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                   Kalisz, dnia 10.07.2019 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Miasto Kalisz (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na „Dostawę i montaż rolet okiennych 

dla Liceum Plastycznego przy ulicy Nowy Świat 13 w Kaliszu ” 

 

1. Zamawiający: 

Miasto Kalisz, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz 

NIP: 618-001-59-33 

Regon: 250855877 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

2.2. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania zamieszczane będą na stronie 

internetowej Zamawiającego: www.bip.kalisz.pl, www.bip.umkalisz.pl - zakładka 

„Ogłoszenia” / „Zapytania ofertowe – zamówienia nieprzekraczające 30.000,00 euro”. 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż rolet okiennych dla Liceum 

Plastycznego w Kaliszu zgodnie ze szczegółowym zestawieniem wartości zamówienia. 

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje: 

1) roleta materiałowa w kolorze szarym w kasecie o wym. 132x230 cm; 

2) roleta materiałowa w kolorze szarym w kasecie o wym. 125x220 cm; 

3) roleta materiałowa w kolorze szarym w kasecie o wym. 82x203 cm; 

4) roleta materiałowa w kolorze granatowym w kasecie o wym. 82x203 cm; 

5) roleta materiałowa w kolorze granatowym w kasecie o wym. 125x220 cm; 

6) roleta materiałowa w kolorze szarym w kasecie o wym. 125x128 cm; 

7) roleta materiałowa w kolorze szarym w kasecie o wym. 124x202. 

3.5. Wyżej wymienione elementy muszą być nowe, nieużywane i posiadać niezbędne atesty 

dopuszczające do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. 

3.6.  Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia uporządkuje pomieszczenia i usunie  

z nich puste opakowania po dostarczonym przedmiocie zamówienia oraz wykona 

niezbędne czynności celem potwierdzenia sprawności dostarczonego przedmiotu 

zamówienia. 

4. Wymagany termin dostarczenia i zamontowania przedmiotu zamówienia do dnia 30 sierpnia 

2019r.  
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5. Szczegółowe warunki zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszego 

Zapytania ofertowego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na „Formularzu oferty”, którego wzór stanowi 

załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego. 

7. Pisemną ofertę w zamkniętej, opieczętowanej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego 

i oznaczonej: Oferta dla zadania pn. „Dostawa i montaż rolet okiennych dla Liceum 

Plastycznego przy ulicy Nowy Świat 13 w Kaliszu ” należy dostarczyć za pośrednictwem 

poczty, kuriera lub osobiście na adres: Urząd Miasta Kalisza, Wydział Rozwoju Miasta,  

ul. Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz (pok. nr 308 na III piętrze) w nieprzekraczalnym terminie 

 do dnia 19.07.2019r. do godz. 12:00. 

8. Zamawiający dokona porównania ofert na podstawie kryterium – cena 100%. 

9. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieści na stronie internetowej, 

 o której mowa w pkt. 2.2. niniejszego Zapytania ofertowego. 

10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

ofert. 

11. Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z oferentami jest: Karolina Łyszczyńska  

 tel. +48 62 504 97 77. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w każdej 

chwili, bez podania przyczyn lub ograniczenia przedmiotu zamówienia. 

13. Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest 

ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, która nie ma zastosowania do 

niniejszego postępowania (art. 4 pkt 8 Pzp). 

14. Nie prowadzi się indywidualnych negocjacji na temat cen, terminów wykonania zamówienia  

i terminów składania ofert. 

15. Zaproponowana przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym” cena brutto powinna zawierać 

wszelkie koszty wykonania zadania. Ryzyko błędnej kalkulacji ceny w ofercie obciąża 

Wykonawcę. 

16. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert: 

1) niezłożonych na formularzu, o którym mowa w pkt. 6,  

2) złożonych po terminie, o którym mowa w pkt. 7. 

17. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym Zapytaniu ofertowym. 

18. Ochrona danych osobowych w ramach zamówienia. 

18.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonym 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego będzie Prezydent Miasta Kalisza. 

Wykonawcy mogą się z nim kontaktować w następujący sposób: 

1) listownie na adres: Prezydent Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz; 

2) poprzez e-mail: umkalisz@um.kalisz.pl; 

3) telefonicznie: +48 62 765 43 00. 

mailto:umkalisz@um.kalisz.pl
mailto:umkalisz@um.kalisz.pl
mailto:umkalisz@um.kalisz.pl
mailto:umkalisz@um.kalisz.pl
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18.2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Z Inspektorem ochrony danych 

można się kontaktować w następujący sposób: 

1) listownie na adres: Urząd Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz; 

2) poprzez e-mail: iod@um.kalisz.pl; 

3) telefonicznie: +48 62765 43 56. 

18.3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody 

Wykonawcy wyrażonej poprzez akt uczestnictwa w niniejszym postępowaniu oraz art. 6 ust. 

1 lit. c RODO tj. spełnienia obowiązków wynikających z następujących przepisów prawa: 

1) ustawy Pzp i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych; 

2) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.). 

18.4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na 

podstawie przepisów prawa, a w szczególności: 

1) osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania  

w oparciu o art. 8, art. 96 ust. 3 art. 139 ust. 3 ustawy Pzp oraz przepisy ustawy z dnia 6 

września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. 

zm.);  

2) przepisy właściwe dla instytucji kontrolnych wobec Zamawiającego w szczególności: 

Krajowej Izby Odwoławczej, Sądów powszechnych, Prokuratury, Policji, Najwyższej Izby 

Kontroli, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, organów kontrolnych instytucji 

finansującej lub współfinansującej projekt objęty zamówieniem publicznym, właściwego 

Wojewody, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza. 

Ograniczenie dostępu do Państwa danych, o których mowa wyżej, może wystąpić jedynie 

 w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 

ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.). 

Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości 

zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego 

 i usuwaniem awarii, utrzymaniem platformy E-zamawiający, w tym świadczeniem usług 

serwisowych. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych  

w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.  

18.5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania niniejszego postępowania,  

a następnie przez okres przechowywania dokumentacji postępowania lub umowy  

w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z właściwą kategorią archiwalną,  

a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres w jakim 

Zamawiający zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji w związku  

z uzyskaniem dofinansowania ze środków UE. 

mailto:iod@um.kalisz.pl
mailto:iod@um.kalisz.pl
mailto:iod@um.kalisz.pl


 

Oznaczenie sprawy: WRM.271.10.131.2019 

 

4 

 

18.6. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem  

  o udzielenie zamówienia publicznego, osobie której dane dotyczą przysługują następujące 

prawa: 

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, również w odniesieniu do 

protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub jego załączników, przy 

czym w przypadku gdy wykonanie prawa dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której 

dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie 

żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, 

2) prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych, z tym że skorzystanie 

z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego  

w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub jego załączników; 

3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 

następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub  

w ramach sprawowania władzy publicznej; 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym wystąpienie 

 z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania 

danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego; 

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Aby skorzystać z praw, o których mowa wyżej w ppkt 1)-4) należy się skontaktować  

z Administratorem lub Inspektorem ochrony danych. 

         

 

                                                                                                                              NACZELNIK                                        

                                                                                                                            Wydziału Rozwoju Miasta    

                                                                                                                               Stanisław Krakowski 

 

 

 

                                                         

 
Załączniki: 
1/ Formularz oferty – do wypełnienia. 
2/ Projekt umowy. 
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.........................., dnia ................................ 

                                                                                                 MIASTO KALISZ 

 

FORMULARZ OFERTY  

Składając ofertę dotyczącą zadania pn Dostawa i montaż rolet okiennych dla Liceum Plastycznego przy  

ulicy Nowy Świat 13  w Kaliszu”. w imieniu reprezentowanych Wykonawcy/ów. 

 

tj.:………..………………………...………………………………………………..………………………..…….  

(należy podać nazwę i adres wykonawcy  np. w formie pieczęci, 

w przypadku oferty wspólnej należy podać nazwy, adresy wszystkich wykonawców składających ofertę) 

 

oświadczam, iż: 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z jego opisem i warunkami zawartymi  

w Zapytaniu ofertowym za ceny: 

Lp. Nazwa artykułu J.m. Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto [PLN] 

 

 

Wartość netto 

[PLN] 

 

kol.4 x kol.5 

1 2 3 4 5 6 

1. 
roleta materiałowa w kolorze szarym w kasecie  

o wym. 132x230 cm  
szt. 4 …………..* …………………..* 

2. 
roleta materiałowa w kolorze szarym w kasecie  

o wym. 125x220 cm  
szt. 21 …………..* …………………..* 

3. 
 roleta materiałowa w kolorze szarym w kasecie 

 o wym. 82x203 cm 
szt. 12 …………..* …………………..* 

4. 
roleta materiałowa w kolorze granatowym w kasecie  

o wym. 82x203 cm 
szt. 3 …………..* …………………..* 

5. 
roleta materiałowa w kolorze granatowym w kasecie  

o wym. 125x220 cm 
szt. 6 …………..* …………………..* 

6. 
roleta materiałowa w kolorze szarym w kasecie  

o wym. 125x128 cm 
szt. 3 …………..* …………………..* 

7. 
roleta materiałowa w kolorze szarym w kasecie  

o wym. 124x202 cm 
szt. 3 …………..* …………………..* 

 

                                            

                                                                  Razem wartość netto  ………………….. 

 

 

Wartość brutto 

(razem wartość netto + 23% VAT) 

 

………………….. 
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2. Oświadczam, iż posiadam uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem 

zamówienia oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym realizację 

zamówienia. 

5. Oświadczam, iż znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie 

zamówienia.  

6. Oświadczam, że akceptuję projekt umowy, w tym termin płatności - 21 dni od otrzymania przez 

Zamawiającego faktury. 

7. Oświadczam, że   jestem / nie jestem   płatnikiem podatku VAT*. 

8.   Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 

 w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 2). 

9. Dane teleadresowe Wykonawcy do prowadzenia korespondencji: 

Nazwa (firma) Wykonawcy: * ............................................................................................ 

Adres: * ............................................................................................................................... 

tel. * ................................................................, fax. * ......................................................... 

(w przypadku składania oferty wspólnej należy podać dane ustanowionego pełnomocnika) 

10. Wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania 

oferty. 

11. W załączeniu przedkładam nw. załączniki: 

1) …………………………………..………. 

2) …………………………………………... 

3) ……………………………………. 

n) ……………………………………. 

 

 

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

/podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych/ 

 

 

 

* Należy podać dane/uzupełnić 
 

 

1)  Rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1), 

 

2) W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 

treści oświadczenia Wykonawca może nie składać (może usunąć treść tego punktu np. poprzez jego wykreślenie). 
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Umowa nr ................... (projekt) 

 

 
zawarta w dniu ................................. roku w Kaliszu pomiędzy Miastem Kalisz, Główny Rynek 20,  

62-800 Kalisz, NIP 618-001-59-33 reprezentowanym przez: 

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

 

zwanym dalej Zamawiającym, 

 

a:............................................................................................................................................................. 

z siedzibą w ..................................... przy ulicy ................................... NIP……………………..……   

 

zwaną/nym dalej Wykonawcą 

 

            § 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować rolety okienne dla 

Liceum Plastycznego przy ulicy Nowy Świat 13 w Kaliszu. 

§ 2 

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się: 

1) dostarczyć i zmontować przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko zgodnie z wykazem 

zawartym w „Formularzu oferty”, 

2) oddać w stanie pełnej sprawności przedmiot umowy Zamawiającemu przy udziale 

użytkownika - przedstawiciela Liceum Plastycznego w Kaliszu. 

2. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) okazania na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do dostarczanego wyposażenia: 

certyfikatu na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską 

Normą lub aprobatę techniczną lub atestów dopuszczających do stosowania w obiektach 

użyteczności publicznej, 

2) wykonania przedmiotu umowy w sposób nie naruszający interesów Zamawiającego, 

użytkownika i osób trzecich, 

3) zachowania w czasie wykonania robót warunków BHP i p.poż. 

3. Wszelkie koszty związane z dostawą i montażem pokryje Wykonawca. 

4. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia uporządkuje pomieszczenia i usunie z nich puste 

opakowania po dostarczonym przedmiocie zamówienia oraz wykona niezbędne czynności celem 

potwierdzenia sprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia. 

5. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy 

sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wywóz odpadów odbywa się na koszt 

Wykonawcy. 

6. Zakres świadczonych przez Wykonawcę prac jest taki, jak określono go w niniejszej umowie  

i musi ponadto zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego aby 

przedmiot umowy osiągnął wymagane cele. 
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§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować przedmiot zamówienia do dnia  

30 sierpnia 2019r. 

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień podpisania przez obie strony 

protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 4 umowy. 

3. Dostawa i montaż przedmiotu umowy odbywać się będzie sukcesywnie po uprzednim 

uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, przynajmniej na 3 dni przed planowaną dostawą.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za dotrzymanie przedstawionych  

w ofercie parametrów jakościowych i ilościowych dostarczonych elementów dostawy.  

§ 4 

1. Wynagrodzenie za dostawę i montaż przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy wynosi 

brutto ……….. PLN, (słownie: ……………………………………………………….………..), 

w tym kwotę netto…………….. PLN, (słownie:………………………………………………....).  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty i obciążenia jakie poniesie 

Wykonawca w związku z realizacją zamówienia stanowiącego przedmiot umowy. 

3. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen. 

4. Podstawę do rozliczenia i wystawienia faktury VAT stanowić będzie protokół odbioru 

przedmiotu umowy podpisany przez obie strony potwierdzający zgodność dostarczonych rolet 

okiennych z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Zapytaniu ofertowym w wyniku 

rozstrzygnięcia którego zawarto niniejszą umowę. Fakt podpisania protokołu odbioru 

przedmiotu umowy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z § 5 i § 8.   

5. Zamawiający dokona zapłaty za zrealizowany przedmiot zamówienia na podstawie faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę. 

6. Faktura wystawiona będzie w walucie polskiej i w takiej też walucie realizowana zostanie przez 

Zamawiającego płatność. 

7. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nie później niż w ciągu 21 dni od dnia 

dostarczenia materiałów i złożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

8. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 5 

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu dobrą jakość przedmiotu niniejszej umowy, przy 

założeniu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone i zamontowane wyposażenie na okres 2 lat liczony 

od daty podpisania przez strony protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 4 umowy. 

3. Zamawiający lub inny podmiot wskazany na piśmie przez Zamawiającego w razie stwierdzenia 

w okresie gwarancji ewentualnych wad w zamontowanym przedmiocie umowy, obowiązany jest 

do przedłożenia Wykonawcy, najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia ich ujawnienia, stosownej 

reklamacji. 

4. Okres gwarancji przedłuża się według zasady - za każdy dzień wyłączenia przedmiotu umowy  

z eksploatacji Zamawiający uzyskuje przedłużenie okresu gwarancji o 1 dzień. 

5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 

§ 6 

Przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając 

obowiązujących przepisów prawa. 
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§ 7 

Jeżeli w trakcie odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługuje 

prawo odmowy odbioru przedmiotu zamówienia. 

§ 8 

1. Za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust.1 umowy, 

za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto określonego § 4 ust.1 

umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie 

wad. 

3. Wysokość kar umownych określonych w ust. 1 i ust. 2 nie może przekroczyć 50% wartości 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy. 

§ 9 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy 

naliczonego na podstawie wystawionej faktury. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przekraczającego wysokości kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 

§ 10 

Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, przenosić na osobę trzecią swoich wierzytelności 

wynikających z przedmiotowej umowy. 

§ 11 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy. 

2. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości w następujących przypadkach: 

 

1) nie wykonywania przez Wykonawcę umowy w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej 

umowy oraz warunkami określonymi prawem, 

2) wszczęcia postępowania upadłościowego Wykonawcy, w stopniu uniemożliwiającym 

wykonania niniejszej umowy, 

3) dokonania zajęcia majątku firmy Wykonawcy, w stopniu uniemożliwiającym wykonania 

niniejszej umowy, 

4) suma kar umownych, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2 osiągnie 50% wartości wynagrodzenia 

określonego w § 4 ust. 1 umowy. 
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3. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z wymienionych wyżej powodów, uważa 

się, że odstąpienie od umowy nastąpiło z winy Wykonawcy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) Zamawiający ma prawo do 

naliczenia kary umownej w wysokości 30% wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 

umowy. 

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

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 

1) w ciągu 30 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dostaw, według stanu na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane dostawy w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

tej Strony, która spowodowała odstąpienie od umowy; 

3) Zamawiający dokona odbioru przerwanych dostaw oraz zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

za dostawy, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

7. W przypadku stwierdzenia w protokole inwentaryzacji wadliwie wykonanych dostaw ich 

wartość nie zostanie uwzględniona przy obliczaniu wartości zapłaty za wykonane dostawy,  

a kosztami wadliwie wykonanych dostaw obciążony zostanie Strona, z winy której odstąpiono 

od umowy.  
 

§ 12 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną  

w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

§ 13 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie: ustawa Prawo 

budowlane, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Kodeks cywilny 

i Kodeks postępowania cywilnego. 

2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciom sądów 

powszechnych właściwych dla siedziby Zamawiającego. 

§ 14 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy. 

 

§ 15 

 

Integralną częścią umowy są: 

1) Zapytanie ofertowe z dnia 10.07.2019 r. 

2) Oferta Wykonawcy z dnia……. 

 

 

 

 

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

(Zamawiający)                    (Wykonawca)   


