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Łomża, dn. 23.08.2022 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Akademia Nauk Stosowanych w Łomży  

ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża 

Tel. 86 215 59 53  

Fax. 86 215 66 01 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  

Zamawiający informuje, że do udzielenia niniejszego zamówienia nie mają zastosowania 

przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta 

nie stanowi oferty w myśl art. 66 kodeksu cywilnego Ponadto, Zamawiający zastrzega 

możliwość unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania 

przyczyny.  

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa natynkowego bezprzewodowego systemu 

przywoławczego do pięciu toalet dla osób z niepełnosprawnościami znajdujących się w 

budynku głównym przy Akademickiej 14 w Łomży, zgodnie z załącznikiem nr 1.  

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony a wskazana przez Zamawiającego osoba 

poinstruowana w zakresie obsługi urządzenia, w terminie do trzech tygodni od dnia zawarcia 

umowy. 

 

V. KRYTERIUM WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 

1. Ocenie poddane zostaną tylko oferty złożone w terminie oraz kompletne i zgodne  

z wymaganiami opisanymi w pkt. III. 

2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie niżej zdefiniowanych kryteriów  

i przypisanego im znaczenia (wagi). 

3. Dla dokonania oceny ofert waga w kryteriach oceny, określona w procentach, zostanie 

przeliczona na punkty: 1 procent odpowiada 1 punktowi. Ocenie podlegać będą oferty 

niepodlegające odrzuceniu. 

 

L.p. Kryterium Znaczenie kryterium 

w % 

Liczba możliwych  

do uzyskania punktów 

1. Cena oferty z 

VAT 

60 60 

2. Okres gwarancji 40 40 
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4. Sposób obliczenia punktów w kryterium nr 1: Łączna cena oferty z VAT – waga 60%. 

Oferta z najniższą łączną ceną otrzyma 60 pkt, pozostałe oferty zostaną ocenione  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według następującego wzoru:   

 Co min 

Co = ------------------- x 60 

Co bad 

gdzie: 

Co – liczba uzyskanych punktów w kryterium nr 1, 

Co min – cena oferty z najniższą ceną, 

Co bad – cena oferty badanej. 

5. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszelkie koszty i składniki związane  

z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym tj. dostawa, instruktaż obsługi 

dla 1 osoby zatrudnionej w Akademii Nauk Stosowanych w Łomży przeprowadzony 

przez wykwalifikowaną w przedmiotowym zakresie osobę ze strony Wykonawcy 

zamówienia. 

 

6. Sposób obliczenia punktów w kryterium nr 2: Okres gwarancji przedmiotu 

zamówienia– waga 40%. 

a) Zamawiający dokona oceny w ww. kryterium na podstawie oświadczenia wykonawcy 

złożonego w pkt 3 FO. 

b) W kryterium nr 2 oferta może uzyskać do 40 punktów w zależności od 

zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji przedmiotu zamówienia 

z zastrzeżeniem, że okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące, licząc od 

dnia zawarcia umowy. 

c) Punkty w kryterium nr 2 zostaną przyznane w sposób następujący: 

Lp. Termin dostawy przedmiotu zamówienia Liczba przyznanych 

punktów 

1. do 48 miesięcy 40 

2. do 36 miesięcy 30 

3. do 24 miesięcy 20 
 

d) W przypadku niewypełnienia pkt 3 FO i niewskazania przez Wykonawcę okresu 

gwarancji przedmiotu zamówienia, jak również w przypadku wskazania więcej niż 

jednego okresu gwarancji, Zamawiający odrzuci ofertę. 

 

VI. WYMAGANIA  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zaplecze 

techniczne i organizacyjne, a także dysponują osobami zdolnymi do realizacji 

przedmiotowego zamówienia. 

2. O zamówienie nie może ubiegać się podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo  

z Akademią Nauk Stosowanych w Łomży, rozumiane jako wzajemne powiązanie 

między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań  

w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 
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czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy a wykonawcą, podlegające 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. pozostawaniu 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. 

3. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. musi obejmować cały asortyment 

przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami 

Zamawiającego określonymi w przedmiotowym dokumencie. Wymaga się od 

Wykonawcy podania w ofercie nazwy producenta, modelu, typu, oferowanych 

urządzeń. 

5. Wykonawca, składający ofertę jest zobowiązany do przedłożenia  Zamawiającemu 

oświadczenia potwierdzającego spełnienie wymaganych parametrów.  

 

VII. TERMIN PŁATNOŚCI:  

Do 21 dni od dnia doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury VAT/rachunku do siedziby 

Zamawiającego i dołączonego do niej protokołu odbioru, w którym nie zawarto zastrzeżeń 

lub uwag.  

 

VIII. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY: 

1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim w jednym egzemplarzu 

(propozycja układu oferty została przedstawiona w załączniku nr 1 do niniejszego 

zapytania), 

2) Oferta powinna być czytelna. 

3) Kompletna oferta wraz z załącznikami powinna zawierać: 

a) cenę ( załącznik nr ), 

b) oświadczenie o braku powiązań określonych w załączniku nr 3, 

c) opis techniczny urządzeń określonych w pkt III, 

d) dokument potwierdzający wpis podmiotu składającego ofertę do 

odpowiedniego organu rejestrującego, 

e) dokumenty upoważniające do reprezentowania i składania podpisów w 

imieniu organu składającego ofertę.  

4) Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą wskazanych załączników, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę w terminie przez siebie wskazanym do złożenia, uzupełnienia 

lub poprawienia tych w/w dokumentów. 
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IX. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: 

1. Oferty należy dostarczyć w formie: 

a. papierowej/listownej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Natynkowy 

bezprzewodowy system przywoławczy” na adres: 

Akademia Nauk Stosowanych w Łomży 

ul. Akademicka 14 pok. 124 

18-400 Łomża 

b. elektronicznej na adres e-mail: jchludzinski@ansl.edu.pl z dopiskiem w tytule  

„Natynkowy bezprzewodowy system przywoławczy”” 

w terminie nieprzekraczalnym do dnia 02.09.2022 godz. 14:00  

2. Wykonawcy zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej 

na podane w ofercie adresy e-mail. 

3. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:  

a) Jacek Chludziński nr tel.:86 215 66 09; 575 409 287 lub adres e-mail: 

jchludzinski@ansl.edu.pl. Zwracamy się z prośbą o kontakt telefoniczny od 

poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16:00.  

b) Jarosław Kaja nr tel.: 86 216 82 75 lub adres e-mail: jkaja@ansl.edu.pl. 

Zwracamy się z prośbą o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku  

w godz. 8.00 - 11:30. 
 

X. INNE POSTANOWIENIA: 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.  

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków przy wyborze ofert oraz 

rezygnacji bądź unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez 

podania przyczyny.  

3) Informujemy, że zawieramy umowy na podstawie własnych wzorów. 

4) Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie 

jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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Załącznik nr 1 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

1. Przedmiot zamówienia i dostawy. 

 

Natynkowy bezprzewodowy system przywoławczy do toalet dla osób z 

niepełnosprawnościami z przyciskiem alarmowym, systemem powiadamiania portierni oraz 

sygnalizatorem optyczno-akustycznym znajdującym się nad drzwiami informującym o 

konieczności udzielenia pomocy. 

 

2. Opis systemu. 

System winien być zgodny z normą dla systemów przywoławczych DIN VDE 0834 i spełniać  

najwyższe normy w zakresie bezpieczeństwa i użytkowania systemów przywoławczych. 

System przywoławczy musi być wykonany zgodnie z normą dotyczącą medycznych 

urządzeń elektrycznych PN-EN 60601-1:2011. Inteligentny optyczno-magistralny system 

przyzywowy (przywoławczy) połączony z odpowiednim zasilaczem bezprzerwowym (UPS). 

System przyzywania winien posiadać funkcję samokontroli. Wszystkie występujące 

zakłócenia lub awarie winny być sygnalizowane (np. na wyświetlaczu centralki głównej). 

System przywoławczy stanowić ma sieć programowalnych modułów łazienkowych 

przycisków przywoławczych i kasujących, zewnętrznych lamp sygnalizacyjnych koloru 

czerwonego. Poszczególne komponenty instalacji mają komunikować się ze sobą lokalnie 

przez sieć bezprzewodową.  

 

Elementy systemu (zdjęcia przykładowe): 

 Tablica przywoławcza  1 sztuka 

 
 Bezprzewodowy przycisk  5 sztuk 
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 Bezprzewodowy przycisk pociągany 5 sztuk 

 
 Bezprzewodowy sygnalizator optyczno-akustyczny 5 sztuk

        
 Wzmacniacz sygnału 3 funkcyjny  3 sztuki  

 
 

 Zasilacz bezprzerwowy (UPS)  5sztuk 

 

Zasilacz buforowy VIDI-ZBF-015P 1,5A z oddzielnym torem lądowania akumulatora 0,8A. W 

środku akumulator o pojemności 7Ah lub 7,2Ah. Zasilacz posiadać ma lampki informujące o 

stanie jego pracy. Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego wyposażona w otwory 

wentylacyjne oraz uchwyty do zamontowania na ścianie. 

 

 
 



 

18-400 Łomża, ul. Akademicka 14 

tel. +48 86 215 59 53 
e-mail: biuro@ansl.edu.pl 

ansl.edu.pl 

 

 

3. Wymagane dokumenty dla urządzeń systemu przyzywowego.  

System musi posiadać certyfikat potwierdzający spełnianie w pełnym zakresie normy i 

przepisów dla budynków użyteczności publicznej oraz karty gwarancyjne i instrukcje 

montażu i obsługi. 
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Załącznik nr 2 

 

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ 

 

Dotyczy: Natynkowego bezprzewodowego systemu przywoławczego do pięciu toalet 

dla osób z niepełnosprawnościami  

Nazwa WYKONAWCY: …………………….……………………………….……….………….…… 

Adres: ……………………………………………...………………………….………………………. 

NIP : ………………….……………                REGON ………………….……………………. 

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

 

1. Koszt wykonania przedmiotu zamówienia:  

Nazwa 

przedmiotu 

zamówienia 

Liczba 

sztuk 

Kwota netto  

za  

1 sztukę (zł) 

Kwota brutto za 

1 sztukę         

(zł) 

Kwota brutto (zł)  

za całość 

Tablica 

przywoławcza 
   

 

……………………  zł 

 

Bezprzewodowy 

przycisk 
    

Bezprzewodowy 

przycisk 

pociągany 

    

Bezprzewodowy 

sygnalizator 

optyczno-

akustyczny  

    

Wzmacniacz 

sygnału 3 

funkcyjny 

    

Zasilacz 

bezprzewodowy 

(UPS) 

    

 

Kwota słownie: ……………………………………………………………………………………. 

 

2. Oświadczam, że dostarczę i poinstruuję z obsługi przedmiotu zamówienia osobę 

wskazaną przez Zamawiającego w terminie trzech tygodni od dnia zawarcia umowy.  

3. Oświadczam, że urządzenia z przedmiotu zamówienia zostaną objęte okresem gwarancji  

a) 24 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy 

b) 36 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy 

c) 48 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy 
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4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do 

niego zastrzeżeń oraz zdobyłem informacje niezbędne do właściwego wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

5. Oferuję realizację zamówienia w sposób, który został opisany w Zapytaniu ofertowym. 

6. Oświadczam, iż cena określona w pkt 1 niniejszej oferty nie ulegnie zmianie przez cały 

okres trwania umowy, w przypadku wyboru przedmiotowej oferty. 

7. Oświadczam, że w razie wybrania mojej oferty, zobowiązuję się do podpisania umowy 

na warunkach zawartych w „Zapytaniu ofertowym” oraz w miejscu i terminie określonym 

przez Zamawiającego. 

W przypadku konieczności udzielenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących przedstawionej 

oferty prosimy o zwracanie się do: 

 

....................................................., tel. ........................., e-mail: ......................................  
      Imię i nazwisko 

 

 

 

 

..........................., dnia ................... 2022 r. ............................................................................. 
Miejscowość    Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy 

(Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem) 
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Załącznik nr 3 

 

Pieczęć Wykonawcy  

           

Zamawiający:  

Akademia Nauk Stosowanych w Łomży 

ul. Akademicka 14 

18-400 Łomża 

 

Dotyczy: Natynkowego bezprzewodowego systemu przywoławczego do pięciu toalet 

dla osób z niepełnosprawnościami 

OŚWIADCZENIE O BRAKU OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH 

POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM 

 

Oświadczam, iż nie jestem/ jestem1 powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 

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) pozostawaniu 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.  

 

…………………………………………... 
czytelny podpis osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 - wzór umowy 

 

 

UMOWA Nr …………………./ 2022 

zawarta w Łomży w dniu                              r. pomiędzy: 

 

Akademią Nauk Stosowanych w Łomży 

ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża 

NIP 718-19-47-148, REGON: 451202740 

reprezentowaną przez: 

mgr inż. Artura Bałdowskiego – Dyrektora Administracyjnego 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a  ………………………………………………………….. 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

Wykonawca został wyłoniony w trybie zapytania ofertowego. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa natynkowego bezprzewodowego systemu 

przywoławczego do toalet dla osób z niepełnosprawnościami z przyciskiem 

alarmowym, systemem powiadamiania portierni oraz sygnalizatorem optyczno-

akustycznym znajdującym się nad drzwiami informującym o konieczności udzielenia 

pomocy w następującej ilości: 

1) tablica przywoławcza – 1 sztuka 

2) bezprzewodowy przycisk – 5 sztuk 

3) bezprzewodowy przycisk pociągany – 5 sztuk 

4) bezprzewodowy sygnalizator optyczno-akustyczny – 5 sztuk 

5) wzmacniacz sygnału 3 funkcyjny – 3 sztuki 

6) zasilacz bezprzerwowy (UPS) – 5 sztuk 

zwanych dalej Towarem, szczegółowo opisanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy oraz 

w ofercie złożonej przez Wykonawcę. 

2. Dostawa towaru ma nastąpić do ……………………r. 
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3. Oferta Wykonawcy stanowi integralną częścią niniejszej umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że towar będący przedmiotem niniejszej umowy, wskazany  

w § 1 ust.1: 

a. jest fabrycznie nowy, spełnia wszystkie parametry techniczne opisane załączniku nr 1  

do niniejszej umowy oraz jest towarem w pełni sprawnym; 

b. posiada wszelkie parametry techniczne oraz funkcje niezbędne do korzystania  

z niego zgodnie z jego przeznaczeniem, które zostało określone w  załączniku nr 1  

do niniejszej umowy. 

c. spełnia warunki zgodności wynikające z normy CE - jeżeli jest wymagana odrębnymi 

przepisami; 

d. spełnia wymagania określone normą dla systemów przywoławczych DIN VDE 0834 lub 

równoważną i najwyższe normy w zakresie bezpieczeństwa i użytkowania systemów 

przywoławczych. System przywoławczy jest wykonany zgodnie z normą dotyczącą 

medycznych urządzeń elektrycznych PN-EN 60601-1:2011 lub równoważną. Inteligentny 

optyczno-magistralny systemem przyzywowym (przywoławczy) połączony z odpowiednim 

zasilaczem bezprzerwowym (UPS); 

e. nie jest przedmiotem jakichkolwiek ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych  

na rzecz osób trzecich, jak również nie jest przedmiotem jakichkolwiek postępowań 

sądowych, administracyjnych, czy też sądowo-administracyjnych, których konsekwencją 

jest/mogłoby być ograniczenie, czy też wyłączenie prawa Wykonawcy  

do rozporządzania nim; 

f. przekazany zostanie Zamawiającemu w stanie kompletnym, a także instrukcję w języku 

polskim (jeżeli taki dokument istnieje), umożliwiającą normalne z niego korzystanie, zgodnie 

z jego przeznaczeniem; 

g. objęty jest gwarancją producenta. 

3. Wykonawca oświadcza, iż wraz z towarem dostarczy Zamawiającemu karty gwarancyjne,  

w tym karty gwarancyjne producenta (jeżeli taki dokument istnieje). 

4. Wszelkie ciężary oraz ryzyko zniszczenia, uszkodzenia towaru w całości lub jego części, 

jak również zaginięcia całości lub części towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą 

jego protokolarnego przekazania zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy. 

5. Strony niniejszej umowy zgodnie ustalają, że w przypadku, gdy zgodnie ze złożoną ofertą 

Wykonawca powierzy wykonanie części przedmiotu umowy Podwykonawcy, za rozliczenie 

pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą odpowiada tylko i wyłącznie Wykonawca. 
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Niezależnie od powyższego, na Wykonawcy spoczywa obowiązek każdorazowego 

poinformowania Zamawiającego na piśmie o tym, że korzysta on z usług Podwykonawcy 

z jednoczesnym wskazaniem zakresu obowiązków Podwykonawcy. Strony niniejszej 

umowy zgodnie przy tym ustalają, że za ewentualne zachowania (działania bądź też 

zaniechania) Podwykonawcy, Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego jak za 

zachowania (działania bądź też zaniechania) własne. 

 

§ 2 

Wynagrodzenie 

1. Całkowita wartość przedmiotu niniejszej umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy 

wynosi: 

Cena netto: …………………….. złotych 

Cena netto słownie: ………………………………………………..………………. 00/100 

Stawka podatku: VAT … % 

Wartość podatku VAT …………………….. złotych 

Wartość podatku VAT słownie: …………………………………..……..….złotych 00/100 

Cena brutto  złotych: …………………….. zł złotych 

Cena brutto słownie: ………………………………………………………………. 00/100. 

2. Kwota, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje koszt towaru wraz z kosztem 

jego dostawy, opłatę gwarancyjną, koszt ubezpieczenia towaru na czas dostawy, koszt 

opakowania towaru, koszt przeprowadzenia instruktażu obsługi urządzenia dla 1 osoby 

wskazanej przez Zamawiającego. 

3. Kwota o jakiej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy płatna będzie przez Zamawiającego  

na podstawie faktury wystawionej  przez  Wykonawcę, na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany w tej fakturze VAT. 

4. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest bezusterkowy i ostateczny 

protokół zdawczo - odbiorczy kompletnego przedmiotu zamówienia podpisany przez obie 

strony niniejszej umowy bądź ich umocowanych przedstawicieli. Fakturę wraz 

z potwierdzoną za zgodność z oryginałem/kopią protokołu zdawczo - odbiorczego, 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego. 

5. Zapłata za wystawioną przez Wykonawcę fakturę VAT nastąpi w terminie 21 dni od dnia 

jej doręczenia do siedziby Zamawiającego zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 4 powyżej, 
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przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień, w którym dojdzie do obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

§ 3 

Odbiór 

1. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru, co najmniej  

na 1 dzień przed dostawą. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu odbioru przedmiotu zamówienia  

n/w. dokumentację w języku polskim: 

a. instrukcję obsługi towaru w wersji papierowej (jeżeli taki dokument istnieje); 

b. karty gwarancyjne/warunki gwarancji, w tym karty gwarancyjne/warunki gwarancji 

producenta (jeżeli taki dokument istnieje); 

3. Odbiór towaru nastąpi przez Zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych od 

dostarczenia przedmiotu umowy. 

4. Jeżeli w toku czynności odbiorowych stwierdzone zostaną okoliczności uniemożliwiające 

dokonanie odbioru z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający przedstawi 

je Wykonawcy na piśmie. Do czasu  usunięcia przeszkód w odbiorze Zamawiający 

przerwie czynności odbiorowe, a Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

usunięcia przeszkód w realizacji odbioru. 

5. Po usunięciu przeszkód w realizacji odbioru Wykonawca ponownie zgłosi Zamawiającemu 

gotowość do odbioru, a ten wznowi czynności odbiorowe. 

6. Z odbioru towaru strony sporządzą  protokół zdawczo- odbiorczy. 

7. Protokół zdawczo odbiorczy musi zawierać: 

a. potwierdzenie realizacji dostawy zgodnie z umową w szczególności, w zakresie pozycji 

asortymentowej oferty; 

b. wartość i datę dostawy; 

c. warunki gwarancji/ karty gwarancyjne, w tym karty gwarancyjne/warunki gwarancji 

producenta (jeżeli taki dokument istnieje) 

d. informację o producencie sprzętu; 

e. informację o przekazaniu instrukcji (jeżeli taki dokument istnieje). 
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§ 4 

Kary umowne 

1. Za opóźnienie w wykonaniu umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 1 ust. 2 

niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % 

wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 2 ust. 1 liczoną za każdy dzień 

opóźnienia. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy w całości lub części przez którąkolwiek ze stron  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on na rzecz Zamawiającego karę 

umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

3. W przypadku niewykonania przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy towaru lub 

nienależytego wykonania innego niż wskazane w niniejszym paragrafie Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 2 ust. 1. 

4. Kary umowne są niezależne od siebie i w przypadku zaistnienia podstaw do ich 

naliczania zostanie potrącona z kwoty zabezpieczenia i należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 

prawa cywilnego niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych. 

6. Odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od zawartej umowy nie powoduje uchylenia 

obowiązku zapłaty kar umownych z tytułu zdarzeń zaistniałych w okresie jej 

obowiązywania. 

7. W przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy powyżej 7 dni w stosunku do terminu 

wskazanego w § 1 ust. 2 lub niedotrzymania ustalonej jakości dostarczanych towarów, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w całości bez wyznaczania 

Wykonawcy dodatkowego terminu na dostarczenie kompletnego przedmiotu zamówienia. 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z uwagi na zaistniałe opóźnienie w dostawie 

Zamawiający może złożyć w terminie 30 dni od zaistnienia przesłanek do odstąpienia. 

8. Za okres trwania czynności odbiorowych tj. od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru do 

dnia jego zakończenia lub dnia przerwania czynności odbiorowych zgodnie z zapisami § 3 

ust.5 i 6 umowy kary umowne nie będą naliczane. 

 

 

 



 

18-400 Łomża, ul. Akademicka 14 

tel. +48 86 215 59 53 
e-mail: biuro@ansl.edu.pl 

ansl.edu.pl 

 

§ 5 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……. miesięcznej/letniej gwarancji na całość 

przedmiotu umowy. 

2. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym 

mowa w § 3 umowy. 

3. Gwarancja obejmuje koszt ewentualnych napraw, dojazdu i części zamiennych. 

§ 6 

Odstąpienie 

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym oraz we wcześniejszej części 

niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy  w całości 

lub w części w sytuacji: 

a. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy. 

b. W przypadku opóźnienia się z rozpoczęciem lub wykonaniem realizacji umowy w taki 

sposób, iż nie jest prawdopodobnym wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym 

terminie. 

c. Utraty przez Zamawiającego źródła finansowania zamówienia w całości lub części, 

a także w przypadku przesunięcia źródeł finansowania zamówienia. 

d. W przypadku, gdyby Wykonawca pomimo wezwania go na piśmie do usunięcia wad, nie 

usunie ich w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad. 

e. Wykonawca przerwie realizację umowy bez uzgodnienia z Zamawiającym i przerwa trwa 

dłużej niż 7 dni. 

f. Wykonawca realizuje umowę niezgodnie z jej postanowieniami, warunkami 

technicznymi lub w sposób nie gwarantujący terminowego wykonania przedmiotu 

umowy, przy czym strony uznają, iż odstąpienie od umowy w całości lub niewykonanej 

części z przyczyn wskazanych w § 6 ust. 1 pkt. „d-f” uznaje się także za odstąpienie 

z przyczyn za które odpowiada  Wykonawca. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia. Z prawa odstąpienia o jakim mowa w niniejszej umowie 

Zamawiający może skorzystać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniach 

stanowiących podstawę odstąpienia. 
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§ 7 

Postanowienie końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Tytuły nadane poszczególnym paragrafom mają jedynie charakter pomocniczy i nie 

wpływają na interpretację zapisów umownych. 

3. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. W przypadku zmian organizacyjno- prawnych dotyczących Wykonawcy, które miały 

miejsce w okresie związania umową Wykonawca zobowiązany jest : 

a. niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o zmianach; 

b. złożyć komplet dokumentów wskazujących na następcę prawnego. 

5. Postanowienia niniejszej umowy są jawne w zakresie wynikającym z postanowień ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 Nr 112, poz. 

1198 z późn. zm.). 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednio 

przepisy kodeksu cywilnego. 

7. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej  

ze Stron. 

 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 1 do umowy nr 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiot zamówienia i dostawy. 

 

Natynkowy bezprzewodowy system przywoławczy do toalet dla osób z 

niepełnosprawnościami z przyciskiem alarmowym, systemem powiadamiania portierni oraz 

sygnalizatorem optyczno-akustycznym znajdującym się nad drzwiami informującym o 

konieczności udzielenia pomocy. 

 

2. Opis systemu. 

System winien być zgodny z normą dla systemów przywoławczych DIN VDE 0834 i spełniać  

najwyższe normy w zakresie bezpieczeństwa i użytkowania systemów przywoławczych. 

System przywoławczy musi być wykonany zgodnie z normą dotyczącą medycznych 

urządzeń elektrycznych PN-EN 60601-1:2011. Inteligentny optyczno-magistralny system 

przyzywowy (przywoławczy) połączony z odpowiednim zasilaczem bezprzerwowym (UPS). 

System przyzywania winien posiadać funkcję samokontroli. Wszystkie występujące 

zakłócenia lub awarie winny być sygnalizowane (np. na wyświetlaczu centralki głównej). 

System przywoławczy stanowić ma sieć programowalnych modułów łazienkowych 

przycisków przywoławczych i kasujących, zewnętrznych lamp sygnalizacyjnych koloru 

czerwonego. Poszczególne komponenty instalacji mają komunikować się ze sobą lokalnie 

przez sieć bezprzewodową.  

 

3. Elementy systemu (zdjęcia przykładowe): 

 Tablica przywoławcza  1 sztuka 

 

 Bezprzewodowy przycisk  5 sztuk 
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 Bezprzewodowy przycisk pociągany 5 sztuk 

 

 Bezprzewodowy sygnalizator optyczno-akustyczny 5 sztuk        

 

 Wzmacniacz sygnału 3 funkcyjny  3 sztuki  

 
 

 Zasilacz bezprzerwowy (UPS)  5sztuk 

 

Zasilacz buforowy VIDI-ZBF-015P 1,5A z oddzielnym torem lądowania akumulatora 0,8A. W 

środku akumulator o pojemności 7Ah lub 7,2Ah. Zasilacz posiadać ma lampki informujące o 

stanie jego pracy. Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego wyposażona w otwory 

wentylacyjne oraz uchwyty do zamontowania na ścianie. 
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 Wymagane dokumenty dla urządzeń systemu przyzywowego.  

System musi posiadać certyfikat potwierdzający spełnianie w pełnym zakresie normy i 

przepisów dla budynków użyteczności publicznej oraz karty gwarancyjne i instrukcje 

montażu i obsługi. 

 

 

 


