Wrocław, dnia 20 sierpnia 2018 r.
OKE / WOA / 261 / 34 / 2018

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu zaprasza do składania ofert na: „Wykonanie 5-letniego
przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynku Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
we Wrocławiu, ul. T. Zielińskiego 57”.
1. Zamawiający:
Nazwa
Adres
Numer telefonu
Numer faksu
Adres e-mail
Strona internetowa

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu
ul. T. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław
71-785-18-94
71-785-18-66
sekretariat@oke.wroc.pl
www.oke.wroc.pl

2. Informacje ogólne
2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
2.2. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.
2.3. Postępowanie prowadzi: Wydział Organizacyjno-Administracyjny, tel. 71-785-18-55, 71-785-18-82.
3. Przedmiot zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej w budynku
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, ul. T. Zielińskiego 57, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. 2018, poz. 1202).
3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
3.2.1. oględziny instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych oraz osprzętu,
3.2.2. sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznej w zakresie stanu prawidłowości:
3.2.2.1. połączeń, izolacji i ułożenia przewodów,
3.2.2.2. prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,
3.2.2.3. sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń oraz uzupełnienie ewentualnych braków
w opisie tablic,
3.2.3. wykonanie pomiarów w zakresie:
3.2.3.1. skuteczności ochrony przeciwporażeniowej tj. impedancji pętli zwarcia,
3.2.3.2. rezystancji izolacji obwodów I-fazowych,
3.2.3.3. rezystancji izolacji obwodów III-fazowych,
3.2.3.4. wyłączników różnicowoprądowych,
3.2.3.5. natężenia oświetlenia ogólnego,
3.2.3.6. natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
3.2.3.7. równomierności obciążenia dla poszczególnych faz.

Powierzchnia zabudowy – 1296 m2
Powierzchnia użytkowa – 2084 m2
Kubatura budynku – 10368 m2
4. Wymagania stawiane wykonawcy:
4.1. W nawiązaniu do powyższego wskazujemy, że za wyjątkiem określonych powyżej czynności
wykonawca winien dokonać przeglądu zgodnie z obowiązującymi we wskazanym zakresie przepisami
prawa i normami, a także przy użyciu urządzeń odpowiadających wymaganiom przepisów prawa i
norm (wykonawca w protokole winien określić rodzaj mierników wraz z informacją w zakresie
spełnienia przez wskazane urządzenia odpowiednich norm i przepisów).
4.2. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie oferenci, którzy:
4.2.1. posiadają uprawnienia upoważniające do wykonania wyżej określonych pomiarów instalacji
elektrycznej i odgromowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4.2.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
4.2.3. wykonali co najmniej dwa badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu
sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji
przewodów oraz uziemień instalacji (przegląd pięcioletni) budynku o zbliżonej powierzchni i
kubaturze, w okresie ostatnich trzech lat.
4.3. O udzielenie zamówienia publicznego nie mogą ubiegać się oferenci wobec których zostało wszczęte
postępowanie dyscyplinarne w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. 2018, poz. 1202).
4.4. Z przeprowadzonego przeglądu instalacji elektrycznej wykonawca musi sporządzić i dostarczyć do
siedziby zamawiającego protokół podpisany przez osoby uprawnione do przeprowadzenia przeglądu.
4.5. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji usługi.
4.6. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez
ustanowionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.
4.7. Mimo opisu przedmiotu zamówienia, zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w celu oceny
i uwzględnienia w cenie wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego
wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględnienia wszystkich kosztów z tym związanych.
5. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do 21 grudnia 2018 r.
6. Sposób przygotowywania oferty
6.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym,
komputerowym albo odręcznym w sposób czytelny.
6.2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę.
6.3. Oferta powinna zostać złożona zgodnie z formularzem ofertowym, wzór stanowi – załącznik nr 1.
6.4. Do formularza oferty wykonawca dołączy następujące dokumenty:
6.4.1. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6.4.2. podpisane oświadczenie wykonawcy, wzór oświadczenia stanowi - załącznik nr 2,
6.4.3. status prawny wykonawcy, wzór stanowi - załącznik nr 3,
6.4.4. wykaz potwierdzający posiadanie przez wykonawcę doświadczenia w realizacji usługi zbliżonej
do niniejszego zamówienia, wzór wykazu głównych usług stanowi - załącznik nr 4,
6.4.5. stosowne uprawnienia w branży elektrycznej określone w art. 62 ust. 6 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo
budowlane. Ich brak skutkować będzie odrzuceniem oferty wykonawcy, jako niezgodnej z
zapytaniem o zamówieniu.
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6.5. Oferta winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki, oświadczenia wymienione w niniejszym
ogłoszeniu:
6.5.1. oświadczenia dotyczące wykonawcy, składane są przez wykonawcę w formie oryginału,
6.5.2. dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 6.5.1. powyżej, składane są w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6.6. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
6.7. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu, ul. T. Zielińskiego 57, 53–533 Wrocław
i oznaczone w sposób następujący:
O F E R T A N A U D Z I E L E N I E Z A M Ó W I E N I A
„wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynku
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, ul. T. Zielińskiego 57”
postępowanie nr OKE / WOA / 261 / 34 / 2018
WYKONAWCA: …………………………………………………………………………………
[nazwa i dane adresowe do kontaktu]
Nie otwierać przed 10 września 2018 r. do godziny 10:30

7. Kryterium wyboru oferty
7.1. Złożone oferty będą sprawdzone pod względem formalnym poprzez sprawdzenie kompletności
złożonych dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.
7.2. W niniejszym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający zastosuje
następujące kryteria i ich wagi:

kryterium
cena oferty (brutto)

waga
100%

7.2.1. Punkty za kryterium – cena oferty – zostaną obliczone wg wzoru:
najniższa cena ofertowa brutto
------------------------------------------------------- x 100 x 100%
cena badanej oferty
i zaokrąglone do liczby całkowitej.
7.3. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert
dodatkowych.
7.4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych
wcześniej ofertach.
7.5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia
umowy, zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
7.6. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza
i spełnia niezbędne wymogi formalne.
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8. Termin i miejsce składania oraz otwarcia ofert
8.1. Oferty należy przesłać/składać do dnia 10 września 2018 r. do godz. 10:00 na adres zamawiającego:
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu, ul. T. Zielińskiego 57, 53–533 Wrocław, Kancelaria
Ogólna (parter).
8.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10 września 2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, ul. T. Zielińskiego 57.
8.3. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności co najmniej dwóch pracowników zamawiającego.
8.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej zestawienie
ofert złożonych w postępowaniu zawierające:
8.4.1. kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia,
8.4.2. nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w wyznaczonym terminie,
8.4.3. ceny zawarte w ofertach.
8.5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.
9. Zawarcie umowy
9.1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach.
9.2. Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze zostanie umieszczona na
stronie internetowej zamawiającego.
9.3. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.
9.4. Zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy pisemnej, wzór umowy stanowi – załącznik nr
5.
10. Zapytania o przedmiot zamówienia
Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela Beata Czaja, tel. 71 785-18-55, email:
zamowienia.publiczne@oke.wroc.pl
11. Załączniki do zapytania ofertowego
11.1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego.
11.2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia wykonawcy.
11.3. Załącznik nr 3 - status prawny wykonawcy.
11.4. Załącznik nr 4 - wykaz głównych usług.
11.5. Załącznik nr 5 – wzór umowy.

Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego nr OKE/WOA/261/34/2018
wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej
w budynku Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, ul. T. Zielińskiego 57

……………………..…............…………………………..
(pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
Przystępując do prowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu postępowania
o udzielenie zamówienia nr OKE/WOA/261/34/2018 „Wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji
elektrycznej i piorunochronnej w budynku Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu,
ul. T. Zielińskiego 57” oferujemy wykonanie ww. zamówienia za cenę:
CENA OFERTY RAZEM
W formularzu oferty należy podać cenę netto i brutto za całość zamówienia. Cena oferty musi być podana
w złotych polskich cyfrowo i słownie do dwóch miejsc po przecinku. Podana w ofercie cena musi uwzględniać
wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia na warunkach, w formie i w zakresie
określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, bez których realizacja przedmiotu zamówienia nie byłaby
możliwa.

CENA NETTO W PLN ……………………………………..……..….……..
słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………….....………………………………………………….…………………………………….

CENA BRUTTO W PLN ……………………………………..……..….……..
słownie złotych …………………………………………………………………………………………………………………………………………..….………...…………………………………………
Do niniejszej oferty załączamy:
1. Wzór oświadczenia wykonawcy - załącznik nr 2 do ogłoszenia.
2. Status prawny wykonawcy - załącznik nr 3 do ogłoszenia.
3. Wykaz głównych usług - załącznik nr 4 do ogłoszenia.
4. Wzór umowy - załącznik nr 5 do ogłoszenia.
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Uprawnienia w branży elektrycznej określone w art. 62 ust. 6 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane.

….…………………….………….............
(miejscowość, data)

.......................................................................
(imię i nazwisko oraz podpis
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego nr OKE/WOA/261/34/2018
wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej
w budynku Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, ul. T. Zielińskiego 57

………………............………………………..…………..
(pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
1. Oświadczam, że:
Jestem w stanie na podstawie przedstawionych mi materiałów zrealizować przedmiot zamówienia.
2. Oświadczam, że :
2.1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
2.2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
2.3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
2.4. nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji i nie ogłosiłem upadłości;
2.5. nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
2.6. nie jestem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia;
2.7. ponoszę odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależycie wykonanie przedmiotu umowy w formie kar
umownych.

….…………………….………….............
(miejscowość, data)

.......................................................................
(imię i nazwisko oraz podpis
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 3
do zapytania ofertowego nr OKE/WOA/261/34/2018
wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej
w budynku Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, ul. T. Zielińskiego 57

Status prawny wykonawcy
Nazwa Wykonawcy: .…………………………………………………………………………………………………….…………………...……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….…....................................

REGON (pełny)

Miejsce rejestracji: ……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………...……………
Powiat: ………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….…………...……………………..
Adres: ……………………………………………………………………………….……………………………..………………………………………………….………………………………………………
Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..……………………………………..........................................

nr tel./fax ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…………………………………………..
adres poczty e-mail ……………………………………………………………….…………….………………………………………………………………………….…………………………

….…………………….………….............
(miejscowość, data)

.......................................................................
(imię i nazwisko oraz podpis
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załączyć:
Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Załącznik nr 4
do zapytania ofertowego nr OKE/WOA/261/34/2018
wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej
w budynku Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, ul. T. Zielińskiego 57

………………............………………………..…………..
(pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH USŁUG

zrealizowanych oraz zbliżonych do niniejszego zamówienia w okresie ostatnich trzech lat

Lp.

Zamawiający
(nazwa i adres siedziby)

….…………………….………….............
(miejscowość, data)

Daty
wykonania
usługi od-do
(dd/mm/rrrr)

Przedmiot wykonanej usługi

Wartość brutto
w PLN
(wynikająca
z zawartej umowy)

.......................................................................
(imię i nazwisko oraz podpis
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 5
do zapytania ofertowego nr OKE/WOA/261/34/2018
wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej
w budynku Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, ul. T. Zielińskiego 57

UMOWA NR OKE/WOA/261/34/2018
zawarta we Wrocławiu w dniu ………………….………. roku pomiędzy:
Okręgową Komisją Egzaminacyjną we Wrocławiu, ul. T. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław, NIP 895-16-60-154,
REGON 931982940, reprezentowaną przez dyrektora OKE Piotra Świędrycha, zwaną dalej Zamawiającym
a
nazwa Wykonawcy ……………………………….………. NIP ………………….………., REGON ………………….………. reprezentowaną przez:
………………….………. zwanym/zwaną dalej Wykonawcą.
została zawarta umowa w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, znak sprawy: OKE/WOA/261/34/2018, na
podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2017, poz. 1579
ze zm.) następującej treści:

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej
w budynku Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, ul. T. Zielińskiego 57, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. 2018, poz. 1202).
Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.1. oględziny instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych oraz osprzętu,
2.2. sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznej w zakresie stanu prawidłowości:
2.2.1. połączeń, izolacji i ułożenia przewodów,
2.2.2. prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,
2.2.3. sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń oraz uzupełnienie ewentualnych braków w opisie tablic,
2.3. wykonanie pomiarów w zakresie:
2.3.1. skuteczności ochrony przeciwporażeniowej tj. impedancji pętli zwarcia,
2.3.2. rezystancji izolacji obwodów I-fazowych,
2.3.3. rezystancji izolacji obwodów III-fazowych,
2.3.4. wyłączników różnicowoprądowych,
2.3.5. natężenia oświetlenia ogólnego,
2.3.6. natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
2.3.7. równomierności obciążenia dla poszczególnych faz.
Wykonawca zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kompletną dokumentację z wykonania 5-letniego przeglądu instalacji
elektrycznej w trzech egzemplarzach w formie papierowej i na CD.
Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie ważne wymagane uprawnienia do prawidłowego wykonania
przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności, kwalifikacje, a także środki techniczne
i finansowe wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonanego przeglądu.

§2
Wartość przedmiotu umowy
1. Wykonawcy zgodnie z przyjętą ofertą, przysługuje z tytułu wykonania przedmiotu umowy maksymalne
wynagrodzenie brutto: w kwocie …............................ złotych (słownie: ......................…………..…...............................
złotych brutto), w tym ….% podatku VAT.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pokrywa wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie wykonawcy obejmuje wszystkie narzuty, koszty i opłaty dodatkowe niezbędne do prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy i jest niezmienne w trakcie obowiązywania niniejszej umowy.
§3
Termin obowiązywania umowy
Umowa została zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 21 grudnia 2018 r.
§4
Warunki płatności
1. Protokół odbioru dokumentacji, podpisany przez uprawnionego pracownika zamawiającego i przedstawiciela
wykonawcy, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury lub rachunku za wykonanie przedmiotu umowy.
2. Należność przysługującą wykonawcy zamawiający zapłaci w ciągu 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo
wystawionej faktury lub rachunku przez wykonawcę, płatne przelewem na konto wskazane przez wykonawcę na
fakturze lub rachunku.
3. Termin zapłaty należności uważany będzie za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego zamawiającego
nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności.

1.
2.
3.
4.

§5
Warunki gwarancji
Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonaną i przekazaną dokumentację.
Zamawiający ujawnione błędy w dokumentacji zgłasza wykonawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu.
Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje jakościowe w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez
zamawiającego. Brak zastrzeżeń wykonawcy w w/w terminie oznacza akceptację reklamacji zamawiającego.
W przypadku zgłoszenia reklamacji jakościowej wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na własny koszt
poprawioną i skompletowaną dokumentację w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

§6
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1,
jakie przysługuje wykonawcy za każdy dzień zwłoki w przekazaniu dokumentacji.
2. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki w zapłacie
faktury lub rachunku za dostarczoną dokumentację.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

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

§7
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie na
drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia - spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby
zamawiającego.
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 3
dni od powzięcia tych informacji.
W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawcę
o ich zaistnieniu, nie później niż po upływie 24 godzin od wystąpienia tych okoliczności.
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnego aneksu
podpisanego przez obie strony.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje wykonawca,
dwa egzemplarze zamawiający.
Załącznikiem do niniejszej umowy jest:
7.1. kserokopia formularza ofertowego wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 1.
WYKONAWCA

….…………………….………….............
(miejscowość, data)

ZAMAWIAJĄCY

.......................................................................
(imię i nazwisko oraz podpis
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

