Zapytanie ofertowe nr 4

Zapytanie ofertowe nr 4
Załącznik nr 4 - Istotne warunki umowy w sprawie zamówienia
Przedmiot i forma umowy
1. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie usługi montażu linii technologicznej składającej się ze
wszystkich zakupionych przez Zamawiającego w odrębnych postępowaniach elementów, tj.:
a. maszyny poligraficznej 8-kolorowej drukującej w technologii UV KOMORI Lithrone LS 840,
nr 125, rok prod. 2007,
b. proszkownicy - przeznaczonej do rozprowadzania za pomocą systemu dysz proszku na
świeżo polakierowane lakierem dyspersyjnym arkusze papieru, wyposażonej w system do
sterowania automatycznego i podajnik do manualnego dosypywania proszku,
c. głowicy lakierującej - wyposażonej w wałek rastrowy hashure w rozmiarze 16, pełne
uzbrojenie wałka,
d. elementów do konstrukcji innowacyjnego modułu suszącego IR - przeznaczonych do
skonstruowania modułu suszącego IR (promieniowaniem podczerwonym) z systemem
sterowników, składających się z: systemu sterowania, lampy IR i nawiewu ciepłego
powietrza.
Urządzenia lub elementy wymienione w lit. b- d będą kompatybilne z maszyną, o której mowa w
lit. a powyżej.
2. Przedmiot umowy obejmuje także montaż maszyny poligraficznej KOMORI Lithrone LS 840, nr
125, rok prod. 2007, o której mowa w pkt 1 lit. a powyżej, która zostanie dostarczona do siedziby
Zamawiającego w elementach.
3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Warunki wykonania usługi
4. Terminy wykonania usługi są następujące:
a. W pierwszej kolejności wykonawca wykona montaż maszyny poligraficznej KOMORI
Lithrone LS 840, nr 125, rok prod. 2007 - w terminie maksymalnie 21 dni roboczych od
dnia dostarczenia elementów maszyny poligraficznej do siedziby Zamawiającego przez
dostawcę wybranego w odrębnym postępowaniu i przekazaniu ich wykonawcy usługi
montażu przez Zamawiającego,
b. Montaż linii technologicznej zostanie wykonany – w terminie maksymalnie 14 dni
roboczych od dnia przekazania wykonawcy pozostałych elementów linii technologicznej
tj. proszkownicy, głowicy lakierującej oraz elementów do konstrukcji innowacyjnego
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modułu suszącego IR, po ich dostarczeniu do siedziby Zamawiającego przez dostawcę
wybranego w odrębnym postępowaniu,
jednak nie później niż do dnia 11 września 2017 roku.
5. W przypadku nie dostarczenia przez Zamawiającego elementów linii technologicznej, w tym
elementów maszyny poligraficznej w terminie pozwalającym na wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z harmonogramem wskazanym w pkt 4 powyżej – o ile strony nie umówią się inaczej umowa w sprawie zamówienia wygaśnie, a wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia
względem Zamawiającego.
6. Umowa będzie uznana za wykonaną w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego
przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. Protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy bez
zastrzeżeń powinien zostać podpisany przez Zamawiającego najpóźniej do dnia 11 września 2017
roku.
7. Usługa montażu powinna być wykonana w siedzibie Zamawiającego przy użyciu zakupionych
przez Zamawiającego w odrębnym postępowaniu elementów składających się na linię
technologiczną, w tym na maszynę poligraficzną.
8. Na wykonaną usługę montażu zostanie udzielona gwarancja jakości, zgodnie z ofertą wykonawcy,
nie mniej niż 3 miesiące od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu
zamówienia bez zastrzeżeń.

Obowiązki wykonawcy
6. Do obowiązków wykonawcy należeć będzie w szczególności:
a.

podłączenie mediów, uruchomienie oraz rozruch linii technologicznej;

b.

utrzymywanie porządku, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. w miejscu wykonywania
usługi;

c.

wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu własnych materiałów, narzędzi, przyrządów
itp.;

d.

uporządkowanie miejsca pracy;

e.

stosowanie do wykonania przedmiotu umowy wyłącznie materiałów posiadających
atesty i dopuszczenia upoważnionych instytucji do stosowania na rynku polskim;

f.

usunięcia wszelkich zbędnych materiałów, odpadów i śmieci na koszt własny zgodnie z
obowiązującymi przepisami;

g. zabezpieczenia na czas realizacji przedmiotu umowy - jeżeli jest to konieczne posadzek, okien, drzwi, parapetów, urządzeń i instalacji znajdujących się w miejscu
wykonywania usługi montażu przed zniszczeniem i nadmierny zabrudzeniem;
h. strzeżenia bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie wykonywania usługi
montażu;
i.

umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego uczestniczenie w procesie montażu,
uruchamianiu i przeprowadzaniu prób rozruchu linii technologicznej w roli obserwatora,
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j.

przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie pracy na linii technologicznej.

Rozliczenia
7. Rozliczenia z wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.
8. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę po wykonaniu
usługi, na podstawie pisemnego protokołu odbioru usługi bez zastrzeżeń podpisanego przez
Zamawiającego.
9. Termin płatności: 7 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury. Faktura za wykonanie
przedmiotu umowy powinna być wystawiona i doręczona Zamawiającemu najpóźniej w dniu
następnym po dniu odbioru usługi na podstawie pisemnego protokołu.

Gwarancja jakości i rękojmia za wady
10. Wykonawca udzieli w ramach zaoferowanej ceny gwarancji jakości na wykonaną usługę,
obejmującą co najmniej zobowiązanie wykonawcy do nieodpłatnego usunięcia wady fizycznej
montażu, o ile wady te ujawnią się w terminie obowiązywania gwarancji jakości.
11. Termin obowiązywania gwarancji jakości: zgodnie z ofertą wykonawcy, nie mniej niż 3 miesiące
od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez
zastrzeżeń.
12. Zamawiający wymaga, aby czas reakcji rozumiany jako czas, w którym wykonawca jest
zobowiązany do podjęcia działań zmierzających do usunięcia wady wynosił nie więcej niż 3 dni
robocze od dnia zgłoszenia.
13. Zamawiający wymaga, aby czas naprawy rozumiany jako czas od chwili zgłoszenia wady do chwili
zakończenia naprawy wynosił nie więcej niż 20 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości ograniczenia przez wykonawcę odpowiedzialności z tytułu
rękojmi za wady.

Kary umowne
15. Zamawiający będzie uprawniony do żądania od wykonawcy zapłaty kary umownej w przypadku:
a. niedotrzymania przez wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w pkt
4 lit. a lub lit. b powyżej - w wysokości 1 % zaoferowanej przez Wykonawcę ceny ofertowej
brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
b. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy - w
wysokości 50 % zaoferowanej przez Wykonawcę ceny ofertowej brutto.

Zmiany umowy
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16. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w treści umowy w sprawie
zamówienia na warunkach wskazanych w Zapytaniu.

