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W ZIELONEJ GORZE

PO VII WB 262.59.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Prokuratura Okrggowa w_ Zielonej Gérze w zwigzku z prowadzonym

postepowaniem o udziclenie zaméwienia publicznego o wartosci ponizej 30 000 euro

zaprasza do zlozenia oferty na zadanie pod nazwa: 4 Cykliczne przeglady
i konserwacja zestawu hydroforowego”.

Zamawiajacy.

Prokuratura Okregowa w Zielonej Gorze z siedziba przyul. Partyzantow 42,

65-332 Zielona Gora, NIP 929-14-56-582, REGON 000 000 448.

I. _Istotne warunki zaméwienia.
1. Ustuga realizowana bedzie w budynku potozonym w Zielonej Gérze przy

ul. Partyzantéw 42.

2. W ramach $wiadczonej ustugi Wykonawea migdzy innymi zobowiazuje sig do:

a. przegladu, konserwacji i dozoru zestawu hydroforowego, sktadajacego sig

z czterech pomp, zamontowanego w celu podwyzszenia cisnienia

w instalacji wody pitnej, ktéra zasila réwniez wewngtrzng instalacje

hydrantowa 5 kondygnacyjnego budynku uzytecznosci publicznej,

b. przeglady i Konserwacje bedg realizowane dwa razy w roku, w odstepach

co 6 miesigcy,

c. zakres przegladu i konserwacji musi byé zgodny z wytyeznymi zawartymi

wDIRurzadze,
d. utrzymania —urzadzenia.

«=
w_—stanie_—_technicznie—_sprawnym

z wylaczeniem postojéw niezbednych do wykonywania czynnosci

konserwacyjnych, naprawlub remont6w,

e. bezzwlocznego poinformowania zamawiajacego 0 zauwazonych wpracy
urzqdzenia usterkach, ktére beda wymagaly jego zatrzymania wcelu
naprawy,



I

f. do sporzadzania —_protokotw z wykonywanych czynnosei, tore
potwierdza sprawnosé oraz przydatnosé do dalszego bezpiecznego

uzytkowania urzadzenia,

g. prowadzenia ksiqzki konserwacji urzadzenia,

h. wprzypadku powstania awarii jest zobowiazany do jej usunigcia wciggu
48 godzin od momentu jej zgloszenia, jezeli usunigcie awarii bedzie

wymagalo wykonania prac wychodzacych poza przedmiot zamowienia

to wykonawea zabezpieczy miejsce awarii a nastepnie przedstawi

zamawiajacemu wyceng jej usunigcia celem akceptacji i zgody na

realizacjg,

i, zaplaci zamawiajgcemu kare umowng w nastepujqcych sytuacjach:

— w przypadku rozwigzania umowy lub odstapienia od umowy przez

zamawiajacego z przyezyn lezacych po stronie wykonawey ~ 20 %

catkowitej wartosci brutto umowy,

- za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy — 5 % wartosci

brutto umowyza kazdy dzien zwtoki,

- w przypadku niedotrzymania warunk6w dotyczacych zatrudnienia os6b

niepelnosprawnych, wykonawea bedzie zobowigzany do zaplacenia kary

umownej zamawiajacemu w wysokoSci 500 zt za kazdy stwierdzony

przypadekbraku zatrudnicnia takiej osoby.

j. zaplata kar umownych nie wylacza prawa dochodzenia przez

zamawiajqcego odszkodowania na zasadach ogéInych.

k. zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia _odszkodowania

uzupeiniajgcego od wartosei rzeczywiscie poniesione| szkody, gdy

powstala szkoda przewyzsza wartoscig ustalong kare umowna.

Termin realizacji zaméwienia.

Zamawiajacy zaklada realizacje zaméwienia przez okres 48 miesigcy liczony

od daty zawarcia umowy, w trakcie ktérych zostanq wykonane 4 peine cykle czyli

8 przegladow, z zastrzezeniem, ze pierwszy przegiad zostanie zrealizowany

do 18 grudnia 2020 r.



Ii.

Iv.

Platnosci.

a) Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, ktérego wysokosé nie ulegnie

zmianie przez caly okres trwania umowy. Rozliczanie bedzie nastepowato po

wykonaniu ustugi na podstawie faktur wykonawey.

b) podstawa do wystawienia faktur bed protokoly potwierdzajace wykonanie

ustugi, podpisane przez przedstawicieli Stron,

©) pozostate ustugi w  ramach realizacji przedmiotu zaméwienia beda

wynagradzane zgodnie z przedktadanymi ofertamii rozliczane_analogicznie jak
wpkt. b),

d) Wykonawea jest zobowiazany do okreslenia ceny na wszystkie elementy

zaméwienia wymienione w Formularzu ofertowym, ktére po wypetnieniu przez

Wykonaweg stanowié beda oferte. Ceny musza obejmowaé wszystkie koszty

niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia,

e) za Swiadczone ustugi Wykonawea bedzie wystawial faktury z 21 dniowym

terminem platnosci, liczonym od daty wplywu faktur do siedziby

Zamawiajqcego.

f) w fakturze Wykonawea wskaze numer rachunku bankowego, na ktory

Zamawiajacy przekaze wynagrodzenie.

2) Wykonawea oswiadcza, ze posiada aktualng polise OC w zwiazku z prowadzona

dziatalnosciq, ktOrej kserokopia stanowié bedzie zatqcznik do zawarte| umowy
i zobowiazuje sig utrzymaé ciagtosé polisy przez caly okres obowiazywania

umowy,

h) Wykonawea oSwiadeza, 2e posiada wszelkie wymagane prawem uprawnicnia
i kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy, co potwierdzi wypelniajqc

zalacznik nr 2 do niniejszego zapytania, a w przypadku wybrania jego oferty

oryginaly przedmiotowych dokumentéw  przedtozy Zamawiajacemu, ktéry

sporzadzi z nich zalgczniki do umowy.

Zamawiajgcy zaleca przeprowadzenie wizji lokalne) przedmiotu zaméwienia,

ktorg mozna_-—wykonaé_=w—dniach:-—poniedzialek ~~ _pigtek,

w godzinach od 8:00 do 15:00, po uprzednim, telefonicznym ustaleniu terminu.



Vi.

Vil.

Wybér wykonawey.

Przy wyborze Wykonawey zamawiajacy bedzie sig kierowal nastepujacymi

kryteriami:

a) cena - waga 95 %,

b) zatrudnienie os6b niepeinosprawnych - waga 5%

Oferta najkorzystniejsza otrzyma maksymalng liczbe punktéw. Pozostalym

ofertom, spetniajgcym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio

mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktéw. Wynik bedzie traktowany

jako wartosé punktowaoferty.
Sposéb obliczenia wartosci punktowej.

a) cena brutto oferty (P1)

‘ = cena najniaszej oferty(brutto) 9Oke punktGW:a a badanel oferty (orutmy
Do obliczei uwzgledniona bedzie catkowita wartosé brutto ujeta

w formularzu ofertowym nr 1.

b) Wykonawea otrzyma5 pkt ( P2 - 5%) podezas oceny oferty jezeli zatrudnia

co najmniej 1 osobe niepeinosprawna, 0 ktére) mowa w_przepisach
© rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnieniu os6b

niepelnosprawnych i powierzy tej osobie czynnosci zwigzane z faktyezng

realizacjq zaméwienia.

c) Wykonawea lacznie otrzyma punktéw P = Pl + P2

d) Oferty zostang sklasyfikowane zgodnie z ilosciq uzyskanych punktow.

Realizacja zaméwienia zostanie powierzona Wykonawcy, ktérego oferta

uzyska najwyzszq ilosé punktéw, obliczonych zgodnie z wzorem

okreslonym wlit. c).

¢) Zamawiajacy zastrzega-sobie —prawo —_prowadzenia__negocjacji

z wykonaweami.

Na oferte skladajasie:
Wypelniony Formularz ofertowyoraz Oswiadczenia wykonawcy.



Ix.

Kontakt.
Osobaze strony Zamawiajacego upowazniong do kontaktowania sig z oferentami

jest: Malgorzata Jasifiska 68 32 91 86, 510245 458, fax.: 68329 17 13,

mjasinska@ziclona-gora.po.gov.pl

Termin i sposdb skladania ofert.

Oferte prosze przestaé w formie elektronicznej na adres:

mjasinska@zielona-gora.po.gov.pl_w  terminie do godziny 10:00 _dnia

02 grudnia 2020 r. lub umiescié w zabezpieczonej kopercie zaznaczonej napisem

.. konserwacja zestawu hydroforowego- oferta”i przestaé na adres Zamawiajacego

lub dostarezyé osobiscie do pokoju nr 409 w siedzibie Zamawiajacego.

Prokurator Okregowy

Te Kijowski
6

:

Zalaczni

1, Zal, nr 1 - Formularz ofertowy,

2. Zab, nr 2 - OSwiadezenie Wykonawey,

3. Zat, nr 3 - DTR urzadzenia,
4. Zat. nr 4 - Klauzule informacyjne RODO,

5. Zat. nr 5 - OSwiadczenie wykonawcy o spelnieniu obowiazku info, RODO,
6. Zat. nr 6 ~ Projekt umowy.

-(MJ



PO VII WB 262.59.2020 Zatacznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

1. Nazwai adres Zamawiajacego.

Prokuratura Okregowa w Zielonej Gérze
ul. Partyzantow 42
65-332 Zielona Gora
NIP 929-14-56-582

Il. Nazwa przedmiotu zaméwienia.

Cykliczne —przeglady ~—i_——ikonserwacja—zestawu—hydroforowego —_zamontowanego
w budynku przy ul. Partyzantéw 42 w Zielonej Gérze.

Ill. Nazwa i adres Wykonaw:

IV.  Oferuje wykonanie przedmiotu zaméwienia za ceng ryczaltowa.
a) cena

Cena netto Liczba Calkowita

Ff
Nazwa zajedng|konserwacji Calkowia soe mea eg cena

P-) urzadzenia konserwacj¢|wramach neti We ae eee,|brutto w zt
wa umowy esx4] MAE|[rate] [8=5+7]

I 2 Z 4 2 6 7 8

i
Zestaw jhydroforowy

RAZEM 8

b) zatrudnienie os6b niepetnosprawnych

Oswiadezam, Ze: zatrudnie osoby niepelnosprawne:

.. (nalezy wpisaé TAK/ NIE).
Ponadto oswiadezam,

— po zapoznaniu sig z opisem przedmiotu zaméwienia nie wnosze do niego Zadnych zastrzezet,
wrazie wybrania Naszej oferty zobowiqzuje sig do realizacji zméwienia na warunkach okreslonych
przez Zamawiajacego wzapytaniu ofertowym oraz zawarcia umowy.



PO VII WB 262.59.2020 Zatgcznik nr 2

OSWIADCZENIE

WYKONAWCY

OSwiadczam, ze posiadam odpowiednia wiedze i kwalifikacje oraz

dysponuje potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania

przedmiotu zaméwienia pod nazwa ,,Cykliczne przeglady i konserwacja zestawu

hydroforowego zamontowanego w budynku przy ul. Partyzantow 42 w Zielonej

Gérze”.

(Wykonawca nazwa, pecz6,podis)

dia ....



PO VII WB 262.59.2020 Zalacznik nr 4

Klauzula informacyjna (RODO)

zwigzana z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego

prowadzonym w Prokuraturze Okregowej w Zielonej Gorze

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizyeznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie
danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej .RODO”, Prokuratura
Okregowa w Zielonej Gérze informuje, ze:

* Administratorem danych osobowych jest Prokuratura Okregowa z siedziba przy
ul. Partyzantéw 42 w Zielone] Gérze tel. 68 32 91700, e-mail
sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl —reprezentowana przez Prokuratora

Okregowego w Zielonej Gérze
Inspektorem ochrony danych jest Joanna Czestochowska, tel. 68 32 91 737,

e- mail: iod@zielona-gora.po.gov.pIPani/Pana dane osobowe przetwarzane sq na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODOoraz art, 6 ust. I lit, c RODO w aw. z przepisami

ustawy z dnia 29 styeznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych, dale} ,,ustawa Pzp”,

weelu zwigzanym z postepowaniem oudzielenie zaméwienia publicznego na

realizacje ustugi eyklieznych przegladéw i konserwacji zestawu hydroforowego

zamontowanego w budynku przy ul. Partyzantow 42 w Zielonej Gérze, sygn.
PO VIL WB 262.59.2020 prowadzonym w trybie procedury udzielania zaméwien

publicznych, ktérych wartosé nie przekracza wyrazonej wzlotych rownowartosci

30 000 euro;
* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych moga byé osoby lub podmioty,

ktorym moze zostaé udostepniona dokumentacja postepowania woparciuoart.
8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

* Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodniezart. 97 ust. 1 ustawy
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakofczenia postepowania o udziclenie
zaméwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;



* Dane osobowe nie beda przckazywane do pafistw trzecich lub organizacji
migdzynarodowych

= obowiazek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio
Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym wprzepisach
ustawy Pzp, zwiazanym z udziatem w postepowaniu 0 udziclenie zaméwienia
publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy
Pzp;

*  w odniesicniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane
w sposéb zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

*  posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana

dotyezacych:
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych

osobowych’;
~ na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadk6w, o ktorych
mowa w art. 18 ust, 2 RODO**;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:
— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub ¢ RODO prawo do usunigcia danych

osobowych;
— prawodo przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa wart. 20 RODO;
~ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania

danych osobowych, gdyz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

~ "
Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé

zmiang wyniku postepowania 0 udzielenie zaméwienia publicznego ani
zmiang postanowieh umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie
moze naruszaé integralnosei protokolu oraz jego zalgcznikéw.

—
“*

WyjaSnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
wodniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze Srodkéw ochronyprawnej lub wcelu ochronypraw innej osoby fizycznej

interesu publicznego Uniilub prawnej, lub z uwagi na waine wzgledy
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego



PO VII WB 262.59.2020 Zatacznik nr 5

Oswiadezenie od wykonawey
| w zakresie wypelnienia obowigzk6w informacyjnych

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

OSwiadczam, %e wypetnitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13

lub art. 14 RODO" wobec oséb fizyeznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio

lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sig 0 udzielenie zamowienia publicznego

w niniejszym postepowaniu.*

 rozporegdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony ost
fieycenych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepiywu takich danych oraz uchylenia
dyroktywy O5/46)E (og6lne rozporzadzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 2 04.05 2016, str. 1).

* W preypadku gdy wykonawea nie przek

vylaczenie stosowania cbowiacky informacynego,stosownie

wykonawea

nie

sklada
(usunigcie tresci oSwiadczenia np. przez jego wykresienie).



PO VII WB 262.59. 2020 Zat. nr 6

-PROJEKT UMOWY-

zawarta w dniu roku pomigdzy

Prokuratura Okregowa w Zielonej Gérze z. siedziba w Ziclonej Gérze przyul.
Partyzantéw 42, 65 - 332 Zielona Géra, NIP 929-14-56-582, REGON 000 000 448,

zwangdale Zamawiajqcym reprezentowanym przez:
Jarostaw Kijowski = Prokurator Okregowy

Panem , firma prowadzacym dzialalnosé gospodarczq pod firma

. przy ul.

figurujacy w systemie Centralnej Ewidengji i Informa

.z siedziba w

Rzeczypospolitej Polskie}, wpisanej do KRS , NIP ....
zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowanym przez:

dalej zwanymi wspélnie Stronami.

§1

1) Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiazki w zakresie

cyklicznych przegladéw, konserwacji i dozoru jednej sztuki_ zestawu

hydroforowego zamontowanego wpiwnicy budynku Prokuratury Okregowej

w Ziclone} Gérze i Prokuratury Rejonowej w Zielonej Gérze przy
ul. Partyzantéw 42, 65-332 Zielona Géra.

2) Wykonawea bedzie realizowala przedmiot umowy zgodnie z zapytaniem

ofertowym, ktére stanowi zalacznik nr | do niniejszej umowy.

3) Wykonawea w szezegdlnosci zobowigzuje sig do :

a. utrzymania urzadzenia w stanie technicznie sprawnym z wylgczeniem

postojéw niezbgdnych do wykonywania czynnosci konserwacyjnych,

napraw lub remontéw,

b. bezzwlocznego poinformowania zamawiajgcego 0 zauwazonych

w pracy urzadzenia usterkach, kt6re bedg wymagaly jego zatrzymania



x

welu naprawy,

c. do sporzadzania protokoléw z wykonywanych czynnosci, ktére

potwierdza sprawnosé oraz praydatnosé do dalszego bezpiecznego

uzytkowania urzadzenia,

b. prowadzenia ksigeki konserwacji urzadzenia,

c. w przypadku powstania awarii jest zobowiqzanydo jej usunigcia w ciagu

48 godzin od momentu jej zgloszenia, jezeli usunigcie awarii bedzie

wymagato wykonania prac wychodzacych poza przedmiot zaméwienia

to wykonawea zabezpieczy miejsce awarii a nastepnie przedstawi

zamawiajacemu wyceng jej usunigcia celem akceptacji i zgody na

realizacje,

d. nie rzadziej niz dwa razy w roku, w odstepie nie dhuzszym niz szesé

miesiecy, bedzie poddawat urzadzenie przegladom i Konserwacji chyba,

2e wymagania eksploatacyjne wykaza koniecznosé zwigkszenia ilosci

uslug,

§2
. Awarie Zamawiajacy bedzie zglaszat Wykonawey faksem lub mailem.

Numery telefonéw, fakséworaz adresy mailowe stron umowy, niezbednedo jej

wlasciwej realizacji.

Zamawiajacy: Tomasz Holowko, mail tholowko@zielona-gora.gov.pl;

tel.: 68-329-18-61; 507 119 907, fax.: 68-329-17-13

Wykonawea:

any do przestrzegania przepiséw BHPi ppoz.

§3

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas okreslony {j.: 48 miesigcy liczonych

Wykonawea jest zobow

od daty zawarcia umowy.
W trakcie obowiazywania niniejszej umowy Wykonawea zobowiazuje sig
do przeprowadzenia osmiu_przeglqdéw i konserwacji urzadzenia.



3. Zamawiajacy zastrzega, Ze pierwszy przeglad ma byé wykonany do 18 grudnia

2020r.

4. Czynnoéci opisane w § 1 niniejszej umowy beda realizowane w okresach

potrocznych:

a) do 30 czerwea danego roku kalendarzowego,

b) do 31 grudnia danego roku kalendarzowego,

5. Jezeli przeglady konserwacyjne wykazq koniecznosé zwigkszenia ich

czgstotliwosci Strony ustala nowy harmonogram obstugi konserwacyjnej wraz z

wynagrodzeniem. Powyzsze zmiany bedq stanowié zmiang warunkéw

niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci.

§4
Wykonawea oswiadeza, iz zapoznat sig ze stanem technicznym wszystkich

urzadzeh i w jego ocenie wykonanie przedmiotu umowy jest mozliwe i zgodne

z oczekiwaniami Zamawiajacego.

§5
1.Strony za wykonanie przedmiotu umowy ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe,

ktorego wysokosé nie ulegnie zmianie przez caly okres twania umowy.

Rozliczanie bedzie nastepowato po wykonaniu ustugi.

2. Podstawa do wystawiania faktur bed protokoly potwierdzajace wykonanie ustugi,

podpisane przez przedstawicieli Stron.

3. Za wykonanie jednorazowej —uslugi, opisanej w § 1 niniejszej_ umowy,

Wykonawey zgodnie ze ztozona oferta stanowiaca zatacznik nr 2, przystugiwaé

bedzie wynagrodzenie w wysokosci: wh netto +... % VAT thr

zt co stanowi .......... ZI brutto.

Calkowita wartosé umowy za cztery lata wynosi ........ ZEnetto +.....% VAT tj
sss. Zico stanowi.. ... Zi brutto.

Zaplata za wykonang uslugg nastapi w formie przelewu na rachunek bankowy

Wykonawey, wskazany w fakturze, wterminie do 21 dni roboczych od daty

otrzymania przez Zamawiajqcego kompletu dokumentéw( faktura + protokél).

Faktury beda wystawiane na Prokuraturg Okregowa w Zielonej Gérze jako

platnika.



7. Wykonawea nie moze cedowaé naleznosci za wykonanie przedmiotu umowyna
osobytrzecie.

§6
Wykonawea oswiadcza, Ze posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia

ikwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy a ich kscrokopie, potwierdzone

za zgodnos¢z oryginatem, stanowig zalacznik nr 3 do niniejszej umowy.

§7
Wykonawea oswiadeza, 2e posiada aktualng polise OC w zwiazku z prowadzona

dzialalnosciq i zobowiazuje sig utrzymaé ciaglosé ubezpieczenia przez caly okres

obowigzywania umowya kserokopia polisy stanowi zalacznik nr 4 niniejszej umowy.

§8
1. Wykonawea zaplaci Zamawiajacemu kare umowna w nastepujacych sytuacjach:

a) w przypadku rozwigzania umowy lub odstapienia od umowy przez

zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie wykonawey ~ 20 %

calkowitej wartogci brutto umowy,

b) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy — 5 % wartosci

brutto umowy za kazdy dzief zwtoki,

c) w przypadku niedotrzymania warunk6w dotyczacych zatrudnicnia os6b

niepelnosprawnych, wykonawea bedzie zobowiqzanydo zaplacenia kary

umownej zamawiajacemu w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony

przypadek braku zatrudnienia takiej osoby.

2. Zamawiajqcy zastrzega_sobie prawo dochodzenia_odszkodowania

uzupelniajgcego od wartosci rzeczywiscie poniesionej szkody, gdy powstala

szkoda przewyzsza wartosciq ustalong kare umowna.

§9
Wykonawca zobowigzuje sig do wykonywania przedmiotu umowysilami

wlasnymi i nie ma prawa zlecié ich wykonania innym podmiotom lub

podwykonawcom.

§10
Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem

niewaznosci.



gu
Wszelkie szkody powstale z winy Wykonawey, wczasie wykonywania ustugi,

zostana usunigte przez Wykonawee wtrybie natychmiastowym, a koszty zwiazane

zusunigciem szkéd pokryje Wykonawea. Zakres i rodzaj powyzszych szk6d, a takze

okolicznosci ich powstania zostana zawarte wprotokole lub pisemnej notatce

podpisanej przez Strony.

§12
1. W sprawach nicuregulowanych niniejszq umowa zastosowanie maja. przepisy

Kodeksu Cywilnego.

Spory powstale na tle realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane przez Sad

wlasciwydla siedziby Zamawiajacego.

3. Strony zobowiazuja sig do niezwlocznego powiadomienia 0 kazdej zmianie

majacej wplyw na realizacjg umowy, w tym rowniez adresu lub numeru telefonu.

§ 13

Umowa moze zostaé wypowiedziana przez kazda ze Stron z zachowaniem tray

miesigcznego okresu wypowiedzenia, liczonych na koniee miesiqca kalendarzowego.

§14

Umowe sporzadzono wtrzech jednobrzmiqcych egzemplarzach tym jedne dla

Wykonaweya dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA


