia oferty. 

  

4.  Sposób obliczenia ceny: 

1) cena uwzględniająca należny podatek VAT, podana w ofercie wg załącznika  nr 1 do zapytania 
musi obejmować cały przedmiot zamówienia (ryczałtowa cena brutto) wyceniony w oparciu  
o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego  
z uwzględnieniem postanowień ust. 1  niniejszego zapytania ofertowego;  

2) cena oferty, o której mowa powyżej, musi być wyrażona w złotych polskich, po zaokrągleniu do 
pełnych groszy - dwa miejsca po przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 
0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza);  

3) cena oferty podana przez Wykonawcę zawiera w sobie wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia, jest stała przez cały okres trwania umowy i w żadnym przypadku nie 
podlega zmianom z jakiegokolwiek powodu; 

4) cena oferty obejmować będzie wyrażoną w jednostkach pieniężnych i podlegającą zapłacie przez 
Zamawiającego wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonaniem 
zamówienia; 

5) ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 9 maja 2014 r. O informowaniu  
o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915) jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, 
którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia 
się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów 
sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem 
akcyzowym, z zastrzeżeniem pkt 8); 

6) cena oferty podana przez wykonawcę w ofercie musi być podana cyfrą i słownie,  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;  

7) prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. O podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r.  
Nr 177, poz. 1054 - tekst jednolity z późn. zm.); 

8) w celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do po wstania u Zamawiaj ącego obowi ązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar ów i usług, Zamawiaj ący w celu 
oceny takiej oferty, doliczy do ceny przedstawionej  w ofercie podatek od towarów i usług, 
który miałby obowi ązek rozliczy ć zgodnie z tymi przepisami – w przypadku takim 
Wykonawca składaj ąc ofert ę, informuje Zamawiaj ącego, czy wybór oferty b ędzie prowadzi ć 
do powstania u Zamawiaj ącego obowi ązku podatkowego, wskazuj ąc nazw ę (rodzaj) towaru 
lub usługi, których dostawa lub świadczenie b ędzie prowadzi ć do jego powstania, oraz 
wskazuj ąc ich warto ść bez kwoty podatku. 

5.  Kryteria oceny ofert: 

1) Oferty oceniane będą według poniższych kryteriów i ich wag (znaczenia): 
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a) cena oferty  „C” – waga 60 % 

Przy ocenie oferty w kryterium cena („C”) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą 
cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą 
liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija 
się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru: 

                    Cmin 
                                                       „C”  =    ----------   x 100 pkt x 60% 

                                                            Cbad 

 
gdzie:  Cmin - cena oferty z najniższą ceną (zł); 

 Cbad - cena oferty badanej  (zł); 
 60% - waga kryterium „C” 

Uwaga: maksymalna ilo ść punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 60,0 0 pkt. 

b) gwarancja „G” – waga 24 % 

Przy ocenie oferty w kryterium gwarancja („G”) najwyżej będzie punktowana oferta Wykonawcy, który 
zaoferuje udzielenie na dostarczony przedmiot zamówienia wydłużonej gwarancji na przedmiot 
zamówienia, dłużej niż określona w ust. 1 pkt 5 lit c (tj. 36 miesięcy) o podaną w ofercie liczbę (ilość) 
miesięcy, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch  
miejsc po przecinku – końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla 
się do 0,01 pkt)  obliczoną wg wzoru: 

                                 Gbad 
                                                       „G”  =     ---------    x 100 pkt x 24% 

                                                             Gdop 

 
gdzie:  Gbad – ilość miesięcy, o którą Wykonawca wydłuży okres gwarancji, podana w ofercie badanej, 

 Gdop – dopuszczalna największa ilość miesięcy wydłużająca okres gwarancji (24), 
 24% – waga kryterium „G” 

Maksymalny czas dodatkowej gwarancji brany pod uwagę przy ocenie oferty to 24 miesiące.  
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę wydłużenia gwarancji o 25 i więcej miesięcy 
Zamawiający przyjmie jako podstawę do oceny maksymalną dopuszczoną liczbę miesięcy (24).  

Ocena ofert w niniejszym kryterium dokonana zostanie na podstawie informacji zawartej w ust. 3 pkt 2 
formularza oferty (załącznik nr 1  do zapytania ofertowego). W przypadku nie podania w ust. 3 pkt 2 
formularza oferty żadnej informacji, podanie wartości „0”, „-” lub „nie dotyczy” lub informacji  
o równoważnym znaczeniu, oferta otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium. 

Uwaga: maksymalna ilo ść punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 24,0 0 pkt; 

c) serwis „S”  – waga 16% 

Przy ocenie oferty w kryterium serwis („S”) najwyżej będzie punktowana oferta Wykonawcy, który 
zaoferuje skrócenie czasu reakcji na naprawę przedmiotu zamówienia, krócej niż określony w ust. 1 
pkt 5 lit d (tj. 24 godziny) o podaną w ofercie liczbę (ilość) godzin, pozostałe oferty uzyskają 
odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch  miejsc po przecinku – końcówki 
poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt)  obliczoną wg 
wzoru: 

                                 Sbad 
                                                       „S”  =     ---------    x 100 pkt x 16% 

                                                             Sdop 

 
gdzie:  Sbad – ilość godzin, o którą Wykonawca skróci czas naprawy systemu, podana w ofercie  
                         badanej, 

 Sdop – dopuszczalna największa ilość godzin skrócenia czasu naprawy systemu (6), 
 16% – waga kryterium „S” 

 
Maksymalny czas skrócenia naprawy systemu brany pod uwagę przy ocenie oferty to 6 godzin.  
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę skrócenia tego czasu o 7 i więcej godzin Zamawiający 
przyjmie jako podstawę do oceny maksymalną dopuszczoną liczbę godzin (6).  

Ocena ofert w niniejszym kryterium dokonana zostanie na podstawie informacji zawartej w ust. 3 pkt 3 
formularza oferty (załącznik nr 1  do zapytania ofertowego). W przypadku nie podania w ust. 3 pkt 3 
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formularza oferty żadnej informacji, podanie wartości „0”, „-” lub „nie dotyczy” lub informacji  
o równoważnym znaczeniu, oferta otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium. 

Uwaga:  maksymalna ilo ść punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 16,0 0 pkt.  

2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza (uzyskała najwyższą 
liczbę punktów - sumę punktów przyznanych w kryterium „C” + „G” + „S”) w oparciu o podane  
w pkt 5.1. kryteria oceny ofert.  

Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taka samą liczbę punktów (sumę punktów przyznanych  
w kryterium „C” + „G” + „S”) Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który zaoferował 
wykonanie zamówienia za niższą cenę (która uzyskała najwięcej punktów w kryterium „C”). 
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, jeżeli zawierają one takie same ceny, do złożenia w określonym terminie ofert 
dodatkowych. 

6. Złożenie oferty:  

1) Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, 
adresem Zamawiającego i nazwą zamówienia, o której mowa w ust. 1 pkt 1; 

2) ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Zielonej Górze, 66-015, ul. Przylep-Skokowa 
18D, w terminie do dnia 26 marca 2018 r. ;  

3) oferta złożona po terminie określonym w pkt 2 i/lub niezgodna z przedmiotem zamówienia nie 
będzie rozpatrywana; 

4) oferta złożona w terminie określonym w pkt 2 oraz zgodna z przedmiotem zamówienia ważna jest 
przez 30 dni  od upływu terminu składania ofert; 

5) jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca złoży więcej niż 
jedną ofertę żadna z nich nie będzie rozpatrywana; 

6) dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie 
(składającego ofertę): 

a) wypełniony formularz oferty wg załącznika  nr 1  do niniejszego zapytania wraz z załącznikami 
(przedstawione w formie oryginału); 

b) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
wg załącznika nr 2  - oświadczenie musi być aktualne na dzień złożenia oferty; 

c) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania 
Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy (pełnomocnictwo zgodnie z działem 
VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny winno być złożone w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie). 

7. Sposób porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z Wykonawcami: 

Wszelkie oświadczenia oraz informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców wymagają 
formy pisemnej – zło żenia oryginału pisma lub dokumentów w formie okre ślonej w ust. 3 oraz 
ust. 6 pkt 6 ; 

1) osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Alicja Porycka  
w Zielonogórskim Klubie Jeździeckim Przylep-Lotnisko, 66-015 Zielona Góra,  
ul. Przylep – Skokowa 18D, tel. 668-083-044; e-mail: alicja.porycka@gmail.com; 

2) informację o wyniku postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl; 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku zaistnienia jednej 
lub kilku okoliczności: braku ofert podlegających rozpatrzeniu; gdy cena oferty najkorzystniejszej 
przewyższa kwotę, którą zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; wystąpienia 
takiej zmiany okoliczności, która powoduje że wykonanie zamówienia nie leży w interesie 
Zamawiającego; postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
zawarcie umowy; jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamierzano 
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane 
Zamawiającemu.     

4) informację o wyniku postępowania Zamawiający zamieści również na stronie internetowej 
Zamawiającego (www.zkj.pl) niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, podając:  
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Załącznik nr 1  

 
 

 

 
O F E R T A  

 
 

1. Zamawiający: 

Zielonogórski Klub Je ździecki Przylep-Lotnisko 
ul. Przylep-Skokowa 18D 
66-015 Zielona Góra 
tel.: 668083044 
e-mail: alicja.porycka@gmail.com  

2. Wykonawca  - należy podać pełną nazwę Wykonawcy składającego ofertę 

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

adres........................................................................................................................................................................ 

tel. ....................................................fax ..................................................... e-mail: ……………..…………………… 

REGON ..................................... NIP .....................................  

województwo …………………………………. 

(adres do korespondencji ......................................................................................................................................... 

tel. .................................................. fax .......................................... e-mail: …………………………….……………) 

upełnomocniony przedstawiciel 

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

3. Stosownie do treści zapytania ofertowego dotyczącego zadania pn. zaprojektowanie i wykonanie 
elektronicznego systemu zabezpiecze ń i monitoringu wideo na terenie Zielonogórskiego Kl ubu 
Jeździeckiego Przylep-Lotnisko zamieszczonego na stronie internetowej 
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz Zielonogórskiego Klubu Jeździeckiego 
Przylep-Lotnisko (www.zkj.pl)1 oferujemy2: 

1) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę .................................................... złotych brutto 
(słownie:.........................................................................................................................), w tym VAT  
w wysokości ….%; 

2) dodatkowy okres gwarancji na przedmiot zamówienia, ponad gwarancję określoną w ust. 1 pkt 5 lit. c 
zapytania ofertowego, o .….. (liczbę) miesięcy; 

3) skrócenie okresu serwisowania systemu w okresie gwarancji poniżej czasu określonego w ust. 1 pkt 5 lit. d, 
o ……. (liczbę) godzin; 

4) zaprojektowanie oraz wykonanie elektronicznego systemu zabezpieczeń i monitoringu wideo: 
………………………………………………………… (marka, typ, model) 
………………………………………………………… (marka, typ, model) 
………………………………………………………… (marka, typ, model) 
………………………………………………………… (marka, typ, model) 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić 
2 Informacje podane przez Wykonawcę w pkt 2. stanowią podstawę oceny oferty wg kryteriów określonych w pkt 5 zapytania ofertowego 
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4. Oświadczam/y, że jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres prac objęty zamówieniem oraz zdobyliśmy 
konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania niniejszej oferty. 

5. Oświadczam/y, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym: 

1) pracownicy posiadają uprawnienia elektryczne E; 

2) kierownik prac posiada uprawnienie elektryczne D oraz uprawnienia budowlane do robót elektrycznych jak 
również należy do Okręgowej Izby Inżynierów Elektryków; 

3) dokumentacja powykonawcza będzie wykonana przez projektanta z uprawnieniami elektrycznymi 
projektowymi i uzgodniona z rzeczoznawcą ppoż; 

4) zapewniamy, że system umożliwi monitorowanie sygnałów pożarowych do najbliższej jednostki 
Państwowej Straży Pożarnej, poprzez firmę monitorującą 

6. Oświadczam/y, że zamówienie wykonam/y przy udziale nw. Podwykonawców3: 

1) ………………………………………………… (nazwa (firma) Podwykonawcy, adres, NIP/PESEL), któremu 
powierzymy wykonanie niżej opisanego zakresu zamówienia: 

a) …………………………………………………………………………., 
b) …………………………………………………………………………., 

2)  ………………………………………………… (nazwa (firma) Podwykonawcy, adres, NIP/PESEL), któremu 
powierzymy wykonanie niżej opisanego zakresu zamówienia: 

a)  …………………………………………………………………………., 
b)  ………………………………………………………………………….. . 

7.  Oświadczam/y, że zamieszczony w załączniku nr 4  do zapytania ofertowego projekt umowy akceptujemy 
bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia  umowy w miejscu  
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8.  Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu 
ofertowym, tzn. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

9.  W załączeniu przedstawiam/y wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia: 

1) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

2) referencje 2 robót systemu ppoż oraz 2 robót systemu monitoringu o wartość minimum 35 000 zł brutto 
każda; 

3) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy,  
o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy (pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy  
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
notarialnie). 

 
 
Ofertę sporządzono dnia ..........................        
 
              
      .................................................................................................. 
                              Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

                                                 
3 Jeżeli nie dotyczy – proszę skreślić 
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Załącznik nr 2  

 

 

 

OŚW I A D C Z E N I E  

O SPEŁNANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 

 

Przystępując do udziału postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. zaprojektowanie 
i wykonanie elektronicznego systemu zabezpiecze ń i monitoringu wideo na terenie Zielonogórskiego 
Klubu Je ździeckiego Przylep-Lotnisko 

ja/my (imię nazwisko) ………………………………………………………………………….......................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

reprezentując firmę (nazwa firmy) ………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… . 

Jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/my, że spełniam niżej 
wymienione warunki sformułowane przez Zamawiającego: 

1) nie jestem powiązany/a z 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 osobowo lub kapitałowo,  
w szczególności poprzez: 

a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, 
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne  
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego  
w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 dnia ………………………… ……………………………………………………….………….. 
 Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
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Załącznik nr 3  

 

 
 
Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia pn. zaprojektowanie i wykonanie elektronicznego systemu  
zabezpiecze ń i monitoringu wideo na terenie Zielonogórskiego Kl ubu Je ździeckiego Przylep-Lotnisko  

 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie elektronicznego systemu zabezpieczeń  

i monitoringu wideo na terenie Zielonogórskiego Klubu Jeździeckiego Przylep-Lotnisko. 

2. Inwestycja jest realizowana w obiektach opisanych na rysunku nr 1: 

1) obiekt nr 1 – stajnia nr 1; 

2) obiekt nr 2A – stajnia nr 2; 

3) obiekt nr 2B – hala jeździecka; 

4) obiekt nr 2C – budynek socjalno-obozowy; 

5) obiekt nr 3 – stajnia nr 3; 

6) obiekt nr 4 – karuzela dla koni; 

7) obiekt nr 5 – zadaszony plac do hipoterapii i jazdy konnej. 

3. System obejmuje urządzenia o wymaganych parametrach: 

1) Centralka sygnalizacji pożaru – komplet 1 (obiekt nr 2A): 

a) świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie ppoż wydane przez CNBOP PIB, 
b) kompaktowa, centrala mikroprocesorowa o pojemności do 252 adresów, 
c) praca w wersji standard-alone lub sieciowej, 
d) możliwość podłączenia do 16 stacji, takich jak centrale i konsole obsługowe (w różnej konfiguracji) 

w jednej sieci, 
e) wbudowana funkcja pracy w trybie emergency, 
f) pracująca w trybie awaryjnym, 
g) interfejs Ethernetowy, 
h) konsola obsługowa z przyjaznym interfejsem użytkownika, 
i) możliwość instalacji portów szeregowych RS232, RS485, 
j) podtrzymanie w przypadku awarii zasilania głównego do 72 godzin, 
k) wykrywanie i automatyczne wczytanie urządzeń (autokonfiguracja) wszystkich urządzeń, 

umożliwiające natychmiastową i prostą obsługę, 
l) panele strefowe informacyjne i informacyjno-kontrolne, tablice synoptyczne oraz sygnalizatory 

instalowane bezpośrednio na magistrali, 
m) elastyczne programowanie rozbudowanych sterowań, 
n) wgrywanie firmaware-u do wszystkich elementów znajdujących pod kontrolą mikroprocesora 

centrali, 
o) monitorowanie linii dozorowych na doziemienie, 
p) pamięć do 2000 zdarzeń wg różnych kategorii, 
q) automatyczna zmiana czasu letniego na zimowy; 

2) brama bezprzewodowa – komplet 1 – do centrali opisanej w pkt 1: 
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a) odległość transmisji maksymalnie 180 m w budynku, 
b) odległość transmisji maksymalnie 1000 m w otwartej przestrzeni, 
c) współpraca – kompatybilność z centralką sygnalizacji pożaru i ręcznymi sygnalizatorami oraz 

czujkami dymu; 

3) czujki dymu przewodowe – 70 sztuk + 1 liniowy: 

a) obiekt nr 1 – 44 sztuki, 
b) obiekt nr 2A – 11 sztuk, 
c) obiekt nr 2B – 5 sztuk + 1 liniowy, 
d) obiekt nr 3 – 10 sztuk; 

4) ręczne ostrzegacze pożaru przewodowe – 6 sztuk: 

a) obiekt nr 1 – 2 sztuki, 
b) obiekt nr 2A – 1 sztuka, 
c) obiekt nr 2B – 1 sztuka, 
d) obiekt nr 2C – 1 sztuka, 
e) obiekt nr 3 – 1 sztuka; 

5) sygnalizatory akustyczne pętlowe – 5 sztuk: 

a) obiekt nr 1 – 2 sztuki, 
b) obiekt nr 2B – 1 sztuka, 
c) obiekt nr 2C – 1 sztuka, 
d) obiekt nr 3 – 1 sztuka; 

6) rejestrator sieciowy umożliwiający zapis, podgląd oraz odtwarzanie obrazu z maksymalnie 16 kamer IP 
o rozdzielczości do 8Mpix (obiekt nr 2A): 

a) rejestrator musi zapewnić: 
− zapis obrazu z co najmniej 16 szt. wejść wideo kanałów IP, 
− zapis dźwięku z co najmniej 16 kamer IP, 
− archiwizację materiału z 16 kamer IP na okres co najmniej 30 dni po czym materiał może być 

nadpisywany, 
− rozdzielczość nagrywania co najmniej 8Mpix (3840 x 2160),obsługa formatu kompresji wideo  

co najmniej H.264, 
− obsługę formatu kompresji audio co najmniej G.711a / G.711u / PCM, 
− pozycjonowanie 3D dla kamer PTZ, przez sieć, 
−  

b) rejestrator musi obsługiwać: 
− co najmniej 4 szt. dysków twardych standardu SATA o łącznej pojemności co najmniej 24TB 

wraz z monitorowaniem oraz powiadomienie użytkownika o występujących błędach w działaniu 
dysku twardego, 

− co najmniej następujące tryby nagrań: ręczne, ciągłe, alarm, ruch, ruch lub alarm, ruch i alarm, 
− połączenia P2P, 
− co najmniej 128 zdalnych połączeń, 

c) rejestrator musi być zgodny co najmniej ze standardem ONVIF, 
d) rejestrator musi wykorzystywać do przesyłu obrazu co najmniej dwa strumienie wideo. Pierwszy  

z nich, o wysokiej rozdzielczości, wykorzystywany jest do wyświetlania obrazu w trybie 
pełnoekranowym oraz do rejestracji nagrań, natomiast drugi – o niższej rozdzielczości – 
odpowiedzialny jest za wyświetlanie obrazu w podziałach z większą liczbą kamer oraz opcjonalnie 
również do rejestracji, 

e) rejestrator musi udostępniać automatyczną usługę gwarancji ciągłości nagrań, tj. w przypadku 
braków rejestrator pobierze brakujące fragmenty bezpośrednio z kamery po ustaniu awarii, 

f) rejestrator musi wspierać system detekcji ruchu oraz zaawansowane mechanizmy stref prywatności 
co najmniej 4 dla każdego kanału, 

g) rejestrator musi monitorować takie zdarzenia jak: alarm utraty wideo, wykrycia ruchu, manipulacji 
wideo, przepełnienia dysku twardego, błędu dysku twardego, rozłączenia sieci, konfliktu IP, 
nieautoryzowanego logowania, nietypowego nagrania, 

h) rejestrator musi uruchamiać akcje alarmowe co najmniej w postaci sygnalizacji dźwiękowej, pełnego 
ekranu oraz wysyłać komunikat e-mail, 

i) rejestrator powinien umożliwić przeszukiwanie materiału co najmniej: po dacie, kanale, typie 
nagrywania, wydarzeniu (wejście alarmowe/wykrycie ruchu), czasie, numeru kamery, 
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j) rejestrator musi odtwarzać synchronicznie do 16 kanałów wideo, 
k) rejestrator musi posiadać: 

− niezależne wyjścia wideo co najmniej 1 x VGA, 1 x HDMI, 
− co najmniej 2 szt. interfejsu sieciowego w standardzie Ethernet 10/100/1000 Base-T z obsługą 

m.in. protokołów: TCP/IP, http, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, PPPoE, QoS, IPv6, 
− zaawansowany tryb pracy, którego zadaniem jest kontrolowanie stabilności pracy urządzenia 

podczas wykonywania wielu zadań jednocześnie, 
− inteligentne funkcje analizy wideo w zakresie co najmniej: przekroczenia linii, wtargnięcia  

w obszar, zniknięcia/pozostawienia przedmiotów, detekcji twarzy (pierwszy kanał), detekcji 
audio, liczenia osób, 

− wejście audio co najmniej 1 szt., 
− wyjście audio co najmniej 1 szt., 
− wejście alarmowe co najmniej 16 szt., 
− wyjście alarmowe co najmniej 4 szt., 
− porty komunikacyjne USB min 3 szt. w standardach ver. 2.0 i 3.0, 

l) rejestrator musi zapewnić archiwizację materiału co najmniej przez: USB, wewnętrzny lub 
zewnętrzny dysk twardy, sieć LAN, rejestrator sieciowy NAS (NFS), SAN (iSCSI), 

m) rejestrator musi umożliwiać podgląd obrazu przez popularne przeglądarki internetowe: w tym m.in. 
IE, Firefox, Chrome, Opera itd. oraz urządzenia mobilne z systemami Android, Windows Mobile  
i iOS, 

n) temperatura pracy rejestratora od -100C lub mniej do +550C lub więcej, 
o) rejestrator musi mieć możliwość zasilania prądem zmiennym od 100V di 240V; 

7) punkty dystrybucyjne – 3: 

a) obiekt nr 1 – 1 szt. (8 portów POE, 2 wkładki światłowodowe), 
b) obiekt nr 2A - 1 szt. (8 portów POE, 2 wkładki światłowodowe), 
c) obiekt nr 3 - 1 szt. (16 portów POE, 2 wkładki światłowodowe), 
d) punkty dystrybucyjne połączone świadłowodami położonymi w ziemi,  

o łącznej długości ok. 250 mb, 
e) kamery montowane poza obiektami, w których zainstalowane są punkty dystrybucyjne, należy 

połączyć skrętką doziemną UTP kat. 5E wkopaną w ziemi, o łącznej długości ok.120mb, 
f) nie dopuszcza się połączeń bezprzewodowych; 

8) kamery – 16 sztuk: 

a) obiekt nr 1 – 2 szt., 
b) obiekt nr 2A – 1 szt., 
c) obiekt nr 2B – 1 szt., 
d) obiekt nr 2C – 1 szt., 
e) obiekt nr 3 – 5 szt., 
f) obiekt nr 4 – 4 szt., 
g) obiekt nr 5 – 2 szt., 
h) kamera musi posiadać co najmniej: 

− 1 obiektyw z sensorem o rozdzielczości co najmniej 2 megapiksele, 
− przetwornik formatu nie mniejszego niż 1/3.0” ze skanowaniem progresywnym CMOS, 
− liczbę aktywnych pikseli: 1920 w poziomie i 1080 w pionie, 
− wbudowany adaptacyjny doświetlacz LED IR lub laserowy o zasięgu co najmniej 30m, 
− minimalne natężenie światła 0.01 lux/F1.2, w trybie kolorowym oraz  lux w trybie 

monochromatycznym przy włączonym IR, 
− mechaniczny filtr podczerwieni, 
− możliwość generowania co najmniej 25 klatek na sekundę dla pełnej rozdzielczości i wszystkich 

strumieni jednocześnie, 
− system poprawy obrazu co najmniej cyfrowy WDR, AGC, 3D NR, BLC, 
− możliwość poprawy jakości wybranych fragmentów obrazu oraz ograniczenia jakości 

pozostałych fragmentów, 
− regulację obrazu w zakresie m.in.: obracania, nasycenia, jasności, kontrastu, ostrości ustawiane 

za pomocą oprogramowania lub przeglądarki www, 
− wbudowany obiektyw stałoogniskowy co najmniej 2.8mm dla F2.0, 
− kąt widzenia w zakresie co najmniej 1050, 
− możliwość pracy w oparciu o kompresję obrazu co najmniej: H.264, 
− możliwość generowania co najmniej 2 niezależnych strumieni wideo, 
− wbudowaną możliwość konfiguracji: kompresji i ustawień ilości klatek na sekundę, formatu 

strumienia, interwału pomiędzy klatkami kluczowymi i poziomu kompresji, 
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− wbudowaną sprzętową detekcję ruchu, 
− możliwość tworzenia stref prywatności na obrazie, 
− wsparcie dla sieciowej archiwizacji obrazu, 
− automatyczną i ręczną kontrolę przesłony, 
− automatyczny i ręczny tryb dzień/noc, 
− automatyczny i ręczny balans bieli, 
− możliwość dostosowania kompensacji światła tylnego, 
− obudowę zintegrowaną wandaloodporną o klasie szczelności co najmniej IP67, 
− detekcję sabotażu co najmniej na poziomie zasłonięcia obiektywu lub utraty ostrości, 
− interfejs sieciowy 10/100 Base-T z obsługą m.in. protokołów: TCP/IP, http, HTTPS, FTP, DHCP, 

DNS, PPPoE, QoS, IPv6, 
− możliwość zasilania poprzez: 12 VDC lub PoE (IEEE802.3af), 
− maksymalny pobór mocy – 7W, 
− możliwość pracy w temperaturze od -300C lub mniej do +550C lub więcej, 
− natywną integrację z oprogramowaniem zarządzającym (VMS), 
− podgląd obrazu przez urządzenia mobilne z systemami: Android, Windows Mobile, iO  

za pomocą dedykowanego obrazu, 
− zgodność pracy co najmniej ze standardem ONVIF; 

4. Zamontowany system musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad, nie regenerowany, nie 
powystawowy i gotowy do użycia bez żadnych dodatkowych nakładów Zamawiającego oraz dopuszczony 
do stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, musi spełniać wymogi bezpieczeństwa wynikające  
z obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów w tym zakresie. Wykonany przedmiot 
zamówienia ma być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, ze szczególnym 
uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa. 

5. System umożliwi monitorowanie sygnałów pożarowych do najbliższej jednostki Państwowej Straży 
Pożarnej, poprzez firmę monitorującą. 

6. Zakres i cena usługi obejmuje również: 

1) przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu; 
2) przekazanie instrukcji obsługi oraz dokumentacji homologacyjnej – w języku polskim. 
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Załącznik nr 4  

 

 

 

P R O J E K T  U M O W Y  

 

UMOWA nr …………………….. 

zawarta w dniu _______________ w ______________________________ 

pomiędzy: 

_____________________________________________ z siedzibą w _________________________________  

przy ul. ____________________________________________________________________ 

NIP: _______________________, REGON: _____________________ 

reprezentowanym przez: 

_______________________________________ - _____________________________ 

_______________________________________ - _____________________________ 

zwanym dalej „Wykonawcą” z jednej strony, 

a 

Zielonogórskim Klubem Jeździeckim Przylep-Lotnisko, ul. Przylep – Skokowa 18D, 66-015 Zielona Góra 

NIP: 973-00-25-276, REGON: 970207141 

reprezentowanym przez: 

Konrada Jarowicza – V-ce Prezesa – Dyrektora Zielonogórskiego Klubu Jeździeckiego 

zwanym dalej „Zamawiającym” z drugiej strony, 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” 

w wyniku przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności została zawarta umowa  
o następującej treści: 

§ 1. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w zakresie dostawy traktora z osprzętem w ramach 
zadania pn. zaprojektowanie i wykonanie elektronicznego systemu  zabezpiecze ń i monitoringu wideo 
na terenie Zielonogórskiego Klubu Je ździeckiego Przylep-Lotnisko  zgodnie z ofertą złożoną  
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. 

2. Zamontowany system musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad, nie regenerowany, nie 
powystawowy i gotowy do użycia bez żadnych dodatkowych nakładów Zamawiającego oraz dopuszczony 
do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi spełniać wymogi bezpieczeństwa wynikające  
z obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów w tym zakresie. Wykonany przedmiot 
zamówienia ma być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, ze szczególnym 
uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa. 

3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca: 

1) zaprojektuje i wykona elektroniczny system zabezpieczeń i monitoringu wideo na terenie 
Zielonogórskiego Klubu Jeździeckiego Przylep-Lotnisko; 

2) przeszkoli pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi systemu; 

3) w dniu wykonania przedmiotu zamówienia przekaże Zamawiającemu instrukcje obsługi oraz 
dokumentację homologacyjną – w języku polskim; 
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4) dokona prac serwisowych w okresie gwarancji, o której mowa w § 8 w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego na terenie Miasta Zielona Góra. 

§ 2. 

Zamówienie zrealizowane zostanie w terminie do dnia 15 czerwca 2018 r. 

§ 3. 

1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: …………………. zł brutto (słownie: 
……………………………………………...................). Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie obejmuje 
wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty napraw serwisowych w okresie 
gwarancji. 

2. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe jest ostateczne, niezależnie od rozmiaru prac i innych świadczeń oraz 
ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji – nie podlega przeliczeniom i obejmuje wszelkie 
narzuty i dodatki. Za ustalenie ilości prac i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej 
podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca – nieoszacowanie lub 
brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia ryczałtowego. 

3. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona na adres: Zielonogórski Klub Jeździecki Przylep-Lotnisko,  
66-015 Zielona Góra, ul. Przylep – Skokowa 18D, NIP 973-00-25-276. 

4. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony protokół odbioru sporządzony po dokonaniu 
montażu i przeprowadzeniu szkolenia w zakresie obsługi technicznej zamontowanego systemu dla osób 
wskazanych przez Zamawiającego. Warunkiem podpisania protokołu odbioru jest dostarczenie przez 
Wykonawcę dokumentacji homologacyjnej systemu, książki gwarancyjnej, instrukcji obsługi w języku 
polskim oraz innych niezbędnych do prawidłowego użytkowania przedmiotu dostawy. 

5. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę w fakturze w terminie 30 dni od daty jej złożenia, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2. 

6. Za datę zapłaty należności wynikającej z faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 4. 

1. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca wykona przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 z udziałem 
Podwykonawcy (-ów) …………………………………………………………………………………………………, 
za działania lub zaniechania którego (-ych) ponosi pełną odpowiedzialność. 

2. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy (-om) wymaga zawarcia umowy  
o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której 
przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia, zawartą pomiędzy 
Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą). Umowy o podwykonawstwo stanowią załącznik  
do umowy. 

3. Zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy podczas 
realizacji umowy możliwa będzie jedynie za zgodą Zamawiającego. 

§ 5. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie z postanowieniami umowy w wysokości 2% wartości 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień niewykonania lub nienależytego 
wykonania zamówienia; 

2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, w całości lub części, z przyczyn za które Wykonawca 
odpowiada, w szczególności w związku z nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu 
zamówienia objętego niniejszą umową w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 3 ust. 1; 

3) za odstąpienie od umowy w całości lub części, lub zaprzestanie jej wykonywania przez Wykonawcę  
w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które 
odpowiada Zamawiający – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 
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3. Naliczenie kar umownych, o których mowa w ust. 1 zostanie poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, z którego zostanie sporządzony protokół podpisany przez obie 
strony. 

4. W przypadku nie wzięcia udziału przez Wykonawcę w postępowaniu, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający 
będzie uprawiony do sporządzenia i podpisania jednostronnego protokołu opisującego zaistniałe zdarzenie. 
Sporządzenie protokołu nie jest konieczne w przypadku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego na 
piśmie. 

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do 
ich usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający może odstąpić od żądania 
zapłaty kary umownej w części lub w całości, jeżeli uchybienia zostaną przez Wykonawcę niezwłocznie 
naprawione. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego, 
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 6. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

2) Wykonawca nie rozpoczął wykonania przedmiotu zamówienia bez uzasadnionych przyczyn lub 
zaprzestał jego wykonywania w okresie obowiązywania umowy i nie podejmuje go mimo pisemnego 
wezwania Zamawiającego; 

3) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób uchybiający postanowieniom niniejszej umowy lub 
przepisom prawa i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie następuje w zakreślonym terminie 
zmiana sposobu ich wykonywania; 

4) rozpoczęła się likwidacja Wykonawcy; 

5) nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy; 

6) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę,  
iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 
wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach,  
o których mowa w ust. 1 i 2. 

4. Koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi ta Strona, która spowodowała odstąpienie. 

§ 7. 

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 

1) w zakresie zmiany danych wynikających z przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy 
skutkujących zastępstwem prawnym pod tytułem ogólnym, a także zmiany adresu, nazwy, osób 
reprezentujących Wykonawcę; 

2) w zakresie zmiany terminów wynikających z umowy pod warunkiem, że: 

a) prace związane z realizacją przedmiotu umowy zostały wstrzymane przez właściwe organy  
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminową realizację przedmiotu 
zamówienia, 

b) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie poszczególnych elementów 
przedmiotu zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, 

c) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez 
czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością (powódź, trzęsienie ziemi, 
pożar, itp.), w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego 
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 
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d) zaszła okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, będąca następstwem działania organów 
administracji, w szczególności związanych z realizacją projektu „Lepsze jutro”; 

3) w zakresie zmiany parametrów przedmiotu zamówienia, w stosunku do przewidzianych w zapytaniu 
ofertowym wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert pod warunkiem, że zmiany te nie 
pogorszą właściwości funkcjonalno-użytkowych przedmiotu zamówienia i będą korzystne dla 
Zamawiającego. Zmiany te mogą dotyczyć okoliczności: 

a) powodujących poprawienie parametrów jakościowych przedmiotu zamówienia, 

b) wynikających z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 
przepisów; 

4) w zakresie zmiany Podwykonawców, o których mowa w § 4 ust. 1 lub wprowadzenia innych 
Podwykonawców, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w § 4 dotyczących umowy  
o podwykonawstwo; 

5) w zakresie zastąpienia Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia przez innego Wykonawcę w wyniku 
połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego 
przedsiębiorstwa pod warunkiem, że inny Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie 
zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, określone w postępowaniu, o którym mowa w § 1 ust. 1 
oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; 

6) w zakresie wprowadzenia zmian o łącznej wartości mniejszej niż 10% wartości wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 3 ust. 1. 

2. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania 
Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich 
dokonania. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem 
nieważności, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 4. 

4. Podstawą wprowadzenia zmiany jest pisemne wystąpienie Strony z uzasadnieniem, która jest inicjatorem jej 
wprowadzenia. 

§ 8  

1. Wykonawca na zamontowany system udziela gwarancji oraz rękojmi na okres …. (ilość) miesięcy. 

2. Bieg gwarancji, o której mowa w ust. 1 rozpoczyna się następnego dnia licząc od daty odbioru przedmiotu 
dostawy lub od daty potwierdzenia usunięcia wad w razie ich stwierdzenia przy odbiorze. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminach określonych w ust. 1, 
jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

5. Strony ustalają czas reakcji serwisu w okresie gwarancji i rękojmi na …. (ilość) godzin od momentu 
zgłoszenia potrzeby dokonania naprawy. Zgłoszenia dokonywane będą telefonicznie na nr ………………….. 
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ……………….………………………… wskazane przez 
Wykonawcę. 

6. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi  
w wyznaczonych terminach, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt 
Wykonawcy, który zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 14 dni od daty otrzymania 
wezwania. 

7. W przypadku napraw gwarancyjnych dłuższych niż wskazane w ust. 5, Wykonawca zapewni 
Zamawiającemu system zastępczy, odpowiadający parametrom technicznym sprzętu określonego  
w zapytaniu ofertowym. 

§ 9. 

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu swojej siedziby. 

2. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 1 powoduje ten skutek, że pismo wysłane na adres wskazany 
w preambule umowy uznaje się za doręczone także wówczas, gdy zostanie zwrócone z powodu 
nieaktualnego adresu. 
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§ 10. 

Pełnomocnikami Zamawiającego uprawnionymi do nadzoru i podejmowania decyzji w sprawach przedmiotu 
zamówienia jest Pan Konrad Jarowicz – V-ce Prezes, Dyrektor Zielonogórskiego Klubu Jeździeckiego oraz inne 
osoby/podmioty wskazane przez Zamawiającego. 

§ 11. 

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

2. Ewentualne spory, powstałe na tle realizacji niniejszej umowy w tym o zapłaty, które nie zostaną rozwiązane 
polubownie, Strony poddadzą rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby 
Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej  
ze Stron. 

§ 13. 

Wykaz załączników stanowiących integralne części umowy: 

1) zapytanie ofertowe z załącznikami; 

2) oferta Wykonawcy z załącznikami; 

3) umowy o podwykonawstwo. 
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