Nr zamówienia: IZP.272.1.32.2022

| Dostawa kruszywa łamanego na drogi |

Gródek nad Dunajcem, dnia 26.05.2022 r.

Wykonawcy zainteresowany udziałem w postępowaniu
strona internetowa www.gminagrodek.pl

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem
zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia
o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 EURO pn.:

Dostawa kruszywa łamanego na drogi
1.

Opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa łamanego w ilości zakładanej 300,0 t na drogi
w gminie Gródek nad Dunajcem.
1.2. Do wyceny należy przyjąć kliniec frakcja 20-40mm
1.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości kruszywa w zależności od
posiadanych środków finansowych (do 50% zamówienia podstawowego).
1.4. Przedmiot zamówienia obejmuje również rozładunek na drodze (we wskazane przez sołtysa lub
pracownika urzędu miejsce) – środki transportu należy dostosować do stanu technicznego dróg
(spadki, nawierzchnia żwirowa lub gruntowa itp.).
1.5. Minimalna ilość jednorazowej dostawy – 15 t.
1.6. W/w kruszywo musi posiadać odpowiednie atesty i spełniać wymagania normy PN-EN 13242.
Kruszywo winno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
1.7. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 2 do niniejszego
zaproszenia (wzór umowy).
1.8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści „Zaproszenie do złożenia
oferty”.
1.9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść „Zaproszenia…”.
1.10. Dokonaną zmianę oraz odpowiedzi na pytania do „Zaproszenia…” Zamawiający przekaże
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano „Zaproszenie…” oraz zamieści je na
stronie internetowej.

2.

Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z CPV:
14210000-6 Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

3.

Wymagany termin realizacji umowy: do 60 dni od daty podpisania umowy (z zastrzeżeniem pkt 3.1.).
3.1. Realizacja zamówienia będzie odbywać się sukcesywnie wg zgłaszanych przez Zamawiającego
potrzeb. Wykonawca przystąpi do realizacji dostawy wg zgłoszonego zapotrzebowania w terminie 3
roboczych dni od otrzymania od Zamawiającego telefonicznego (mailowego) zamówienia.

4.

Wykonawca składający ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)1.
Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7
ust. 1 w/w ustawy (oświadczenie zostało ujęte w treści formularza ofertowego).

5.

Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium
5.1. Cena-100%.

6.

Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
6.1. Formularz oferty wg załączonego wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia;

7.

Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

1

przepisy art. 7 ust. 1-8 w/w ustawy stosuje się do postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone
w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
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7.1. Cena ofertowa powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki wykonawcy niezbędne
do zrealizowania zamówienia. Oznacza to, że cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z
realizacją zadania, wynikające wprost z zapytania ofertowego, jak również w niej nie ujęte, a
niezbędne do wykonania zadania, tj. transport, załadunek i wyładunek, rozścielenie materiału,
ubezpieczenie itp.
7.2. Cena musi zawierać obowiązujący podatek od towarów i usług.
7.3. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie ewentualne upusty.
7.4. W formularzu ofertowym należy podać źródło pochodzenia materiału (nazwę kopalni surowców
skalnych/zakładu górniczego).
8.

Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
8.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@gminagrodek.pl
(skan oferty wraz z załącznikami lub dokumenty w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), w terminie do dnia
1 czerwca 2022r. do godziny 10.00.
8.2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający opublikuje na swojej stronie informację z otwarcia ofert
podając nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz ceny ofertowe.

9.

Osobą uprawnioną do kontaktów ze zleceniobiorcami jest:
a. Paweł Konicki – ref. Inwestycji i Zamówień Publicznych, pokój 5c, telefon: /018/ 440-10-35 w.34,
e-mail: pkonicki@gminagrodek.pl

10. Informacje dotyczące zawierania umowy:

10.1. W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej wybrany zleceniobiorca
ma podpisać umowę w komórce merytorycznej (Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych).
Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej oferty cenowej.
11. Wzór umowy.

11.1.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

12. Pozostałe informacje:

12.1. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a. przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą.
b. ograniczenia lub zwiększenia zakresu zamówienia (w tym zmiany ilościowe pomiędzy
poszczególnymi frakcjami) w oparciu o ceny zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie.
c. odwołania oraz do unieważnienia przedmiotowego zapytania i nie wybrania oferty na
każdym etapie bez podania przyczyny.
12.2. W przypadku błędów w obliczeniu ceny Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano ceny
jednostkowe korygując odpowiednio wartość poszczególnych frakcji i łączną wartość oferty.
12.3. W trakcie oceny złożonych ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania wykonawców do
złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do złożonej oferty.

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem
/-/ mgr inż. Józef Tobiasz
....................................................................
W załączeniu:
1. Załącznik nr 1 – formularz oferty.
2. Załącznik nr 2 – wzór umowy.
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Zamawiający:

Gmina Gródek nad Dunajcem
Gródek nad Dunajcem 54
33-318 Gródek nad Dunajcem
FORMULARZ OFERTY
Zarejestrowana nazwa (firma) Wykonawcy:
……………………………………………………………………
Zarejestrowany adres (siedziba) Wykonawcy:
Ulica: …………………………………………
kod ____-______ miejscowość ……………………………………………………………………
powiat: …………………………………… województwo: ………………………….…………
telefon: ………………………………… fax: …………………………..……………………
NIP: …………………………………………,
Adres e-mail:

REGON: ……………………………………………

…………………………………………

1. Składając ofertę na realizację zamówienia nr IZP.272.1.32.2022 pn.: Dostawa kruszywa łamanego
na drogi, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za następujące ceny:
Lp.

Towar

Ilość

Cena jednostkowa
brutto

Wartość

[zł]

[zł]
1

1

2

3

kliniec frakcja 20-40mm t

5
[3x4]

4

300,0

Razem:
………………………..……………..
Źródło pochodzenia materiału - nazwa kopalni surowców skalnych/zakładu górniczego:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.
3.
4.
5.

Oferowana cena zawiera wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
Termin realizacji zamówienia: do 60 dni od daty podpisania umowy.
Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni.
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami realizacji zamówienia określonymi w Zaproszeniu i nie
wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do
przygotowania oferty.
6. Oświadczam, że załączony do Zaproszenia wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany bez
zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
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7. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności określone w projekcie umowy, tj. płatność przelewem
w terminie do 31 dni od dnia wpływu faktury/rachunku do Zamawiającego.
8. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).2
9. Załączniki do oferty:

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

……………………........................................................
miejscowość, data

....................................................................................................
pieczęć i podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy
(wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawny)

2

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została
wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w
ustawy;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

UMOWA NR IZP.272.1.32.2022
zawarta dnia ………………… 2022 roku w Gródku nad Dunajcem pomiędzy:
Gminą Gródek nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem, w imieniu którego działa:
Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem – Józef Tobiasz
zwaną dalej Zamawiającym,
przy kontrasygnacie Skarbnika – Bożeny Szczygieł,
a
……………………………………….. prowadzącym firmę:

……………………………………
zwanym dalej Wykonawcą
o następującej treści:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

§1
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa kruszywa łamanego na drogi w gminie Gródek nad Dunajcem”.
Zakładane ilości materiału:
2.1. kliniec frakcja 20-40mm – 300,0 t – materiał do bieżącego utrzymania dróg
Przedmiot zamówienia obejmuje również rozładunek materiału na drodze (we wskazane przez sołtysa lub
pracownika urzędu gminy miejsce).
Środki transportu Wykonawca musi dostosować do stanu technicznego dróg (spadki, nawierzchnia żwirowa
lub gruntowa itp.).
Minimalna ilość jednorazowej dostawy – 15 t.
Dostarczone kruszywo musi posiadać odpowiednie atesty/deklaracje i spełniać wymagania normy PN-EN
13242. Kruszywo winno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy ze strony Zamawiającego jest:
p. ……………………… – pracownik Zamawiającego: tel. …………………………… mail: ……………………………
§2
Zamówienie zostanie realizowane do wyczerpania środków przewidzianych na finansowanie zamówienia, nie
dłużej niż do 60 dni od daty podpisania umowy.
Realizacja zamówienia będzie odbywać się sukcesywnie wg zgłaszanych przez Zamawiającego potrzeb.
Wykonawca przystąpi do realizacji dostawy wg zgłoszonego zapotrzebowania w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania od Zamawiającego telefonicznego (mailowego) zamówienia.
Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Wykonawcę we wskazane miejsce (drogi) na terenie gminy
Gródek nad Dunajcem, transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. Dostawa zostanie zrealizowana w
dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 (inne godziny dostawy należy uzgodnić z 2-3 dniowym
wyprzedzeniem z przedstawicielem Zamawiającego lub Sołtysem).
W ramach niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących
dostawie takich jak transport, załadunek, rozładunek oraz równomierne rozścielenie materiału na drodze oraz
wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne dostarczonego wyposażenia.
Przez wady fizyczne rozumie się w szczególności niezgodność dostarczonego kruszywa z wymaganiami
określonymi w umowie.
Strony zobowiązują się dokonać sprawdzenia przedmiotu umowy, co będzie polegało na upewnieniu się, że
jest on wolny od wad fizycznych, a w szczególności, że odpowiada wymaganiom określonym w umowie.
Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru dostarczonego przedmiotu umowy niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 7 dni licząc od dnia dostawy.
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12.

13.
14.
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Strony zobowiązują się do potwierdzenia wykonania dostawy za pomocą protokołów odbioru częściowego
oraz protokołu odbioru końcowego, podpisanego przez przedstawicieli stron, z zastrzeżeniem ust. 11.
Wszelkie inne potwierdzenia (w tym dokumenty WZ) dokonane przez Zamawiającego poza protokołem
odbioru (częściowego i końcowego) nie stanowią potwierdzenia jakości dostarczonego przedmiotu
zamówienia, lecz jedynie potwierdzają fakt jego dostarczenia na drogę (we wskazane miejsce).
W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego, w szczególności z powodu wad przedmiotu
umowy (ilościowych i jakościowych), nie sporządza się protokołu odbioru, a przedstawiciele Zamawiającego
przekażą Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń, co do przedmiotu
umowy.
W razie stwierdzenia wad przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot
zamówienia wolny od wad (ilościowych lub jakościowych) w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania
oświadczenia, o którym mowa w ust. 11.
Do obowiązku Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów
pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru.
Zamawiający zastrzega sobie prawo ważenia pojazdów brutto przed wyładunkiem materiału oraz po
wyładunku (netto) na wadze wskazanej przez Zamawiającego na koszt Zamawiającego w obecności
pracownika Zamawiającego w celu określenia ilości dostarczonego materiału.

§3
Za zrealizowanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie
maksymalnie w wysokości
……………………………………………… zł brutto (słownie:
……………………………), zgodnie z ofertą cenową z dnia …………………….. roku
2. Cena jednostkowa: kliniec frakcja 20-40 mm………………………………………….
3. Cena jednostkowa, o której mowa w pkt 2 jest niezmienna przez cały okres realizacji umowy. Uwzględnia ona
wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy.
Oznacza to, że cena ta zawiera wszystkie koszty związane z realizacją dostawy i świadczeniem przez
Wykonawcę usług objętych umową wynikające wprost z umowy, jak również nie ujęte w jej treści, a
niezbędne do jej prawidłowego wykonania, tj. podatek VAT, wszelkie prace przygotowawcze, koszty
transportu, załadunku, rozładunku, rozścielenia materiału itp.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości kruszywa w zależności od
posiadanych środków finansowych. Ostateczna ilość kruszywa poszczególnych frakcji będzie uzależniona od
zapotrzebowania zgłoszonego przez sołtysa wsi.
5. Wynagrodzenie należne wykonawcy będzie obliczone jako iloczyn ilości dostarczonego materiału (ton) oraz
w/w cen jednostkowych.
6. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane dostawy nastąpi na podstawie nie więcej niż 2 faktur
częściowych.
7. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru dostaw podpisany przez upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego. Do protokołu odbioru Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające
prawidłowe wykonanie umowy pod względem jakościowym, ilościowym i terminowym.
8. Należności za wykonane dostawy płatne będą przez Zamawiającego przelewem za pośrednictwem metody
podzielonej płatności (split payment) na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………………………….
9. Wykonawca na fakturze umieszcza następujące dane:
9.1.
Nabywca tj.: Gmina Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad
Dunajcem, NIP: 734-34-82-812;
9.2.
Odbiorca: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad
Dunajcem
10. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na w/w rachunek bankowy w ciągu 21
dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury.
11. Nieprawidłowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg terminów płatności po dokonaniu korekty i
przedłożeniu jej Zamawiającemu.
12. Cesja wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.
1.

1.
2.

§4
Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.
Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
2.1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
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3.
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a. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia lub poszczególnych partii zamawianych
dostaw, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu
zamówienia określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
b. za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze (w tym przy odbiorach
częściowych) w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu
zamówienia określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad i/lub usterek.
c. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od
Wykonawcy lub za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu zamówienia określonego w §3
ust. 1
2.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a. za uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowanie przerwy w realizowaniu dostaw na
warunkach określonych w niniejszej umowie, z wyjątkiem sytuacji, za które Zamawiający nie
ponosi odpowiedzialności, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za całość
przedmiotu zamówienia określonego w §3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki lub przerwy,
b. za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru na warunkach określonych w niniejszej umowie
w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu zamówienia
określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie,
w którym odbiór miał być zakończony,
c. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości
10% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu zamówienia określonego w
§3 ust. 1,
Przez podpisanie niniejszej umowy, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1.
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego podnoszącego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na ogólnych zasadach art. 471 kodeksu cywilnego.
§5
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
1.1. Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni – w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji
o upływie 7- dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;
1.2. Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w
tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z
tytułu wykonania części umowy;
1.3. Wykonawca realizuje dostawy w sposób niezgodny z niniejszą umową lub wskazaniami
Zamawiającego - w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności.
1.4. Wykonawca opóźnia się z realizacją dostaw(w tym poszczególnych partii dostaw) więcej niż 7 dni od
umownego terminu zakończenia realizacji całości przedmiotu umowy – w terminie 7 dni od dnia
powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 7- dniowego terminu zwłoki w realizacji dostaw.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:
2.1. Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania - w terminie 14
dni od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie;
2.2. Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru w terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru
przedmiotu umowy lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu odbioru.
Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają następujące
obowiązki:
4.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane dostawy w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,
4.2. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru przerwanych dostaw
4.3. W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 4.2. powyżej, Wykonawca przy
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dostaw w toku wraz z
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zestawieniem ich wartości według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji stanowić
będzie podstawę do wzajemnych rozliczeń.

1.
2.

1.
2.

§6
Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo
dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
§7
Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty tylko i wyłącznie w sytuacji gdy konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynikać będzie z sytuacji,
której nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy zmiana ta będzie korzystna dla zamawiającego.

§8
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, trzy dla
Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA
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