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ZAPYTAN lE oFERToWE Ll 20t8 lRPo

Zamawiający - Brodnicki park Krajobrazowy z siedzibą w Grzmięcy zaprasza do złoŻenia ofertY

cenowej na przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia przetargowego na utworzenie Centrum

Badawczego - zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych poddasza wraz z wYPosaŻeniem

oraz zagospodarowaniem terenu w ramach projektu ,,Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000

zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego" sfinansowanego W ramach

Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020,

działanie 4.5 ochrona przyrody. procedura zamówienia prowadzona jest w oparciu o art.7O1 ustawY Z

dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny

l. Zamawiający:

Brodnicki Park Krajobrazowy

Grzmięca 10

87-3t2 Pokrzydowo

tel: (56) 49 394 50

e-mail: bpark@post.pl

ll. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego W

oparciu o ustawę z 29 stycznia 2OO4r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z2017r. Poz,1579 ze

zm.), zwana dalej pZp, na utworzenie Centrum Badawczego - zmiana sPosobu uŻYtkowania

pomieszczeń gospodarczych poddasza wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu W

ramach projektu ,,ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanYch w granicach

Brodnickiego parku Krajobrazowego" sfinansowanego w ramach Regionalnego Programu

operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2Ot4 - 2020, działanie 4.5 Ochrona

przyrody.

2. Wykonawca na podstawie art, ].5 ust. 4 pkt. 3 PZP oraz zapisów umowy przeprowadzi postępowanie

w imieniu i na rzecz Zamawiającego,

3. Do zakresu przedmiotu zamówienia należą:

1) wszystkie czynności związane z przygotowaniem zamówienia, w tym weryfikacja dokumentacji

projektowej w zakresie zgodności z PZP; przygotowanie specyfikacji istotnYch warunków

zamówienia wrazz załącznikami, wzoru ogłoszenia wrazz publikacją w BPZ;

2) czynności związane z przebiegiem procedury, w tym udzielanie odpowiedzi na zaPYtania,

w szczególnych przypadkach przy wsparciu projektanta, dokonania otwarcia ofert, ocenY ofert,

, w przypadkach wynikających z PLP dokonania wezwania i uzupełnienia oferty, wYkluczenia

wykonawcy, od rzucenia oferty dokona nia wyboru najkorzystniejszej ofertY;



3) czynności związane z procedurą odwoławczą, w tym przygotowanie odpowiedzi na odwołanie,
dokumentacji związanej z odwołaniem z wyjątkiem reprezentacji przed Krajową lzbą

Odwoławczą,

4. CPV 85312320-8 Usługidoradztwa

lll. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia wyłonienia wykonawcy.

lV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

a) dvsponuiq osobamizdolnvmi do wvkonania zamówienia

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie

dysponował osobą wskazaną, jakó główny specjalista, posiadającą doświadczanie przy przygotowywaniu i

przeprowadzaniu w imieniu Zamawiającego lub jako członek komisji przetargowej przynajmniej 2

postępowań przetargowych realizowanych w trybie PZP,

b) nie podlegaia wvkluczeniu w zakresie powiazań osobowo - kapitałowvch z Zamawiaiacvm.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami

wykonującymi w imieniu Beneficjenta 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 najmniej10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego |ub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu 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.

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowi część formularza oferty.

V. Opis sposobu przygotowania oferty
1_) Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu zalączonym do niniejszego zapytania (Załącznik

nr 1).

2) Oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia,

zawierać adres lub siedzibę oferenta, numertelefonu, numer NlP, być podpisana w sposób umożliwiające

identyfikację wykonawcę lub osoby przez niego upoważnionej do złożenia oferty. oraz zaparafowana i

ponumerowana na każdej ze stron.

3) Wykonawca w treści oferty winien określić łączny koszt usługi cena zł brutto,

w tym podatek VAT (obowiązująca stawka podatku oraz wynikająca z podanej kwoty wartość tego

podatku).

4) Do oferty należy dołączyć:

a)wykaz osób, które będą uczestniczyc w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych

za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie

czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymiosobami;



b) pełnomocnictwo, jeśli z załączonych dokumentów nie będzie wynikało upoważnienie do reprezentacji

wykonawcy;

5) Załączniki do oferty powinny: mieć ponumerowane izaparafowane strony, w przypadku kserokopii:

kazda strona powinna być zaparafowana i potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Vt. Miejsce oraz termin składania ofert

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać osobiście do Zamawiającego Brodnicki Park

Krajobrazowy z siedzibą w Grzmięcy t0,87-312 Pokrzydowo do dnia 12,07 .201,8 r. do godziny 10:00.

Vll. Osoby do kontaktu:

Alicja Tomczyk, e-mail: alicja@bpark,strefa.pl, tel. 56 49 394 50

vlll. ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:

1. Oferty zostaną ocenione wg punktacjiod 1do ]-00, w sposób następujący:

a) całościowa cena brutto wykonanej usługi (waga 90 %) - od O - 90 pkt., w cenie należy uwzględniĆ

wszystkie koszty wykonania zlecenia,

metodologia obliczania pkt. ceny = (cena najniższa /cena oferowana) *90 pkt

b) doświadczenie głównego specjalisty: (waga 10 %)

Punkty za doświadczenie zostaną ustalone w oparciu o informacje zawarte w wykazie osób. Punktowane

będzie wyłącznie doświadczenie głównego specjalisty. Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

za IO i więcej postępowań- 10 punktów,

za 8 - 9 postępowań - 8 punktów,

za7 -6 postępowań-6 punktów,

za 5 - 4 postępowań - 4 punktów,

za 3 postępowania-3 punktów,

za 2 postępowania - 1 punkt,

2. Po ustaleniu punktów w poszczególnych kryteriach nastąpi ich zsumowanie, Zostanie wybrana oferta o

najwyższej liczbie pu nktów.

lX. Przesłanki do aneksowania umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:

1-) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz o czas niezbędny do ich wykonania;

2) zmiany obowiązujących przepisów prawnych mającej wpływ na termin lub zakres zamówienia;

3) zmiany przepisów prawa;

4) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku opóźnienia zgłoszenia uwag do przekazanego

przedmiotu zamówienia;

5) zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują
przerwa n ie lu b czasowe zawieszenie realizacji za mówienia;

6) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia prac przez Zamawiającego;

7) zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe,

strajki), mającej bezpośredniwpływ na terminowość prac;

8) zmiany osób odpowiedzialnych za realizacją przedmiotu umowy. Zmiana którejkolwiek osób w

trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i



wymaga pisemnego żaakceptowania przez Zamawiającego, Zamawiający zaakceptuje taką

zmianę w terminie 7 rlni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i

doświadczeniewskazanychosóbbędątakiesamelubwyższeodkwalifikacjiidoświadczenia
osób wymaganego w zapytaniu ofertowym;

9)wystąpieniaoczywistychomyłekpisarskichirachunkowychwtreściumowy;
10) zmiana podwykonawców usług w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek zamawiającego

lub Wykonawcy po uzyskaniu zgodny Zamawiającego;

11) w przypadku urzędowej zmiany stawkiVAT;

12) zmian Personelu Wykonawcy lub Zamawiającego;

1.3)zmiannazwy,siedzibystronumowy,numerówkontbankowychorazinnychdanych
identyfikacyjnych strony umowy;

14)zmniejszeniazakresuwynagrodzeniazprzyczynoobiektywnymcharakterze;
15)istotnejzmianyokolicznościpowodującej,żewykonanieczęścizakresurealizacjiUmowynieleży

w interesie publicznym" cze8o nie można było przewidzieć w chwilijego zawarcia;

16) zmiana wysokościwynagrodzenia w związku ze zmianą zakresu przedmiotu zamówienia;

17)zmianasposobupłatnościwzwiązkuzezmianąterminurealizacji,zmianązakresupłatności,
zmianą wysokości transz;

2. W przedstawionych w ust, 1 przypadkach

że maksymalny okres przesunięcia terminu

okresowi przerwy lub przestoju,

Xll. Dodatkowe informacje

1, W celu zapewnienia porównywalności wszystkich

skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami

ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia

wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym

zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie

ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert;

bez podania przyczyny; negocjacji warunków

zamówienia (po wyborze'Wykonawcy),

Ż.WtokuocenyofertZamawiającywceluustalenia,czYofertazawierarażąconiskącenę,zwrócisię
do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczącYch elementów ofertY

mających wpływ na wysokość ceny,

3. zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z

uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonania poprawek, inne omyłki polegające na

niezgodności oferty z warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treŚci ofertY,

Wykonawca,któregoofertazostałapoprawionazostanieniezwłocznieotymfakciezawiadomiony
przez zamawiającego,

X|!l. Unieważnienie postępowania lub odstąpienie od zawarcia umowy

L. zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w następujących przypadkach:

1)Wystąpieniaokolicznościpowodujących,żekosztrealizacjiinwestycjiulegaznacznemuzwiększeniu
powodującemu niemożliwość sfinansowania zamówienia;

ż) powzięcia informacji przez zamawiającego, że wykonawca w celu uzyskania zamówienia posługiwał

się nieprawdziwymi danymt;

3) Braku ofert spełniających wymagania Zamawiającego,

2. Zamawiający unieważni postępowanie w nastęPującYch PrzYPadkach :

1) Nie wpłynęła żadna ważna oferta;



2) Cena najkonystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia.

XlV. Warunki płatności

Wykonawca wystawi fakturę po zwarciu umowy z wykonawcą. Termin płatności przelewem 30 dni od dnia

dosta rczen ia prawidłowo wystawio nej fa ktu ry.

XV. Załączniki

1,. Wzór formularza ofertowego
2. Wykaz osób

3. Wzór umowy

DYREKTOR ?
ąĄ,4Gą|

MąńąnTbmń

FFlclĘlNl§Kl rrAFlKKFłAJctElFIAZctwV
w Grzmięcy

87-312 PoKRZvD'oWo
!ę!,_(Ę)19_3_9450'52 fax (056)49 39 098
Nlp 874-15-56-55l RrcoŃ 871230381



ZAŁĄCZNlK nr 1 DO ZAPYTANlA OFERTOWEGO

pełna nazwa i adres Wykonawcy

nr telefonu

nr fax.

adres e-mail

oFERTA

n lzeJ podpisany

zarejestrowaną

rzecz'

I
\

Ja, działając

z siedzibą
NlP

REGoN numer rachunku bankowego

; ;;;;;; ;;;.;;;;;;;;;;; ;; ;;;;;*T"oi' ;;;;;;";;; ;;;;*o"*..,.
przetargowego w oparciu o ustawę z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r.

poz, 1,579 zezm.), zwana dalej PZP, na utworzenie Centrum Badawczego - zmiana sposobu użytkowania

pomieszczeń gospodarczych poddasza wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w ramach

projektu ,,Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego

Parku Krajobrazowego" sfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Kujawsko-Pomorskiego na lata 201,4-2020, działanie 4.5 Ochrona przyrody, składam niniejszą ofertę:

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym za cenę:

Głównym specjalistą przy realizacji zamówienia będzie

Podane w ofercie ceny nie będą podlegały zmianie i waloryzacji. Podane ceny zawierają wszystkie koszty

prac i materiałów koniecznych do prawidłowego zrealizowania zamówienia wg. opisu podanego w

zapytaniu ofertowym,

Oferuję realizację zamówienia w terminie: od dnia podpisania umowy do podpisania umowy z wykonawcą

Termin płatności za realizację zamówienia wynosi 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej

fa ktu ry.

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach określonych w

zapytaniu ofertowym oraz w miejscu iterminie określonym przezZamawiającego.

Załącznikami do niniejszego formtllarza oferty, które stanowią integralną jej częŚĆ są:

,|

2
Nalezy określić w czyim imieniu składana jest ofeńa (np. we własnym, konsorcjum czy spółki)
Podać pełną nazwę firmy.



2. .................

3,

Składam ofertę wrazz załącznikami na .,.... kolejno ponumerowanych stronach.

dnia .................
(podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)
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I
V

WzÓR
UMOWA nr

zawarta w dniu ...... r. w ........ pomiędzy:

;;; , ,,, , ,,,, :,

REGoN

zwaną dalej łącznie Zamawiającym,

a

z siedzibą

NlP..............

reprezentowanym przez

zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą.

W wyniku procedury prowadzonej w oparciu o zasady konkurencyjności oraz w oParciu o art, 7O1

ustawy z dnia23 kwietnia 1,964r. kodeks cywilny została zawarta Umowa następującej treŚci:

PRzEDMtoT zAMowtENIA
§1.

1. przedmiotem zamówienia jest przy8otowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego

w oparciu o ustawę z 29 stycznia 2OO4r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U, z2017r,Poz.I579

ze zm.), zwana dalej PZP, na utworzenie Centrum Badawczego - zmiana sposobu uŻYtkowania

pomieszczeń gospodarczych poddasza wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu W

ramach projektu ,,Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanYch w

granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego" sfinansowanego w ramach Regionalnego

programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 201"4 -2Oż0, działanie 4.5

Ochrona przyrody.

2. Wykonawca na podstawie art. 15 ust. 4 pkt. 3 PzP oraz zapisÓW Umowy przeprowadzi

postępowanie w imieniu i na rzecz zamawiającego.

3. Do zakresu przedmiotu zamówienia należą:

1-) wszystkie czynności związane z przygotowaniem

dokumentacji projektorowej w zakresie zgodności

istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,

BPZ

2) czynności związane z przebiegiem procedury, w tym udzielanie odpowiedzi na zapytania, w

szczególnych przypadkach przy wsparciu projektanta, dokonania otwarcia ofert, oceny ofert,

w przypadkach wynikających z PZP dokonania wezwania i uzupełnienia oferty, wykluczenia

wykonawcy, od rzucen ia oferty dokona n ia wyboru najkorzystniejszej oferty;

3) czynności związane z procedurą odwoławczą, w tym przygotowanie odpowiedzi na

odwołanie, dokumentacji związanej z odwołaniem z wyjątkiem reprezentacji przed Krajową

lzbą Odwoławczą.

4. Zamawiający ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20t4 -2020, działanie 4.5 Ochrona przyrody.

zamówienia, w tym weryfikacja

z PZP; przygotowanie specyfikacji

wzoru ogłoszenia wraz z publikacją w



sŁowNlK
§2.

llekroć w umowie jest mowa o:

1) kc _ należy przez to rozumieć Ustawę z 23 kwietni a 1964r, Kodeks Cywilny (Dz, U, z 2oI7 r,, poz,

a59);

ż) ofercie _ należy przel to rozumieć ofertę złożoną przez wykonawcę w terminie i formie

określo nej przez 7ama,lviającego w prowad zonym za pyta n i u ofertowym ;

3) wynagrodzeniu _ należy przez to rozumieć wynagrodzenie ryczałtowe z góry określone

inieulegającezmianie.Wykonawcaniemożeżądaćjegopodwyższenia,nawet,jeśli
w momencie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiarów lub kosztów prac

(art.632§lkc);
4)podwykonawcy_nale;lyprzeztorozumiećpodmiot,zktórymWykonawcazawarłUmoWę,Za

zgodąZamawiającego,.zgodniezart.647tkc,narealizacjęczęściprzedmiotuumowy;

5)umowieopodwykontswstwo-należyprzeztorozumiećumowęwformiepisemnejo
charakterzeodpłatnym,którejprzedmiotemsąusługi,dostawylubrobotybudowlane
stanowiące część zam<lwienia publicznego, zawartą pomiędzy wykonawcą a innym podmiotem

(podwykonawcą),

6) sile wyższej_ należy przez to rozumieć zdarzenie zewnętrzne pozostające poza kontrolą

zamawiającego lub wykonawcy, którego nie można uniknąć i przewidzieć pomimo należytej

starannościStronydotkniętejjejdziałaniemoraztakiezdarzenie,któreniejestbezpośrednim
lub pośrednim wynikiem zaniedbania którejkolwiek ze stron w wypełnianiu jej zobowiązań

wynikających z niniejszej umowy. siła wyższa obejmuje między innymi następujące zdarzenia:

a)eksplozja,huragan,poŻar,powódŹ,epidemia,skażeniechemiczne,lubinne
katastrofynaturalnelubpaństwowe,ogłoszoneprzezwładzepaństwowelub
lokalne;

b) wojna lub działania wojenne;

c) bunt, rewolucja, powstanie, blokada, sabotaż;

d) akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje

skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu

z wyłączeniem sporów pracowniczych u Stron;

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§3.

DoobowiązkówWykonawcynależywłaściweiterminowewykonanieprzedmiotuzamówienia
oraz niezwłoczne sy8nalizowanie Zamawiającemu zaistnienia istotnego zagroŻenia terminowej

realizacji Przedmiotu Zamówienia,

wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do należytego

wykonania umowy i zobowiązuje się wykon ać ją ze szczególną starannością z uwzględnieniem

obowiązujących przepisów prawa, dbając o interesy Zamawiającego,

Wykonawcazobowiązanyjestwykonaćzamówienieprzyużyciuwłasnychnarzędzi,
materiałów oraz osób, których umiejętności oraz doświadczenie gwarantują należyte jego

wykonanie.

Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia niezbędnych zmian

wynikających z uwag zgłoszonych przezZamawiającego,

t.

ż.

3.

i rozruchy społeczne, które są

państwowym, regionalnym,

4.
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6.

7.

5. Wykonawca na wniosek Zamawiającego zobowiązany jest do uczestnictwa w spotkaniach z

Zamawiającym, spotkania odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego

Wykonawca zobowiązany jest do udzielania pełnej informacji na temat postępu i zakresu

wykonywanych prac na każde żądanie osoby upoważnionejprzez Zamawiającego.

Wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Zamówienia ponosi Wykonawca.

oBoWlĄzKl zAMAWIAJĄCEGo

§4.
L. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w celu prawidłowej realizacji umowy.

2. Zamawiający udzieli Wykonawcy wyczerpujących wyjaśnień i informacji oraz przekaże

posiadana dokumentację niezbędnych do realizacji umowy, jak również udostępni hasło i login

do Biuletynu Zamówień Publicznych.

TERMlNY REALlzAcJ!

§s.
1. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do podpisania umowy z wykonawcą,

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia uwag i poprawek w ciągu 2 dni

kalendarzowych licząc od dnia otrzymania projektów dokumentacji .

3. Wykonawca wprowadzi, w terminie 2 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania uwag

,wymagane poprawki i przekaże Zamawiającemu ostateczną wersję dokumentów składających

się na przedmiot zamówienia.

4. Potwierdzeniem przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia będzie podpisany przez

obie strony Protokół Przekazania, który moze obejmować poszczególne elementy przedmiotu

zamówienia.

WYNAGRODZENlE

§o,
1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Zamówienia, ustalono na kwotę: ................. zł brutto:

/słownie: ......................,

2. Kwota określona w ust. ]. zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy,

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu czynności objętych umową na podstawie

protokołuzdawczo-odbiorczego,októrymmowaw§5ust.4niniejszejumowyipoprawnie
wystawione j przez Wykonawcę pod względem rachunkowym i formalnym faktury, w terminie 30

dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.
4. Zapłata dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze . Za dzien

zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury pisemne potwierdzenie przez podwykonawcę

lub dalszemu podwykonawcy, których wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o

dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Potwierdzenie
powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury. Za

dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy.

W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający wypłaci

wykonawcy wynagrodzenie pomniejszona o wysokość należności wynikających z umowy z

podwykonawcą

5.

6.
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7. ZamawiającY ma Prawo potrąciĆ z kwoty wynikającej z faktury końcowej naliczone kary
umoWne.

8. Zakaz Przelewu rvierzYttllnoŚci na rzecz podmiotu trzeciego bez pisemnej zgody Zamawiającego.

PODWYKONAWSTWO

§z,
'1. Przekazanie wYkonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę osobie trzeciej w całości lub części

wymaga pisemnej zgody zamawiającego, pod rygorem niewazności umowy.
2. WYkonawca, PodwYkonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia, jest obowiązany,

W terminie 7 dni od zawarcia umowy/ do przedłożenia zamawiającemu kopi umowy
z PodwYkonawcą/ dalszYrn Podwykonawcą, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowiązanY dołączyĆ zgodę wykonawcy na zawarcie urnowy o podwykonawstwo.

3. PodwYkonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dzialania, uchYbienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w
takim samym zakresie jak za swoje działania.

4, Do zwarcia umów z dals;ymi podwykonawcami zastosowanie mają zapisy dotyczące zawierania
umów pomiędzy vrykonatvcą a podwykonawcą,

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
PowołYwał się W celu sPełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest
zobowiązanY udowodniĆ zamawiającemu, że inny proponowany podwykonawca, lub wykonawca
samodzielnie sPełnia je w stosunku nie mniejs zym, niż wymagany w trakcie postępowania.

6. JeŻeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, o którym mowa w ust. 5,
wYkonawca jest obowiązany wykazaĆ zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub
wYkonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.

KARY UMOWNE

§8.
1. ZamawiającY i Wykortawca zobowiązują się do podejmowania niezbędnych działań

orga n izacyjnych, umożlivuiających term inowe wykona nie u mowy.
2. W PrzYPadku niewykona;ria lub nienalezytego wykonania przedmiotu zamówienia będą naliczane

kary umowne:

1) za nieterminowe wykonanie Przedmiotu Zamówienia w wysokości I% wynagrodzenia
brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzień zwłoki;

2) za nieterminowe usuniecie wad w wysokościir%wynagrodzenia brutto określonego w §
6 ust. ]_ niemniejszej umowy, zakażdy dzień zwłoki;

3) za odstąPienie od Umowy na skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w
wysokości 20% wynagrodzen ia brutto.

3. ZamawiającY zaPłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego, z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca - w wysokości 10
Yo wynagrodzenia określone8o w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

4. Zwłokę w realizacji przedmiotu umowy wynikającą z winy Wykonawcy, a przekraczającą 30 dni,
ZamawiającY moż:e uznać za równoznaczne z odstąpieniem Wykonawcy od wykonania umowy.

5. KarY umowne nie wyłączają odpowiedzialnościWykonawcy na zasadach ogólnych.
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1.

oDsTĄPlENlE oD UMoWY
§9.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowY nie leŻY w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowY, ZamawiającY

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomoŚci

o powyższych okolicznościach.

odstąpienie od Umowy powinno nastąpić na piśmie, pod ry8orem nieważności,

i zawierać uzasadnienie.

Zamawiający może odstąpić od umowy, bez okresu wypowiedzenia w następujących

przypad kach:

1) Wykonawca nienalezycie i niezgodnie z zapisami niniejszej umowy oraz zapytania ofertowego

realizuje przedmiot umowy,

ż) Wykonawca nie dokonał w wyznaczonym terminie naniesienia/uwzględniania zgłoszonYch

przez Zamawiającego poprawe k/uwag.

3) Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał przedmiotu UmoWY w terminie

określonym w § 6 niniejszej umowy.

4) Kluczowe dla zamówienia czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgodY

Zamawiającego podmiot inny niż wskazany w Ofercie Wykonawcy.

KORESPONDENCJA

§ 10.

1. Wszelka korespondencja związana z realizacją umowy będzie kierowana pod adres:

1)Zamawiającego:

2) Wykonawcy: ......,........

ż. Zmiany adresów, o których mowa w ust. 1, potwierdzone na piŚmie przez drugą stronę nie

stanowią zmiany Umowy.

oBoWlĄzKl lN FoRMACYJN E

§11,

W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadamiania

Zamawiającego w terminie siedmiu dnio:

a) zmianie siedziby firmy,

b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,

c) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,

d) rozpoczęciu likwidacji firmy Wykonawcy

ZM|ANY UMOWY

§12
'l. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w wyniku:

1) koniecznościwykonania dodatkowych badań i ekspertyz o czas niezbędny do ich wykonania;

2) zmiany obowiązujących przepisów prawnych mającej wpływ na termin lub zakres

zamówienia;

3) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku opóźnienia zgłoszenia uwag do przekazanego

przedmiotu zamówienia;

4) zmiany przepisów prawa.

2.

3.
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5) zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które

spowod ują przerwa n ie l ub czasowe zawieszenie rea lizacji za mówienia;

6) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia prac przez Zamawiającego;

7) zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe,

strajki), mającej bezcośredniwpływ na terminowość prac

8) zmiany osób odpowiedzialnych za realizacją przedmiotu umowy. Zmiana którejkolwiek osób

w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na

piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje

taką zmianę w terrninie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy

kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same Iub wyższe od kwalifikacji i

doświadczenia osób wymaganego w zapytaniu ofertowym;

9) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowyj

10) zmiana podwykonawców usług w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek

Zamawiającego lub Wykonawcy po uzyskaniu zgodny Zamawiającego;

11) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT;

l2) zmian Personelu Wykonawcy lub Zamawiającego;

13) zmian nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych

identyfikacyjnych stro ny umowy;

14) zmniejszenia zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze;

15) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji Umowy nie

leży w interesie pubIicznym, czego nie mozna było przewidzieć w chwilijego zawarcia;

16) zmiana wysokościwynagrodzenia w związku ze zmianą zakresu przedmiotu zamówienia;

17) zmiana sposobu płatnościw związku ze zmianą terminu realizacji, zmianą zakresu płatnoŚci,

zmianą wysokości transz;

2. W przedstawionych w ust. 1 przypadkach wystąpienia opóŹnień, strony ustalą nowe terminy,

z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy

równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

3.

PRZEPISY KOŃCOWE

§13
1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy będą rozstrzygane Przez

sąd powszechny właścivly dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie przepisy, Kodeksu

Cywilnego,

3. Ustawy o prawie autorsl<im i prawach pokrewnych.

4. Niniejszą umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednYm)

egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:

|4

ZAMAWlAJĄCY:


