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Rozdział I                                                                                                         

Informacje ogólne 

1. Informacja o Zamawiającym. 

Zamawiającym jest COMA International Technology Sp. z o.o. z siedzibą  

w Odolanowie przy ul. Krotoszyńskiej 152, 63-430 Odolanów. 

NIP: 916-139-46-35, REGON: 361-358-058 

e-mail: biuro@comatechnology.pl 

2. Informacja o projekcie. 

Zamawiający realizuje projekt pn. „Zakup zaawansowanych technologicznie maszyn 

produkcyjnych dedykowanych branży drzewno-meblarskiej dla COMA International 

Technology Sp. z o.o. w Odolanowie” o dofinansowanie którego ubiega się ze 

środków Unii Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014-2020.  

3. Zastosowany tryb udzielenia zamówienia. 

Zgodny z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym 

Programem Operacyjny na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów 

objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego stanowiącymi Załącznik do Uchwały Nr 925/2015 Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 sierpnia 2015r. 

 

Rozdział II                                                                                      

Przedmiot zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż oraz uruchomienie 

fabrycznie nowego systemu rolotoków (transporterów rolkowych) w hali 

produkcyjnej zlokalizowanej w miejscowości Odolanów.  

2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony system rolotoków 

min. 24 miesiące. Udzielana gwarancja nie może obejmować limitu dziennego pracy 

systemu i musi zakładać pracę systemu w trybie dwuzmianowym. 

3. Wymagania Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 

1, zostały zdefiniowane w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, tj. 

Specyfikacja techniczna systemu rolotoków. 

4. Wszystkie opisy na maszynie i instrukcje obsług maszyny muszą być w języku 

polskim.  

5. Kod CPV:  

42000000-6  Maszyny przemysłowe 

42417200-4 Przenośniki 
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Rozdział III                                                                                   

Sposób przygotowania oferty 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

5. Oferta musi zawierać:  

1) Formularz ofertowy wzór - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wypełniony 

przez Wykonawcę,  

2) Oświadczenie o niepozostawianiu z Zamawiającym w żadnym ze stosunków 

opisanych w rozdziale V - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wypełniony 

przez Wykonawcę,  

3) Oświadczenie  (wykaz wykonanych dostaw) - załącznik nr 4 do zapytania 

ofertowego wypełniony przez Wykonawcę,  

4) Zaparafowany projekt Umowy - załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 

wypełniony przez Wykonawcę,  

5) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań 

w imieniu Wykonawcy – jeżeli dotyczy. 

6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę/przedstawicieli Wykonawcy 

wymienionych w aktualnych dokumentach rejestrowych firmy lub osoby po stronie 

Wykonawcy upoważnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Formalne 

upoważnienie powinno być wówczas dołączone do oferty.  

7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. W przypadku składania 

dokumentów w językach obcych wymagane jest ich tłumaczenie na język polski. 

Tłumaczenie powinno zostać podpisane przez osobę dokonującą tłumaczenia. 

Zamawiający nie wymaga dokonywania tłumaczeń przysięgłych.  

8. Każda strona oferty i załączników winna być numerowana i zaparafowana przez 

osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. 

9. Oferta powinna być jednoznaczna, tzn. sporządzona bez dopisków, opcji i 

wariantów, skreśleń i poprawek oraz spięta w sposób trwały.  

10. Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach. 

Koperta powinna być opieczętowana pieczęcią firmową, zawierać nazwę i adres 

Wykonawcy oraz nazwę i adres Zamawiającego, tj.:  

COMA International Technology Sp. z o.o.  

ul. Krotoszyńska 152 

63-430 Odolanów 

Ponadto koperta powinna być opatrzona napisem:  

Oferta  na dostawę rolotoków (zapytanie nr 02/03/COMA/2016) 
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Ofertę należy opatrzyć napisem: „Nie otwierać przed dniem 11.04.2016r. godzina 

10.00”. 

 

Rozdział IV                                                                                                          

Termin związania ofertą 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

Rozdział V                                                                                                          

Informacja na temat zakresu wykluczenia 

W celu uniknięcia konfliktów interesów zamówienie nie może być udzielone przez 

Zamawiającego  podmiotom powiązanym z nim 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: 

a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  

c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  

d) Pozostaniu 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.  

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie o niepozostawianiu  

z Zamawiającym w żadnym ze stosunków opisanych powyżej – zgodnie z zał. nr 3. 

Rozdział VI                                                                                                          

Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cena wskazana w ofercie na system rolotoków (tj. transporterów rolkowych) jest 

ceną ryczałtową. Cena będzie traktowana jako cena ostateczna i nie będzie 

podlegać żadnym negocjacjom.  

2. Cena oferty musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc  

po przecinku.  
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3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r.o podatku od towarów i usług, tekst 

jednolity z 2011r. (Dz. U. Nr 177 poz. 1054 ze zm.).  

4. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie odbywać się w PLN.  

 
Rozdział VII  

Warunki udziału w postępowaniu (zapytaniu ofertowym)  
1. Zamawiający stawia warunek udziału w niniejszym zapytaniu ofertowym w zakresie 

wiedzy i doświadczenia Wykonawcy. 

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1: 

Za spełnienie warunku posiadanej niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający 

uzna wykonanie co najmniej 1 dostawy rolotoków zrealizowanej w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, 

daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana, oraz 

załączeniem dowodów, czy została wykonana należycie (np. protokół odbioru, 

referencje). 

W celu  potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz 

doświadczenie wymagany jest Wykaz wykonanych dostaw – zgodnie z załącznikiem 

nr 4 do niniejszego zapytania. 

Rozdział VIII                                                                                                       

Terminy i miejsce wykonania zamówienia 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał dostawy, montażu i uruchomienia  

rolotoków (tj. system transporterów rolkowych) w hali produkcyjnej zlokalizowanej 

w Odolanowie w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.  

2. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: Odolanów, ul. Krotoszyńska 152  

Rozdział IX                                                                                                    

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:  63-430 Odolanów,  

ul. Krotoszyńska 152 - sekretariat, nie później niż do godziny 10.00 w dniu 

11.04.2016.  

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 63-430 Odolanów,  

ul. Krotoszyńska 152 - o godzinie 10.30 w dniu 11.04.2016.  

 

Rozdział X 

Kryteria oceny ofert 

1. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę 
punktów wyliczonych na podstawie niżej określonych zasad.  
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Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  

Kryterium nr 1 - Cena oferty C – waga 95%.   

Cena powinna zawierać w sobie koszty dostawy, montażu i uruchomienia systemu 

w siedzibie Zamawiającego.  

Cena oferty powinna zostać wyrażona w PLN. Oferty, których kwota zostanie 

wyrażona w innej walucie zostaną przeliczone na PLN po kursie średnim NPB z 

ostatniego dnia terminu składania ofert tj. 11.04.2016.   

 

Kryterium nr 1 – Cena - proporcjonalnie wg wzoru: 

najniższa cena brutto z badanych ofert 

C = ---------------------------------------------------------- x 95 pkt 

cena brutto oferty badanej 

 

Kryterium nr 2 –Okres gwarancji i serwisu G - waga 5 %,   

Gwarancja powinna zostać udzielona przez producenta systemu. Serwis musi być 

świadczony przez autoryzowany serwis producenta. 

 

ilość punktów za Okres gwarancji i serwisu  badanej oferty 

G = -----------------------------------------------------------------------------------------------         x 5 pkt 

   Maksymalna ilość punktów do uzyskania za Okres gwarancji i serwisu   

 

 

Zasada przyznawanie punktów za Okres gwarancji i serwisu  

 

Okres gwarancji i serwisu Ilość pkt 

24 miesiące 0 

36 miesięcy  5 

48 miesięcy 10 

 

 
2. W toku dokonanej oceny złożonych ofert Zamawiający może zażądać udzielenia 

przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyn. 
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Rozdział XI 

Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego zapytania 
ofertowego 

                                           
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty.  
2. Zmiana Umowy wymaga podpisania przez Strony Aneksu.  
3. Strony ustalają, iż wprowadzanie zmian do Umowy po jej zawarciu jest 

dopuszczalne na następujących warunkach:  
1) przedłużenie umownego terminu wykonania Umowy w związku z pojawieniem 

się z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy. 

2) jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do 
dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa.  

4. Zmiany do Umowy mogą nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub 
Wykonawcy i będą mogły być wprowadzone za zgodą Stron. 

 

Rozdział XII                                                                                                                      

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami 

1. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest Pan Adam Kadej: tel. 

667-400-151, e-mail: biuro@comatechnology.pl w godzinach 8.00 – 14.00. 

 

Rozdział XIII 

Postanowienia końcowe 
1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podane do publicznej 

wiadomości poprzez pisemne powiadomienie oferentów. 

2. Oferent, którego oferta zostanie  uznana za najkorzystniejszą zobowiązany zostanie 

do zawarcia umowy z Zamawiającym na wykonanie przedmiotu zamówienia.  
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Załącznik Nr 1 – Specyfikacja techniczna systemu rolotoków. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej jest system rolotoków, tj. system 

transporterów rolkowych, których zadaniem będzie przejęcie funkcji komunikacji 

pomiędzy halą cięcia a halą okleinowania, w których to Zamawiający prowadzi 

działalność produkcyjną.  

Zastosowanie systemu rolotoków ma pozwolić na potokowość produkcji i zmniejszenie 

obciążenie pracownika. Rolotok oprócz funkcji bufora również ma zadanie funkcję 

medium logistycznego, tj. transportuje elementy po zakończeniu operacji cięcia do 

kolejnego gniazda okleinowania. 

 

Poniżej zestawione zostały minimalne wymagania dla ww. systemu: 

 

1. Rolki transportowe nienapędzane: 

 Szerokość robocza 840 mm 

 Wysokość robocza 180 mm 

 Maksymalne obciążenie 700kg/ mb 

 Średnica rolki: 76,1 mm 

 Rozstaw rolek: ok. 200 mm  

 Konstrukcja z profili stalowych 

 

2. Talerzyki prowadzące 

 Talerzyk prowadzący stalowy 

 Talerzyki przymocowane na stałe do rolki 

 Ilość talerzyków na 1mb – 2 kpl. (prawy i lewy ) 

 

3. Wózek szynowy bez napędu 

 Długość transportera rolkowego: 1300 mm 

 Szerokość robocza transportera: 840 mm 

 Wysokość robocza transporterów: 180 mm 

 Rolki surowe czarne 

 Średnica rolek 76,1 mm 

 Rozstaw rolek: ok. 200 mm  

 Rolki z łożyskami tocznymi 

 Nośność wózka: 700 kg na transporter rolkowy 

 Wózek przystosowany do jazdy po szynach przykręconych do posadzki  

 Koła szynowe zabudowane, osłonięte 

 Hamulec postojowy 
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4. Szyny przykręcone do posadzki 

 Płaskownik 40x12 

 Szyny odpowiednio przycięte 

 Przygotowane otwory do kotwienia 

 Szyny przeznaczone do zamocowania do posadzki 

 Długość szyn w odcinkach 6m 

 

5. Przenośnik rolkowy - ,,Kopyta” rolkowe współpracujące z wózkiem paletowym 

 

 Szerokość robocza 100 mm 

 Wysokość robocza 180 mm 

 Maksymalne obciążenie 700kg/ mb 

 Średnica rolki: 76,1 mm 

 Rozstaw rolek: ok. 200 mm  

 Konstrukcja z profili stalowych 
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Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy 

                                                       .......................... dn. .................. 

 

Dane dotyczące Wykonawcy: 
 
Nazwa:     ................................................ 
   
Siedziba: ................................................  
   
Adres poczty elektronicznej: ................................................   
Strona internetowa:  ................................................   
Numer telefonu:  ……........................................   
Numer faksu:             ...............................................  
Numer REGON:  ................................................ 
Numer NIP:   ................................................ 
 
 
Dane dotyczące Zamawiającego: 
 
COMA International Technology Sp. z o.o. 
ul. Krotoszyńska 152,  
63-430 Odolanów 

 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr  02/03/COMA/2016 na: „DOSTAWĘ 

SYSTEMU ROLOTOKÓW” w ramach projektu pn. „Zakup zaawansowanych 

technologicznie maszyn produkcyjnych dedykowanych branży drzewno-meblarskiej dla 

COMA International Technology Sp. z o.o. w Odolanowie” oferuję wykonanie całości 

przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w w/w zaproszeniu. 

 
1. Cena oferty:  

Cena netto ………………………………….zł 

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

(słownie: .............................................................................................. zł) 

W tym podatek VAT w kwocie …………………zł  

 

2. Na wykonane zamówienie udzielam ……… miesięcznej gwarancji jakości.  

3. Oferuję serwis ……… 

4. W ramach oferty oferuję: 

SYSTEM ROLOTOKÓW  

Producent ………………………….. 

Typ/model ……………………….. 

Specyfikacja techniczna oferowanego systemu: 

 

UWAGA! 

NALEŻY WYPEŁNIĆ MIEJSCA WYKROPKOWANE, 

W MIEJSCACH OZNACZONYCH TAK/NIE ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE 

 

Wymagane parametry 
Wymagany 

zakres 
parametrów 

Oferowane 
parametry 
(uzupełnić; 
zaznaczyć 
właściwe) 

Rolki transportowe nienapędzane 

Szerokość robocza   840 mm ………….. 

Wysokość robocza   180 mm ………….. 

Obciążenie  max.700kg/ mb ………….. 

Średnica rolki 76,1 mm ………….. 

Rozstaw rolek ok. 200 mm  ………….. 

Konstrukcja z profili stalowych TAK TAK/NIE 

Talerzyki prowadzące 

Talerzyk prowadzący stalowy TAK TAK/NIE 

Talerzyki przymocowane na stałe do rolki TAK TAK/NIE 
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Ilość talerzyków na 1mb – 2 kpl. (prawy i 
lewy 

TAK TAK/NIE 

Wózek szynowy bez napędu 

Długość transportera rolkowego:   1300 mm ………….. 

Szerokość robocza transportera:   840 mm ………….. 

Wysokość robocza transporterów:   180 mm ………….. 

Rolki surowe czarne TAK TAK/NIE 

Średnica rolek   76,1 mm ………….. 

Rozstaw rolek:  ok. 200 mm  ………….. 

Rolki z łożyskami tocznymi TAK TAK/NIE 

Nośność wózka 
 700 kg na 
transporter 

rolkowy 
………….. 

Wózek przystosowany do jazdy po szynach 
przykręconych do posadzki  

TAK TAK/NIE 

Koła szynowe zabudowane, osłonięte TAK TAK/NIE 

Hamulec postojowy TAK TAK/NIE 

Szyny przykręcone do posadzki 

Płaskownik   40x12 ………….. 

Szyny odpowiednio przycięte TAK TAK/NIE 

Przygotowane otwory do kotwienia TAK TAK/NIE 

Szyny przeznaczone do zamocowania do 
posadzki 

TAK TAK/NIE 

Długość szyn   6m ………….. 

Przenośnik rolkowy - ,,Kopyta” rolkowe współpracujące z wózkiem 
paletowym 

Szerokość robocza  100 mm ………….. 

Wysokość robocza  180 mm ………….. 

Obciążenie  
max. 700kg/ 

mb 
………….. 

Średnica rolki 76,1 mm ………….. 

Rozstaw rolek ok. 200 mm  ………….. 

Konstrukcja z profili stalowych TAK TAK/NIE 
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5. Oświadczam, że zapoznałem się z całą treścią zapytania ofertowego wraz  
z załącznikami, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń, akceptuję jego postanowienia oraz 
uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

6. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Projektu umowy, akceptuję jego 
postanowienia bez zastrzeżeń i zobowiązuję się, w przypadku wyboru niniejszej 
oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu 
terminu składania ofert. 

8. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na opublikowanie wyników postępowania na 
stronie internetowej COMA International Technology Sp. z o.o. i wysłania wyników 
postępowania do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę w odpowiedzi na 
niniejsze zapytanie ofertowe.  

 

Dokumenty 
Załącznikami do niniejszej oferty są:  
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
 
 

Data : ……………………. 

 

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

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie 
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 

lub posiadających pełnomocnictwo) 
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Załącznik Nr 3 – Oświadczenie 

Dot. zapytania ofertowego nr  02/03/COMA/2016  

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy  

…………………………… 

…………………………… 

 

OŚWIADCZENIE  

Niniejszym oświadczam/my, że nie istnieją  pomiędzy nami a Zamawiającym, tj. COMA 

International Technology Sp. z o.o. ul. Krotoszyńska 152, 63-430 Odolanów  wzajemne 

powiązania osobowe lub kapitałowe przez które rozumie się powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 

Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji  

c) pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika  

d) pozostaniu 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  

 
Data : ……………………. 

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

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie 
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 

lub posiadających pełnomocnictwo) 
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Załącznik Nr 4 – Oświadczenie 

Dot. zapytania ofertowego nr  02/03/COMA/2016  

 

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy  

…………………………… 

…………………………… 

OŚWIADCZENIE  

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW  

 

Wykaz wykonanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane 

należycie (np. protokół odbioru, referencje) wymagany jest w celu potwierdzenia, że 

wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie. 

 
 

Lp. Odbiorca 
Data  

wykonania 
Przedmiot 

wykonanej dostawy 
Wartość 
brutto 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

 
Data : ……………………. 

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

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie 
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 

lub posiadających pełnomocnictwo) 
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Załącznik Nr 5 – Projekt Umowy 

 

PROJEKT UMOWY  

 

UMOWA NA DOSTAWĘ SYSTEMU ROLOTOKÓW 

 

Zawarta we Odolanowie w  dniu …………………. pomiędzy: 

………………………… 

reprezentowanym przez  

……………………….. 

Zwanym dalej Zamawiającym  

a 

……………………………. 

reprezentowanym przez  

……………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą  

a łącznie Stronami 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY 

Na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 02/03/COMA/2016 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy określony 

w § 2 umowy. 

§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY  

1. Przedmiotem umowy jest zakup, dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu 

rolotoków typ/model …………………….. w ramach projektu pn. „Zakup 

zaawansowanych technologicznie maszyn produkcyjnych dedykowanych branży 
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drzewno-meblarskiej dla COMA International Technology Sp. z o.o.  w 

Odolanowie”.  

2. Wykonawca oświadcza, że:  

1) posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim 

potencjałem organizacyjnym, ekonomicznym i kadrowym, zapewniającym 

wykonanie umowy zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego, 

2) przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad, nie jest 

przedmiotem praw osób trzecich, 

3) system objęty przedmiotem umowy spełnia zasadnicze wymagania w 

zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące projektowania i 

wykonywania wprowadzanych do obrotu lub oddawanych do użytku 

maszyn, a także w zakresie procedury oceny zgodności; sposobu 

oznakowania maszyn; oraz wzoru znaku CE, określone w Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1228), 

4) sprzęt dostarczony Zamawiającemu będzie pochodził bezpośrednio od 

producenta lub z oficjalnych i autoryzowanych przez producenta kanałów 

dystrybucyjnych 

3. Przedmiot umowy o parametrach  wskazanych w ofercie Wykonawcy stanowiącej 

załącznik nr 2 do niniejszej umowy, zostanie dostarczony i uruchomiony w hali 

produkcyjnej, wskazanej przez Zamawiającego, zlokalizowanej w miejscowości 

Odolanów.  

§ 3 

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY  

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy nie później niż  

w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania niniejszej umowy.  

2. Miejsce realizacji przedmiotu umowy: COMA International Technology Sp. z o.o.  

ul. Krotoszyńska 152, 63-430 Odolanów, Hala produkcyjna. 

3. Termin realizacji umowy uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed upływem 

ustalonego w ust. 1 terminu Wykonawca dostarczył przedmiot umowy do miejsca 

wskazanego w ust. 2 w stanie zupełnym.  
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§ 4 

WYNAGRODZENIE  

1. Strony uzgadniają, iż z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości ……………… (słownie: 

………..) tj. ………………………..zł netto + ………….zł VAT  

2. Strony ustalają następujący harmonogram płatności wynagrodzenia: 

1) 20% wynagrodzenia umownego brutto płatne w ciągu 14 dni od daty 

podpisania niniejszej umowy  

2) 60% wynagrodzenia umownego brutto płatne w ciągu 14 dni od daty 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości systemu do odbioru  

3) 20% wynagrodzenia umownego brutto płatne w ciągu 14 dni od daty 

uruchomienia systemu i stwierdzenia jego prawidłowej pracy.  

3. Płatność wynagrodzenia określonego ust. 1  odbędzie się na podstawie faktur  VAT 

oraz stosownych dokumentów potwierdzających wykonanie czynności, o których 

mowa w ust. 2. Podstawą do wystawienia faktury zgodnie z ust. 2 pkt. 2 będzie 

zgłoszenie, o którym mowa w §5 ust. 3 natomiast podstawą do wystawienia faktury 

zgodnie z ust. 2 pkt. 3 będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru. 

4. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem zgodnie z postanowieniami ust. 2, przy 

czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

5. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi 

przepisami realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności cenę przedmiotu 

umowy, cenę opakowań, cła, koszty transportu, ubezpieczenia, rozładunku, 

wniesienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego, wypoziomowania, testowego 

uruchomienia systemu oraz wszystkie inne koszty niezbędne do zrealizowania 

niniejszej umowy.  

§ 5 

WARUNKI DOSTAWY 

1. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą  

w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu umowy jest ………………………,  

tel. ……………………..,e-mail:………………………………………………………………. 

2. Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach 

dotyczących realizacji przedmiotu umowy jest ………………………,  
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tel. ……………………..,e-mail:……………………………………………………………………. 

3. Wykonawca zobowiązuje się poinformować pisemnie Zamawiającego o gotowości 

systemu do odbioru i uzgodnić z osobą wymienioną w ust. 1 termin dostawy  

z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych. Zamawiający ma obowiązek 

udostępnić w uzgodnionym terminie Wykonawcy pomieszczenie/pomieszczenia, w 

którym/których zostanie zamontowany system.  

4. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym 

związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli: 

1) termin dostawy nie był z nim uprzednio uzgodniony, 

2) pracownicy Wykonawcy odmówią rozładunku i montażu przedmiotu 

umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe w 

trakcie transportu, rozładunku, wniesienia, uruchomienia testowego systemu do 

momentu odebrania bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. 

6. Wszelkie dokumenty dotyczące dostawy przygotowuje Wykonawca. Wykonawca 

zobowiązany jest do dołączenia do dostawy wszystkich stosownych dokumentów 

technicznych DTR, instrukcji obsługi i konserwacji, kart gwarancyjnych, 

dokumentów potwierdzających bezpieczeństwo w języku polskim. 

7. Wykonawca zobowiązuje się także udzielić Zamawiającemu licencji na 

oprogramowanie dostarczone wraz z systemem rolotoków.  

 

§ 6 

PROCEDURA ODBIOROWA 

1. Po wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, tj. dostarczeniu, 

zamontowaniu i uruchomieniu systemu rolotoków u Zamawiającego, Zamawiający 

dokona sprawdzenia poprawności montażu i działania przedmiotu umowy. 

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, a: 

a. utrudniają one, w ocenie Zamawiającego, użytkowanie przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Strony przerwą czynności odbioru 

i określą termin usunięcia wad; przerwanie czynności odbioru i 

określenie terminu usunięcia wad poza terminy określone w §6 stanowi 

okoliczność z § 7 ust. 1. 
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b. nie utrudniają one w ocenie Zamawiającego użytkowania przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Strony ujawnią je w treści 

protokołu odbioru i określą terminy ich usunięcia. 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia,  a: 

a. umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie, 

b. uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać 

wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

3. Wykonawca po usunięciu wad, o których mowa w ust.1 postępuje według 

procedury  opisanej w §5. 

 

§ 7 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu 

umowy liczony od dnia następnego po dniu określonym w § 3 umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  5 % wynagrodzenia 

umownego brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy.  

3. Zamawiający zapłaci  Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień nieuzasadnionej zwłoki w odbiorze przedmiotu 

umowy. Za nieuzasadnioną zwłokę Strony uznają termin przekraczający 7 dni 

kalendarzowych liczony od dnia następnego po dokonaniu zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru.  

4. Zamawiający zapłaci  Wykonawcy  karę umowną w wysokości  5% wynagrodzenia 

umownego brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego.    

5. Przez wynagrodzenie brutto, będące podstawą naliczania kar umownych rozumie 

się wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1.  

6. Zamawiający ma prawo potrącenia wartości naliczonych Wykonawcy kar 

umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

7. W sytuacji, gdy kary umowne  nie pokrywają rozmiarów szkody, Zamawiającemu 

przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. 
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§8 

GWARANCJA I SERWIS 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości  wraz z serwisem na okres 

…… miesięcy na cały przedmiot zamówienia dla pracy dwuzmianowej, liczony od 

daty podpisania protokołu ostatecznego odbioru systemu rolotoków. Udzielana 

gwarancja nie obejmuje limitu dziennego pracy systemu i zakłada pracę systemu w 

trybie dwuzmianowym.  

2. Po upływie okresu gwarancji Wykonawca wskaże autoryzowany serwis 

pogwarancyjny. 

3. W okresie gwarancji koszt wykonania przeglądu systemu obciąża Zamawiającego, 

natomiast koszt wymiany wadliwych części lub usunięcia awarii pokrywa 

Wykonawca.  

4. Zgłoszenie awarii może nastąpić jedynie w drodze pisemnej, faksem lub mailem na 

adres podany przez Wykonawcę. 

5. Czas reakcji Wykonawcy na awarię - 3 dni robocze. Jako czas reakcji definiuje się 

czas na potwierdzenie zgłoszenia oraz wyznaczenie terminu naprawy.  

6. W przypadku wady całego lub części przedmiotu umowy objętego gwarancją, 

Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad lub usterek w terminie 

do 14 dni liczonych od powiadomienia Wykonawcy o wadzie. Wykonawca ponosi 

wszelkie koszty związane z realizacją świadczeń gwarancyjnych. 

7. Wykonawca dokona naprawy lub wymiany w siedzibie Zamawiającego.  

W przypadku braku takiej możliwości Wykonawca pokryje koszty transportu  

i ubezpieczenia przedmiotu naprawy lub wymiany do miejsca naprawy oraz jego 

zwrotu do siedziby Zamawiającego. 

8. Zamawiający może dochodzić swoich praw również po zakończeniu okresu 

gwarancyjnego określonego w ust. 1, o ile zgłoszenie o zaistnieniu wady przez 

Zamawiającego nastąpiło przed upływem okresu gwarancji. 

9. Wykonawca oświadcza, że wszelkie części i wyposażenie wymieniane w trakcie 

naprawy będą fabrycznie nowe i będą charakteryzowały się tymi samymi 

parametrami technicznymi, co części podlegające wymianie. 

10. Gwarancja obejmuje wszystkie zaistniałe wady, z wyjątkiem uszkodzeń 

spowodowanych korzystaniem z przedmiotu umowy w sposób niezgodny z jego 

przeznaczeniem. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany dostarczonego elementu wykazującego 
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wady fizyczne na nowy tego samego typu i o tych samych parametrach 

technicznych w przypadku, gdy po trzech naprawach gwarancyjnych przedmiot 

umowy nadal będzie wykazywał wady fizyczne uniemożliwiające jego eksploatację 

zgodnie z przeznaczeniem. 

12. W sytuacji, o której mowa w ust. 11 okres gwarancyjny na daną część biegnie na 

nowo od dnia wymiany. 

13. Wykonawca nie może powierzyć obowiązków gwarancyjnych innej firmie bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego.  

2. Cesja wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy wymaga dla 

swej ważności uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Ewentualne zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają formy pisemnej na 

drodze aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

4. Spory powstałe pomiędzy stronami wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy 

rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Załączniki stanowią integralną część umowy. 

6. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 

po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.  

 

 
Załączniki: 

1. zapytanie ofertowe Nr 02/03/COMA/2016 

2. oferta Wykonawcy z dnia …………….  
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