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Świdnik, dnia 16 października 2018 r. 
 

Zaproszenie do złożenia oferty 

na usługę serwisową w zakresie przeglądu, kalibracji, wzorcowania 

i napraw alkomatów   

 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO 

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie  

z siedzibą w Świdniku  

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18  

21-040 Świdnik 

tel. 081 46 48 701 

fax. 081 46 48 834 

e-mail: jacek.kowalski@lublin–wschod.sr.gov.pl  

NIP: 712-32-35-253   

REGON: 060716192 

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.lublin-wschod.sr.gov.pl  

Godziny pracy Sądu:  

- od 7:30 do 18:00 (w poniedziałki),  

- od 7:30 do 15:30 (od wtorku do piątku). 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.). 

2. Warunki niniejszego postępowania mogą być zmienione do czasu złożenia ofert lub niniejsze 

postępowanie może być odwołane bez podania przyczyny w każdym czasie (tzw. unieważnienie 

postępowania). 

3. Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

III. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

50.41.10.00 – 9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej 

IV. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania zamówienia –  Umowa będzie realizowana od dnia 01 stycznia 2019 r . do dnia 

31 grudnia 2021 r. 

V. Nazwa przedmiotu zamówienia 

I. Przegląd serwisowy polegający na kalibracji i wzorcowaniu 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisu technicznego, kalibracji i wzorcowania 6 sztuk    

alkomatów służących do badania alkoholu w wydychanym powietrzu tj.: 

a)  4 sztuk alkomatów ALCOQUANT 6020; 

b)  2 sztuk alkomatów ALCOQUANT 6020 PLUS. 

2.  Pod pojęciami, o których mowa w ust. 1 należy rozumieć: 

a)  przegląd serwisowy – zespół czynności wykonywanych przy urządzeniu, których celem jest 

sprawdzenie i przygotowanie urządzenia do kalibracji i wzorcowania. Polega m. in. ma 

http://www.lublin-wschod.sr.gov.pl/
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dokładnym sprawdzeniu urządzenia począwszy od ogólnych oględzin stanu urządzenia i 

elementów współpracujących poprzez niezbędne regulacje, testy lub sprawdzenie 

parametrów; 

b) kalibracja – czynności polegające na podaniu (w odpowiednim trybie) do urządzenia 

odpowiedniej ilości gazu o stałym stężeniu alkoholu przy odpowiednio wyregulowanych 

napięciach sterujących układ pomiarowy. Efektem tego jest wyznaczenie prawidłowej 

odpowiedzi układu pomiarowego na wielkość pobranej próbki; 

c) wzorcowanie – czynności ustalające relacje między wartościami wielkości mierzonej 

wskazanymi przez przyrząd pomiarowy a odpowiednimi wartościami wielkości fizycznych, 

realizowanymi przez wzorzec jednostki miary zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 

2001 r. – Prawo o miarach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 376 ze zm.). 

II. Usługa dotycząca napraw 

1. W przypadku konieczności naprawy urządzenia Wykonawca poinformuje o tym fakcie 

Zamawiającego przedstawiając kalkulację cenową naprawy oraz dokona naprawy na zasadach 

określonych we wzorze umowy.  

2. Naprawy zgłoszonych uszkodzonych części i elementów Wykonawca będzie mógł wykonać 

wyłącznie za zgodą Zamawiającego – zatwierdzenie kosztorysu.  

3. Wykonawca wyraża gotowość do dokonania naprawy urządzenia. 

VI. Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia: 

1. Zamawiający wymaga, aby gwarancja dla każdego przyrządu oddzielnie wynosiła 6 miesięcy od 

dnia przeprowadzonego serwisu, przeglądu czy też naprawy. 

2. Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od dnia odbioru urządzenia pisemnie powiadomi 

Zamawiającego o zakresie usługi niezbędnej do wykonania (wzorcowania/kalibracji) lub naprawy.   

3. Zamawiający wymaga, aby po wykonanej usłudze Wykonawca dołączał do każdego przyrządu 

oryginał świadectwa wzorcowania wydany zgodnie z ustawą Prawo o miarach i przepisami 

wykonawczymi.  

4. Zamawiający wymaga aby usługa wzorcowania wykonywana była minimum w dwóch punktach 

0,1 i 0,25 mg/l po 10 testów w każdym stężeniu.   

VII. Inne wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia: 

1)  Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i odpowiednią wiedzę techniczną związaną z 

wykonaniem przedmiotu zamówienia; 

2) oferowane ceny nie mogą ulec zmianie przez cały okres trwania umowy; 

3) wszystkie podjęte czynności w ramach usługi muszą być dokumentowane protokołem  

serwisowym potwierdzającym wykonanie czynności opisanych w pkt. V;  

4) w cenie podanej poniżej powinny zostać ujęte wszystkie koszty mające wpływ na realizację 

przedmiotowego zamówienia m.in. zwrotu urządzeń do Zamawiającego.  

5) Wykonawca odpowiedzialny będzie za należyte, w szczególności terminowe wykonanie 

zamówienia, także w okresie gwarancji. 
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VIII. Ofertę należy:  

złożyć w formie pisemnej w terminie do 29 października 2018 r. do godziny 12:00 (osobiście -  

pok.117 (pierwsze piętro); faksem - 81 46 48 834 lub e-mailem: jacek.kowalski@lublin-

wschod.sr.gov.pl według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia.  

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Jacek Kowalski.  

IX. Kryterium oceny ofert 

1.  Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Zamawiający wybierze ofertę najtańszą spośród 

ofert nie odrzuconych.  

2. Cena stanowi 100 % kryterium wyboru. Maksymalną liczbę punktów (100) otrzyma Wykonawca, 

który zaoferuje najniższą cenę przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich innych wymagań 

określonych w niniejszym zaproszeniu a w przypadku uchylenia się tego Wykonawcy od zawarcia 

umowy – następnemu w kolejności oferującemu najniższą cenę.  

3. Oferty budzące wątpliwości mogą być przedmiotem zapytania Zamawiającego o wyjaśnienie ich 

treści. Zamawiający ma prawo wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty, a  

w przypadku braku złożenia wyjaśnień do odrzucenia oferty. 

4. W toku oceny ofert Zamawiający może poprawiać w ofercie oczywiste omyłki pisarskie  

i rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne 

omyłki polegające na niezgodności oferty z zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian w 

treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, 

z zastrzeżeniem, że ww. czynności Zamawiający wykona przed ustaleniem rankingu ofert.  

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom 

określonym w niniejszym Zaproszeniu oraz w Załącznikach i która została oceniona zgodnie z 

postanowieniem ppkt 1 jako najkorzystniejsza. 

6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskały 

największa liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną. W przypadku, gdy dwie 

lub więcej ofert uzyskała taka sama liczbę punktów w dwóch kryteriach, Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego 

ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych 

niż zaoferowane w złożonych ofertach.  

7. Oferty nie spełniające wymogów określonych w postępowaniu będą odrzucane. 

X. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zaproszeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego.   

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania niniejszego postępowania w każdym czasie 

bez podania przyczyny lub zmiany postanowień Zaproszenia przed terminem składania ofert.  

3. Sądem właściwym dla rozpoznawania wszelkich sporów wynikających z niniejszego 

postępowania jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.   

XI. Informacja zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
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danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO 

Informacja 

zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO 

Tożsamość i dane kontaktowe 

Administratora  ewentualnie tożsamość i dane 

kontaktowe przedstawiciela Administratora 

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w 

Lublinie z siedzibą w Świdniku  

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18  

21-040 Świdnik 

tel. 081 46 48 879 

fax. 081 46 48 879 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze 

Cel przetwarzania danych osobowych Celami przetwarzania danych 

osobowych jest przeprowadzenie 

procedury udzielenia zamówienia 

publicznego 

Informacja o przetwarzaniu na podstawie  prawnie 

uzasadnionych interesach realizowanych przez 

administratora lub przez stronę trzecią 

Nie dotyczy 

Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców Otrzymane dane osobowe mogą zostać 

przekazane innym oferentom na 

zasadach określonych przepisami prawa 

w przypadku wniesienia środków 

ochrony prawnej oraz  firmie zajmującej 

się niszczeniem dokumentów po upływie 

okresu ich przechowywania w Sądzie 

Zamiar przekazania danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz 

informacje o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez 

Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w 

przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 

 Nie dotyczy 
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47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o 

odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o 

Możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu 

udostępnienia danych 

Okres, przez który dane osobowe będą 

przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, informacja o 

kryteriach ustalania tego okresu 

Okres przechowywania dokumentacji 

postepowania o udzielenie zamówienia 

publicznego tj. okres, o którym mowa w 

art. 97 ustawy w przypadku 

wykonawców, którym Zamawiający nie 

udzielił zamówienia.  

W przypadku wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, 

okres równy okresowi gwarancji i 

rękojmi, nie krótszy jednak niż do dnia 

rozstrzygnięcia roszczeń stron 

Informacja o prawie do żądania od Administratora 

dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, 

której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia 

Osoba, której dane dotyczą posiada: 

1. Prawo dostępu do przetwarzanych 

przez Administratora jej danych 

osobowych zgodnie z Art. 15 RODO i 

może żądać od Administratora 

potwierdzenia, czy dane są 

przetwarzane i w jakim zakresie. 

2. Prawo do żądania sprostowania 

danych zgodnie z art. 16 RODO. 

3. Prawo do żądania usunięcia danych 

zgodnie z art. 17 RODO. 

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania 

danych zgodnie z art. 18 RODO. 

Administrator powiadomi osobę o 

sprostowaniu, usunięciu lub o 

ograniczeniu przetwarzania danych 

zgodnie z art. 19 RODO 

Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia 

danych 

  

Osoba, której dane dotyczą posiada: 

- prawo do złożenia sprzeciwu co do 

przetwarzania jej danych w sytuacjach i 

na zasadach określonych w art. 21 

RODO 
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- prawo do otrzymania jej danych w 

ustrukturyzowanym, powszechnie 

używanym formacie nadającym się do 

odczytu maszynowego oraz prawo do 

przesłania tych danych innemu 

administratorowi na zasadach 

określonych w art. 20 RODO 

Informacja o prawie do cofnięcia zgody (jeśli dane 

przetwarza się na podstawie zgody) w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem 

  

Nie dotyczy – dane nie są przetwarzane 

na podstawie zgody 

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu 

nadzorczego 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa 

Informacja o wymogu podania danych (wymóg 

ustawowy lub umowny lub warunek zawarcia umowy) 

oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana 

do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje 

niepodania danych 

Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji 

wymienionych celów zbierania danych. 

Niepodanie danych osobowych skutkuje 

brakiem możliwości wzięcia udziału w 

procedurze udzielenia zamówienia 

publicznego 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu 

decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 

ust. 1 i 4 oraz istotne informacje o zasadach ich 

podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych 

konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, 

której dane dotyczą 

Administrator nie będzie podejmować 

decyzji w sposób zautomatyzowany, w 

tym profilować otrzymanych danych 

osobowych 

Informacja o planowanym przetwarzaniu w innym celu 

ich przetwarzania 

Administrator nie będzie przetwarzał 

danych osobowych w innym celu niż 

wskazany w Informacji powyżej 

 
XII. Wykaz załączników:  

a) nr 1 –  Formularz Ofertowy;  

b) nr 2 – wzór Umowy. 
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Załącznik nr 1 do Zaproszenia 

OFERTA 

I. Nazwa i adres WYKONAWCY  

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

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

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

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

NIP ..................................................                                                                                                             

Osoba do kontaktu po stronie Wykonawcy: ………………………………… 

Telefon do kontaktu: ……………………………………………………………..                                                                       

Fax: …………………………………………………………………………………. 

E-mail: ………………………………………………………………………………. 

1.  Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:  

Lp. 
Przedmiot 

zamówienia 

Ilość 

urządzeń 

 

Szacowana ilość 

okresowych 

przeglądów 

konserwacyjnyc

h w okresie 36 

miesięcy 

odpowiednio dla 

4/2 urządzeń 

 

Cena brutto za 1 

przegląd, 

kalibrację oraz 

wzorcowanie 

odpowiednio 4/2 

urządzeń 

Cena brutto 

wszystkich 

przeglądów, 

kalibracji oraz 

wzorcowania 

 

Stawka 

VAT 

 
a b c d e f = d x e g 

1. 

 
Przegląd, kalibracja 

oraz wzorcowanie 

alkomatów 

ALCOQUANT 6020 

4 6  

  

 

2. 

 
Przegląd, kalibracja 

oraz wzorcowanie 

alkomatów 

ALCOQUANT 6020 

PLUS 

2 6  

  

 
 

3. 

 
Razem (suma pozycji 

od 1 do 2) 
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2. Deklaruję ponadto:  

a)  warunki płatności - przelew: do 21 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury dla 

Zamawiającego; 

b) warunki gwarancji: 6 miesięcy licząc od dnia przeprowadzonego przeglądu serwisowego 

czy naprawy. 

3.  Oświadczam, że: 

 zapoznałem/liśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę/imy do niego zastrzeżeń; 

 w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy (załącznik nr 2 do 

Zaproszenia), w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego; 

 uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego 

jako termin składania ofert; 

 moja/nasza sytuacja finansowa oraz zdolności techniczne i zawodowe pozwalają na należyte 

wykonanie przeze mnie/przez nas przedmiotu zamówienia. 

 

Uwaga: Zamawiający we własnym zakresie, na podstawie danych wskazanych  

w ofercie zweryfikuje uprawnienia osoby składającej ofertę zgodnie z wpisem podmiotu do 

KRS lub CEiDG, a Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

oświadczy zgodnie z wzorem Umowy, że ww. dane nie uległy zmianie – są aktualne.  

 

  
 

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

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

       pieczątka i podpis osoby uprawnionej (Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do Zaproszenia  

WZÓR 

UMOWA NR LWOG-2403-…../18 

zawarta w dniu ……………………….. w Świdniku  

 

Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową” została zawarta po przeprowadzeniu postępowania  

o zamówienie publiczne na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)  

pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Sądem Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku  

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18; 21-040 Świdnik 

NIP 712-32-35-253      REGON: 060716192 

reprezentowanym przez: 

P. Sylwię Choroszyńską- Zezula – Dyrektora Sądu   

zwanym dalej w treści Umowy „Zamawiającym”, 

a 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

NIP: ……………………      REGON: ………………………… 

reprezentowaną/ym przez: 

1) ……………………………………………………. 

2) ……………………………………………………… 

zwaną dalej w treści Umowy „Wykonawcą” 

Przedmiot Umowy 

 § 1.  

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi obejmującej przegląd 

techniczny, kalibrację i wzorcowanie urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym 

powietrzu typu:  

a) ALCOQUANT 6020 w ilości 4 sztuk,  

b) ALCOQUANT 6020 PLUS w ilości 2 sztuk, 

będących na wyposażeniu Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. 

2. Naprawy urządzeń na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz odrębnym zamówieniu. 

3. Szczegółowy wykaz urządzeń określa Załącznik nr 1 do Umowy.   

4.  Pod pojęciami, o których mowa w ust. 1 należy rozumieć: 

a)  przegląd serwisowy – zespół czynności wykonywanych przy urządzeniu, których celem jest 

sprawdzenie i przygotowanie urządzenia do kalibracji i wzorcowania. Polega m. in. ma dokładnym 

sprawdzeniu urządzenia począwszy od ogólnych oględzin stanu urządzenia i elementów 

współpracujących poprzez niezbędne regulacje, testy lub sprawdzenie parametrów; 
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b) kalibracja – czynności polegające na podaniu (w odpowiednim trybie) do urządzenia 

odpowiedniej ilości gazu o stałym stężeniu alkoholu przy odpowiednio wyregulowanych 

napięciach sterujących układ pomiarowy. Efektem tego jest wyznaczenie prawidłowej odpowiedzi 

układu pomiarowego na wielkość pobranej próbki; 

c) wzorcowanie – czynności ustalające relacje między wartościami wielkości mierzonej 

wskazanymi przez przyrząd pomiarowy a odpowiednimi wartościami wielkości fizycznych, 

realizowanymi przez wzorzec jednostki miary zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 

r. – Prawo o miarach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 376 ze zm.). 

4.  Wyniki przeglądu technicznego, kalibracji i wzorcowania Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 

formie pisemnej w postaci protokołu serwisowego w 2 egzemplarzach, z zastrzeżeniem, że 

Wykonawca zobowiązuje się do podpisania każdej Strony protokołu.   

5. Po wykonanej usłudze Wykonawca dołącza do każdego przyrządu oryginał świadectwa 

wzorcowania wydany zgodnie z ustawą Prawo o miarach i przepisami wykonawczymi.  

6. Usługa wzorcowania wykonywana będzie minimum w dwóch punktach 0,1 i 0,25 mg/l po 10 testów 

w każdym stężeniu.   

7. Fakt wykonania i odbioru serwisu technicznego, kalibracji i wzorcowania czy tez naprawy nastąpi 

poprzez podpisanie Protokołu odbioru zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Umowy.   

Termin realizacji 

§ 2. 

1. Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy licząc od dnia 01 styczna 2019 r. do dnia 31 grudnia 

2021 r., z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać czynności objęte przedmiotem Umowy, o którym mowa w § 

1 Umowy 2 razy w okresie 12 miesięcy, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym z 

uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. 

3. Przez wykonanie przedmiotu Umowy w terminie rozumie się dzień podpisania Protokołu odbioru 

wykonania usługi bez zastrzeżeń. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy pod warunkiem, 

że został on należycie wykonany, w przeciwnym razie złoży na Protokole zastrzeżenia.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad w terminie do 7 dni od dnia złożenia zastrzeżeń. Po 

usunięciu wad ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

Zasady realizacji   

§ 3.  

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, doświadczenie i dysponuje stosowną 

bazą do wykonania przedmiotu Umowy. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej Umowy z najwyższą starannością. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich w związku  

z ewentualną szkodą powstałą w wyniku nienależytego wykonania niniejszej Umowy. 

§ 4. 

1. Wykonawca zapewnia, że wykona przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

2. Wykonawca zapewnia, że wykonana przez niego opinia będzie kompletna z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć oraz że będzie spełniać warunki przewidziane przez obowiązujące przepisy. 
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§ 5. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia i wykonania przedmiotu Umowy, o których mowa w § 1 

niniejszej Umowy przy użyciu osobowych i rzeczowych środków własnych. 

2. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia we własnym zakresie sprzętu  

i narzędzi koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1. 

3. Wykonawca gwarantuje, że czynności związane z realizacją niniejszej Umowy będą wykonywane 

przez podmioty posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe.                        

4. Dopuszcza się możliwość korzystania przez Wykonawcę z pomocy podwykonawców w celu 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wyboru tylko takich podwykonawców którzy posiadają niezbędne 

uprawnienia, wiedzę i bazę do realizacji przedmiotu zamówienia. 

6. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawców jak za własne działanie lub 

zaniechanie. 

§ 6. 

1. Urządzenia dostarczone zostaną do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy, natomiast 

urządzenia dostarczone zostaną do siedziby Wykonawcy na koszt Zamawiającego.  

2. Zgłoszenia  w zakresie wskazanym w § 1 będą dokonywane przez Zamawiającego jeden raz na 6 

miesięcy w formie pisemnej za pośrednictwem faxu ……………………….. lub poczty 

elektronicznej na adres …………………………………………………….. 

3. Dla skuteczności złożenia zgłoszenia nie jest wymagane poświadczenie odbioru przez Wykonawcę 

otrzymania zapotrzebowania. 

4. Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od dnia odbioru urządzenia pisemnie powiadomi 

Zamawiającego o zakresie usługi  niezbędnej do wykonania (wzorcowania/kalibracji). W przypadku 

konieczności naprawy urządzeń Wykonawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego 

przedstawiając w terminie wskazanym w zdaniu 1 kalkulację cenową naprawy (kosztorys). 

Wynagrodzenie umowne nie obejmuje usługi naprawy urządzenia, która może być przedmiotem 

oddzielnego zamówienia.   

5. Po wykonaniu usługi Wykonawca dostarczy urządzenie na adres: Sąd Rejonowy Lublin - Wschód  

w Lublinie z siedzibą w Świdniku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik na koszt 

Wykonawcy. 

6. Czynności zwrotu urządzeń po wykonanej usłudze wraz z kompletem dokumentów, o których mowa 

w § 1 ust. 4,  5 i  6 dokonana upoważniony pracownik Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu 

terminu zwrotu drogą telefoniczną lub mailową z zachowaniem terminu wykonania usługi, o którym 

mowa w § 7. 

§ 7.  

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi z należytą starannością i w terminie nie dłuższym 

niż 10 dni roboczych od otrzymania urządzeń w celu wykonania usługi o której mowa w § 1, a w 

przypadku konieczności dokonania naprawy w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia 

otrzymania zamówienia od Zamawiającego wykonania naprawy. 

 



LWOG-2402-68/18 

12 
 

§ 8. 

1. Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty w sprawie realizacji Umowy po stronie Wykonawcy 

jest: …………………………… – nr tel. …………………………. 

E-mail: ………………………………………………………………. 

2. Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty w sprawie realizacji Umowy po stronie Zamawiającego 

jest: ………………………….. – nr tel. ……………………………. 

E-mail: ……………………………………………………………….. 

3.  O wszelkich zmianach osób, o których mowa w ust. 1 i 2 druga Strona zostanie poinformowana w 

formie pisemnej.    

Gwarancja i rękojmia 

§ 9. 

1.  Na wykonany przedmiot Umowy, w  tym na wykonane serwisu technicznego, kalibracji i  

wzorcowania oraz naprawy Wykonawca udziela 6 miesięcznej gwarancji. 

2.  W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuję się do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego 

usterek w terminie do 7 dni od momentu otrzymania zgłoszenia telefonicznie pod 

numerem………….. bądź za pomocą wiadomości e-mail na adres:………………..  

3.  W przypadku uchybienia powyższemu terminowi Zamawiający uprawniony jest do usunięcia usterek 

środkami własnymi lub za pomocą osób trzecich na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4.  Niezależnie od udzielonej gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za 

wady w zakresie i na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności 

§ 10. 

1. Strony określają maksymalną wartość niniejszej Umowy na kwotę ……………. zł netto (słownie: 

……………….. zł ………/100) tj. ………………… zł brutto (słownie: …………………. zł …./100 w 

tym opłata za 1 przegląd, kalibrację i wzorcowanie: 

a) alkomatu ALCOQUANT 6020 w wysokości .................................................zł brutto 

(słownie:………………………………………….); 

b) alkomatu ALCOQUANT 6020 PLUS w wysokości .................................................zł brutto 

(słownie:………………………………………….). 

2. Poza wynagrodzeniem, o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy przysługuje, w razie zaakceptowania 

kosztorysu naprawy przez Zamawiającego – wynagrodzenie za naprawę urządzenia przez 

Wykonawcę zgodnie z zaakceptowanym kosztorysem i złożonym zamówieniem na usługę 

wykonania naprawy. Wszelkie nieprzewidziane w kosztorysie koszty naprawy obciążają 

Wykonawcę. W konsekwencji Strony ustalają, że Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości wynikającej z kosztorysu.    

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie po wykonaniu danego serwisu technicznego, 

kalibracji i wzorcowania na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie do 21 dni od dnia 

jej doręczenia Zamawiającemu. Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury po 

wykonaniu przedmiotu Umowy w rozumieniu § 2 ust. 3 zd. 1 niniejszej Umowy.  
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4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 płatne będzie po wykonaniu usługi naprawy na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury, w terminie do 21 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu.   

Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury po wykonaniu przedmiotu Umowy w 

rozumieniu § 2 ust. 3 zd. 1 niniejszej Umowy. 

5. Za datę dokonania płatności Strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego zlecenia 

przelewu do banku obsługującego. 

6.  Wszelkie płatności dokonywane będą w złotych polskich. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej 

Umowy i nie może zostać podwyższone. 

Odstąpienie od Umowy 

§ 11. 

1.  W przypadku nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę, a w szczególności w 

przypadku opóźnień w realizacji Umowy względem terminów określonych w § 7 oraz opóźnień w 

działaniach dotyczących usunięcia usterek względem terminów, o których mowa w § 9 ust. 2,  

Zamawiającemu - do upływu terminu obowiązywania Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 – 

przysługuje prawo odstąpienia od Umowy. 

2.  Odstąpienie, o którym mowa  w ust. 1 jest skuteczne z chwilą złożenia Wykonawcy przez 

Zamawiającego oświadczenia w formie pisemnej.  

     Kary Umowne 

§ 12.  

 1.  W przypadku niewykonania przez Wykonawcę lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy  

Zamawiającemu przysługują kary umowne:  

a) w przypadku niewykonania w terminie, o którym mowa w § 7 Umowy przeglądu – 200.00 zł 

(słownie: dwieście zł 00/100); 

b)  w przypadku opóźnienia w terminie wykonania przeglądu – 100.00 zł (słownie: sto zł 00/100) za 

każdy dzień opóźnienia; 

c) w przypadku opóźnienia w podjęciu działań zmierzających do usunięcia usterki względem terminu 

określonego w § 9 ust. 2 – 100.00 zł (słownie: sto zł 00/100) za każde rozpoczęte 24 godziny 

opóźnienia;  

d)  w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn nie leżących po stronie 

Zamawiającego – 1 000.00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100); 

e)  w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy -  1 000.00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100).  

2.  Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych, o których mowa w ust. 1 lit. a) do c) niezależnie 

od skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy z powodu tych samych okoliczności, które były 

podstawą naliczenia kar, oraz niezależnie od kary umownej przysługującej Zamawiającemu zgodnie 

z ust. 1 lit. d) lub e). 

3.  Zamawiający ma prawo potrącenia należności z tytułu kar, o których mowa w ust. 1 lit. a) – e), 

z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

  4.  Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 
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umownych, na zasadach ogólnych. 

Nadzór nad Umową 

§ 13. 

1.  Nadzór nad prawidłową realizację Umowy ze strony Zamawiającego, będzie pełnił: 

a) …………………………………………………………………………………………………… 

b) ……………………………………………………………………………………………………. 

2.  Nadzór nad prawidłową realizacją Umowy ze strony Wykonawcy będzie pełnił: 

a) …………………………………………………………………………………………………. 

Klauzula poufności, zakaz cesji 

§ 14. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w posiadanie 

których wszedł wykonując przedmiot Umowy.  

2. Wykonawcy nie wolno dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie.  

Pozostałe postanowienia  

§ 15. 

1. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa.  

2. Dane osobowe, o których mowa w Umowie udostępniane są przez Strony w celu realizacji Umowy, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO).  

3. Strony zobowiązuje się do udzielenia drugiej Stronie oraz innym podmiotom uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa, na każde ich żądanie, informacji na temat przetwarzania danych 

osobowych udostępnionych przez druga Stronę w związku z realizacją Umowy. 

4. Strony zobowiązane są do zastosowania się do zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania 

danych osobowych. 

5. Wykonawca oświadcza, że uzyskał od Zamawiającego informacje zgodnie z art. 13 RODO, które to 

Zamawiający zamieścił w Zaproszeniu. 

§ 16. 

3. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, 

a w sprawach formalnoprawnych przepisy kodeksu postępowania cywilnego. 

5. Obie strony oświadczają, że spory wynikające z Umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiającego. 

§ 17. 

 Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 
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- wypełniony przez Wykonawcę Formularz Ofertowy - załącznik nr 1; 

-  Wykaz urządzeń – załącznik nr 2; 

- wzór protokołu odbioru – załącznik nr 3.    

 

 
 

ZAMAWIAJĄCY 

 

 
WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 do Umowy 

WYKAZ URZĄDZEŃ 

Lp. Nazwa urządzenia Nr fabryczny 

 
Nr 

inwentarzowy 
Uwagi 

1. 
 

ALCOQUANT 6020 A122426 803-8-12-4 II ZKSS 

2. 
 

ALCOQUANT 6020 A122419 803-8-12-3 II ZKSS 

3. 
 

ALCOQUANT 6020 A122433 803-8-12-1 I ZKSS 

4. 
 

ALCOQUANT 6020 A122423 803-8-12-2 I ZKSS 

5. 
 

ALCOQUANT 6020 PLUS A 414253  2804855  III ZKSS 

6. 
 

ALCOQUANT 6020 PLUS A 414254 2804856  III ZKSS 
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Załącznik nr 2 do Umowy 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

SĄD REJONOWY LUBLIN - WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWINIDKU  

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 18,  

21-040 Świdnik 

NIP: 712-32-25-253 

REGON: 060716192 

 

W imieniu i na rzecz którego działa pracownik Zamawiającego w osobie: 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

II. WYKONAWCA: 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

W imieniu i na rzecz którego działa: ………………………………………………………………… 

 

Zgodnie ze zgłoszeniem z dnia …………………………………. 

Stwierdza się wykonanie zgodnie/niezgodnie* z Umową Nr ……………. z dnia ………………. 

Zastrzeżenia Zamawiającego (w tym realizacja zgłoszenia po terminie)*:  …………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*odpowiednie skreślić 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                WYKONAWCA: 

 

 

 

 


