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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 02/03/2019  

I.1) Przedmiot Umowy 

Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie środków 

trwałych składających się na jeden kompletny ciąg technologiczny służący do wyprodukowania i opakowania 

lodów zgodnie z patentem oznaczonym numerem P.417981.  

 

ZADANIE NR 1 – LINIA PRODUKCYJNA: 

Zadanie obejmuje dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie następujących elementów ciągu 

technologicznego służącego do produkcji i opakowania lodów: 

1. Linii technologicznej do przygotowania mieszanki lodowej (1 sztuka) 

2. Zbiornika na olej kokosowy (1 sztuka) 

3. Zbiorników na czekoladę białą i ciemną (łącznie 2 sztuki) 

4. Stacji uzdatniania wody (1 sztuka) 

5. Sprężarki śrubowej powietrza (1 sztuka) 

6. Instalacji chłodniczej (1 sztuka) 

7. Drukarki atramentowej do nadruku daty na pojedynczych sztukach lodów (6 sztuk) 

8. Drukarki do oznaczania kartonów zbiorczych (2 sztuki) 

9. Zaklejarki kartonów zbiorczych (2 sztuki) 

10. Linii do pakowania lodów w kartony (1 sztuka) 

11. Wytwornicy pary (1 sztuka) 

12. Chłodnicy (6 sztuk) 

13. Zbiornika na syrop glukozowy (1 sztuka) 

14. Zespołu wykrywającego metale (1 sztuka) 

15. Wagosuszarki (1 sztuka) 

16. Cieplarki (1 sztuka) 

17. System stołów ważących (1 sztuka) 

18. Linii do produkcji lodów (1 sztuka) 

19. Wytwornicy wody lodowej (2 sztuki) 

ZADANIE NR 2 – POMPA CIEPŁA: 

Zadnie obejmuje wykonanie i uruchomienie pompy ciepła typu woda-woda o parametrach umożliwiających 

grzanie i klimatyzowanie zakładu produkcyjnego. 

ZADANIE NR 3 – STACJA TRANSFORMATOROWA: 

 

Zadanie obejmuje wykonanie i uruchomienie stacji transformatorowej. 

I.1.1) Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik do 

umowy. Do przedmiotu umowy zostanie załączona kompletna dokumentacja techniczna (DTR oraz 

inne właściwe dokumenty). 

I.1.2) Przedmiot umowy będzie spełniać wszelkie obowiązujące wymogi bezpieczeństwa i BHP, posiadać 

niezbędne deklaracje CE, atesty i deklaracje zgodności zgodne z wymaganiami dyrektyw Unii 

Europejskiej, a także posiadać dokumentację sporządzoną w języku polskim w formie papierowej 

oraz elektronicznej. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami prawa. Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia wykorzystane do realizacji przedmiotu 
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umowy odpowiadać będą Polskim Normom oraz przepisom ich stosowania. Ponadto posiadać będą 

stosowne certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia. 

I.2) Cena i warunki płatności 

1) Cena przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią oferty. 

2) Warunkiem płatności jest prawidłowe wystawienie faktury VAT oraz protokolarny odbiór części 

lub całości przedmiotu umowy. 

I.3) Gwarancja i rękojmia 

1) Okres gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z treścią oferty, nie krótszy niż 24 miesiące. 

2) Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia.  

3) Strony nie wyłączają i nie ograniczają rękojmi określonej treścią przepisów polskiego kodeksu 

cywilnego. 

4) Zamawiający uprawniony jest do wykorzystania uprawnień wynikających z rękojmi, bądź 

gwarancji. 

I.4) Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia   

Suwałki 

I.5) Terminy: 

Nieprzekraczalny maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia – 31 grudnia 2019r. (termin 

uruchomienia w siedzibie Zamawiającego) 

I.6) Odbiór przedmiotu umowy 

Protokolarne, protokół podpisany przez obie strony umowy według wzoru stanowiącego załącznik do 

umowy. 

Przewiduje się odbiory częściowe, odbiór końcowy oraz odbiór pogwarancyjny. 

I.7) Zmiany umowy  

Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, przy 

czym wszelkie zmiany umowy będą wymagały formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

I.8) Zobowiązanie do zachowania poufności  

Strony zobowiązane będą do zachowania w poufności wszelkich danych uzyskanych w związku i w 

trakcie realizacji przedmiotu Zamówienia. Zamawiający uprawniony jest do ujawniania danych 

Wykonawcy i informacji objętych treścią umowy osobom i podmiotom uprawnionym zgodnie z 

warunkami realizacji Projektu i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jak również 

wszelkimi dokumentami kreującymi obowiązek przekazywania danych (umowa z Instytucją 

Pośredniczącą, wytyczne, podręczniki, zalecenia i inne). 

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy Informacji Poufnych dotyczących 

danych osobowych do których będzie miał dostęp w trakcie realizacji zamówienia zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

I.9) Prawo umowy  
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Polskie  

I.10) Waga dokumentacji  

Powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz umowa zawarta między stronami. Zarówno zapytanie 

ofertowe, jak i oferta wykonawcy będzie stanowiła integralną część zawartej umowy.  

I.11) Właściwość sądu  

Miejsce siedziby Zamawiającego. 

 

 

 


