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2)

3)

4)

5)

od 13:30 do 16:00, w maksymalnej ilości do 9.639 posiłków, w okresie od 14 września 2018 r.
do 13 grudnia 2022 r. – szczegółowy harmonogram ilości posiłków zawiera załącznik nr 1
do zapytania;
określone w pkt 1 ilości posiłków są wartościami maksymalnymi – Zamawiający zastrzega
sobie możliwość zmniejszenia ilości posiłków w zależności od liczby osób uprawnionych do
otrzymywania posiłków oraz osób obecnych w danym dniu na zajęciach. Zamawiający nie
będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych zmniejszeniem ilości
przewidzianych posiłków;
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia pisemnej korekty terminów realizacji
przedmiotu zapytania, o których mowa w pkt 1 w zależności od potrzeb wynikających
z realizacji projektu „Lepsze jutro II”;
Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia zakresu przedmiotu zapytania określonego
w pkt 1 tj. ilości przygotowywanych i wydawanych posiłków pod warunkiem, że wykonanie
całości przedmiotu zapytania napotyka istotne trudności, w szczególności spowodowane
brakiem uzyskania planowanego dofinansowania ze środków zewnętrznych,
z zastrzeżeniem, iż w takiej sytuacji Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za rzeczywistą
ilość wydanych posiłków do czasu wprowadzenia ww. zmiany;
szczegółowe wymagania w zakresie przedmiotu zapytania:
a) przedmiot zapytania obejmuje wydawanie ciepłych posiłków - wobec braku ustawowej
definicji ciepłego posiłku przez ciepły posiłek Zamawiający rozumie każdy posiłek, którego
temperatura jest nie niższa niż 63ºC,
b) posiłki muszą odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. punktach
zbiorowego żywienia,
c) posiłki powinny być przygotowane w dniu ich wydania, zgodnie z zasadami racjonalnego
żywienia, sporządzone z pełnowartościowych produktów, z uwzględnieniem świeżych
warzyw sezonowych, posiadających aktualne terminy ważności,
d) zobowiązuje się Wykonawcę do przygotowania, przechowywania i wydawania posiłków
zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach, a w szczególności
w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015
r. poz.594 - tekst jednolity ze zmianami), rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie dodatków do żywności,
Rozporządzeniu(WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U.UE L 139 z dnia 30 kwietnia 2004r.)
oraz innych obowiązujących przepisów w zakresie żywienia,
e) zobowiązuje się Wykonawcę do przestrzegania diet poszczególnych Uczestników
projektu. Zamawiający zobowiązuje się do powiadomienia Wykonawcę o stosowanych
dietach
f) zobowiązuje się Wykonawcę do przestrzegania realizacji zaleceń Sanepidu, Państwowej
Inspekcji Pracy, służb ppoż, systemu HACCP, itp.,
g) przygotowanie i wydawanie posiłków odbywać się będzie w lokalu gastronomicznym
będącym w dyspozycji Wykonawcy znajdującym się w odległości nie większej niż 2000 m
od siedziby Zamawiającego, czyli od ul. Przylep – Skokowa 18D w Zielonej Górze,
h) dojście do siedziby Zamawiającego musi być bezpieczne dla uczestników projektu,
i) lokal gastronomiczny, w którym będą przygotowywane i wydawane posiłki musi posiadać
aktualną decyzję powiatowego inspektora sanitarnego zatwierdzającą zakład do
prowadzenia działalności gastronomicznej objętej przedmiotem zamówienia, spełniający
nw. wymagania:
− musi być wyposażony we wszystkie niezbędne do wykonania zamówienia urządzenia
i sprzęt, a w szczególności w niezbędną zastawę stołową, stoły, krzesła, miejsce do
powieszenia wierzchniej odzieży, toaletę,
− musi posiadać zaplecze techniczne zapewniające utrzymanie obiadów
w odpowiednio wysokiej temperaturze przez cały czas ich wydawania,
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6)

7)

8)

6.

powierzchnia lokalu, wyposażenie w stoły i krzesła, musi umożliwiać swobodną
konsumpcję posiłków równocześnie co najmniej 9 osobom;
rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia
następować będzie w okresach
miesięcznych. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę, określająca
liczbę rzeczywiście wydanych posiłków wraz z załączonymi do niej bonami wartościowymi.
Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi przelewem, na podstawie faktury
częściowej, w terminie 14 dni od daty jej złożenia;
Zamawiający wymaga, aby osoby wyznaczone przez Wykonawcę, które będą wydawać posiłki
uczestnikom projektu i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia posiadały biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku gdy ww. osoby nie
będą posiadały biegłej znajomości języka polskiego na okres i dla potrzeb realizacji
przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt
i własnym staraniem;
zadanie realizowane w ramach umowy nr RPLB.07.04.02-08-0001/17-00 o dofinansowanie
projektu „Lepsze jutro II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi
Priorytetowej 7. Równowaga społeczna Działania 7.4 Aktywne włączenie w ramach
podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.

Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
1) oferta złożona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, faksu, poczty elektronicznej lub
osobiście;
2) cena w niej podana musi być wyrażona cyfrowo i słownie;
3) powinna być napisana w języku polskim, czytelnie;
4) powinna obejmować całość zamówienia.

7.

8.

Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
1) wypełniony formularz oferty cenowej wg załącznika nr 2 do zapytania;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej;
3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
4) aktualna decyzja powiatowego inspektora sanitarnego zatwierdzająca zakład do prowadzenia
działalności gastronomicznej objętej przedmiotem zapytania.
Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
1) w cenie oferty winny zawierać się wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, jest stała przez cały okres trwania umowy i w żadnym przypadku nie podlega
zmianom z jakiegokolwiek powodu;
2) cena oferty obejmować będzie wyrażoną w jednostkach pieniężnych i podlegającą zapłacie
przez Zamawiającego wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonaniem
zamówienia;
3) w formularzu oferty należy podać cenę jednostkową, tj. kwotę za jeden posiłek dla jednej
osoby: bez podatku VAT, stawkę i kwotę podatku VAT, cenę jednostkową brutto
tj. łącznie z podatkiem VAT;

9.

4) prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami
ustawy od towarów i usług oraz podatku akcyzowym;
5) cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich, po zaokrągleniu do pełnych groszy – dwa
miejsca po przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe
zaokrągla się do 1 grosza).
Kryterium oceny ofert:
1) najniższa cena – waga 60% obliczone zgodnie ze wzorem:

gdzie:

Cmin
„C” = ----------- x 100 pkt x 60 %
Cbad
Cmin - cena oferty z najniższą ceną (zł);
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Cbad - cena oferty badanej (zł);
60% - waga kryterium „C”

2) spełnione wymaganie - przygotowanie i wydawanie posiłków odbywać się będzie w lokalu
gastronomicznym będącym w dyspozycji Wykonawcy znajdującym się w odległości nie
większej niż 2000 m od siedziby Zamawiającego, czyli od ul. Przylep – Skokowa 18D
w Zielonej Górze - 40% przy czym:
a) odległość do 500 m – 40 pkt,
b) odległość od 500 m do 1000 m – 20 pkt,
c) odległość powyżej 1000 m – 0 pkt.
3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza;
4) jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający udzieli
zamówienia temu Wykonawcy, który zaoferował wykonanie zamówienia za niższą cenę.
10. Miejsce i termin złożenia oferty :
1) ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 11.09.2018 r. (liczy się data
wpływu);
2) ofertę można złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście pod adresem: Zielonogórski Klub
Jeździecki Przylep-lotnisko, ul. Przylep – Skokowa 18D, 66-015 Zielona Góra;
3) Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie. Kopertę należy opisać nazwą i dokładnym
adresem Wykonawcy, adresem Zamawiającego oraz nazwą zadania.
11. Sposób dokonywania oceny złożonej oferty:
1) złożenie jednej prawidłowej oferty jest wystarczające do zawarcia umowy;
2) Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu,
a także gdy oferta po złożeniu wyjaśnień mogłaby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
O odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę;
3) Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w ofercie i zawiadomi o tym Wykonawcę;
4) w przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza nie zawiera wymaganych dokumentów lub są one
niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość Zamawiający wezwie Wykonawcę do
uzupełnienia bądź wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.
12. Ważność oferty:
Oferta cenowa jest ważna przez okres 30 dni.
13. Unieważnienie postępowania:
1) Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty,
b) cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na
zamówienie;
2) Zamawiający o unieważnieniu zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę.
14. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego jest Pani Alicja
Porycka tel. (+48) 668-083-044.
15. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
informację o wyniku postępowania Zamawiający
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zamawiającego www.zkj.pl.
16. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
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Załącznik nr 1

Harmonogram ilości posiłków w podziale na poszczególne miesiące

miesiąc

rok
2018

2019

2020

2021

2022

Styczeń

0

189

189

171

171

Luty

0

180

180

180

180

Marzec

0

180

198

198

207

Kwiecień

0

198

189

198

180

Maj

0

180

180

180

189

Czerwiec

0

171

189

189

198

Lipiec

0

207

207

207

189

Sierpień

0

189

180

198

198

Wrzesień

99

189

198

198

198

Październik

207

207

198

189

189

Listopad

189

171

180

180

180

Grudzień

171

180

198

198

81
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Załącznik nr 2
Zielona Góra , dnia …………………….. r
Wykonawca …………………………......
pieczątka

tel/faks ……………………………
NIP …………………………………
REGON ……………………………
Zielonogórski Klub Jeździecki Przylep-lotnisko
Ul. Przylep – Skokowa 18D
66-015 Zielona Góra

OFERTA CENOWA
Na zapytanie ofertowe na zadanie pn. przygotowanie i wydanie posiłków dla uczestników projektu

„Lepsze jutro” realizowanego przez miasto Zielona Góra/Centrum Integracji Społecznej w Zielonej
Górze
1. Oferuję/my wykonanie ww. usługi - będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami
zawartymi z zapytaniu ofertowym
1) za:
- cenę netto: ……………….. zł (słownie złotych: ………………………………………………………………………………)
- podatek VAT*.............%tj. .............................zł ( słownie złotych:.................................................)
- cena brutto ………………. zł (słownie złotych: ……………………………………………………………………………..)
2) w lokalu gastronomicznym, którym dysponujemy na potrzeby wykonania przedmiotu
niniejszego zamówienia zlokalizowanym w odległości ……. m od siedziby od siedziby
Zamawiającego, czyli od ul. Przylep – Skokowa 18D w Zielonej Górze.
2. Informujemy, że wybór oferty będzie prowadzić*/nie będzie prowadzić* do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego. W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego należy wskazać nazwę (rodzaj) towarów,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazać ich wartość
bez kwoty podatku.
……………………………………………………………………………………………………………..........................................
3. Termin realizacji zamówienia od 14.09.2018 r. do 13.12.2022 r.
4. Oświadczam/my, że zapoznałem/liśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę/simy
do niego zastrzeżeń.
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3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z wprowadzonymi do niego
zmianami (w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego), nie wnosimy do niego
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
4. Oświadczamy, że jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres prac objęty zamówieniem.
5. Oświadczamy, że zawarty w zapytaniu ofertowym projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do
zapytania akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu
ofertowym, tzn. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7. W załączeniu przedstawiamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy);
2) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania
Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy (pełnomocnictwo zgodnie
z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r.
poz. 121 – tekst jednolity z późn. zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie;
3) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
4) aktualna decyzja powiatowego inspektora sanitarnego zatwierdzająca zakład do prowadzenia
działalności gastronomicznej objętej przedmiotem zapytania.

..........................................................
podpis i pieczątka wykonawcy

*) niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 3
OŚWIADCZENIE
O SPEŁNANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.
przygotowanie i wydanie posiłków dla uczestników projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez

miasto Zielona Góra/Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze
ja/my (imię nazwisko) …………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………………………….
reprezentując firmę (nazwa firmy) …………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/my, że spełniam
niżej wymienione warunki sformułowane przez Zamawiającego:
1) nie jestem powiązany/a z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

dnia …………………………

……………………………………….…………..
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
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Załącznik Nr 4
PROJEKT UMOWY

UMOWA nr ……………………..

zawarta w dniu _______________ w ______________________________
pomiędzy:
_____________________________________________ z siedzibą w
_________________________________
przy ul. ____________________________________________________________________
NIP: _______________________, REGON: _____________________
reprezentowanym przez:
_______________________________________ - _____________________________
_______________________________________ - _____________________________
zwanym dalej „Wykonawcą” z jednej strony,
a
Zielonogórskim Klubem Jeździeckim Przylep-Lotnisko, ul. Przylep – Skokowa 18D, 66-015 Zielona
Góra
NIP: 973-00-25-276, REGON: 970207141
reprezentowanym przez:
Konrada Jarowicza – V-ce Prezesa – Dyrektora Zielonogórskiego Klubu Jeździeckiego
zwanym dalej „Zamawiającym” z drugiej strony,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”
w wyniku przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności została zawarta umowa
o następującej treści:

§1
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1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług żywieniowych na warunkach określonych
w niniejszej umowie.
2. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt do przygotowania i wydania posiłków dla uczestników
projektu „Lepsze jutro II”. Przez „posiłek” rozumie się: jednodaniowy obiad oraz napój.
3. Termin – dni robocze w okresie: od 14.09.2018 r. do 13.12.2022 r. w maksymalnej ilości 9.639
posiłków – szczegółowy harmonogram ilości posiłków zawiera załącznik nr 1 do umowy.
4. Określone w ust. 3 ilości posiłków są wartościami maksymalnymi – Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zmniejszenia ilości posiłków w zależności od liczby osób uprawnionych do trzymywania
posiłków oraz osób obecnych w danym dniu na zajęciach.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia pisemnej korekty terminów realizacji
przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 3 w zależności od potrzeb wynikających z realizacji
projektu „Lepsze jutro II”.
6. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy określonego w ust.
3 tj. ilości przygotowywanych i wydawanych posiłków lub rozwiązania umowy w chwili, gdy
wykonanie całości przedmiotu umowy napotka istotne trudności, w szczególności spowodowane
brakiem uzyskania planowanego dofinansowania ze środków unijnych, z zastrzeżeniem, iż
w takiej sytuacji Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za rzeczywistą ilość wydanych posiłków
do czasu wprowadzenia ww. zmiany.
7. Wykonawca gwarantuje, ze usługi świadczone będą na najwyższym poziomie,
a mianowicie:
1) posiłki odpowiadać będą normom odżywczym obowiązującym w tzw. punktach zbiorowego
żywienia;
2) posiłki będą przygotowane w dniu ich wydania, zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia,
sporządzone z pełnowartościowych produktów, z uwzględnieniem świeżych warzyw
sezonowych, posiadających aktualne terminy ważności;
3) przygotowanie, przechowywanie i wydawanie posiłków odbywać się będzie zgodnie
z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach, a w szczególności w ustawie
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 –
tekst
jednolity
ze
zmianami),
rozporządzeniem
Parlamentu
Europejskiego
i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności,
Rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004
r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. EU L 139 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) oraz
innych obowiązujących przepisów w zakresie żywienia.
§2
W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie każdorazowo zapewniał posiłek dla 9 osób.
§3
1. Strony ustalają, iż każdorazowy koszt posiłku dla jednej osoby wynosi ……. zł brutto (słownie:
……………………).
2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie w okresach miesięcznych.
Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę, określająca liczbę rzeczywiście
wydanych posiłków. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem, na podstawie
faktury częściowej, w terminie 14 dni od daty jej złożenia.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie obejmuje wszystkie czynności niezbędne
do prawidłowego wykonania umowy nawet, jeśli czynności te nie zostały wprost wyszczególnione
w treści niniejszej umowy. Wykonawca mając możliwość uprzedniego ustalenia wszystkich
warunków technicznych związanych z realizacją umowy, nie może żądać podwyższenia
wynagrodzenia również, jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich
czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej umowy.
4. W związku z sytuacją, o której mowa w § 1 ust. 4 Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych
skutków finansowych spowodowanych zmniejszeniem ilości przewidzianych w harmonogramie
posiłków.
§4

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
1) w zakresie zmiany danych wynikających z przekształceń podmiotowych po stronie
Wykonawcy skutkujących zastępstwem prawnym pod tytułem ogólnym, a także zmiany
adresu, nazwy, osób reprezentujących Wykonawcę;
2) w zakresie zmiany terminów wynikających z umowy pod warunkiem, że:
a) prace związane z realizacją przedmiotu umowy zostały wstrzymane przez właściwe
organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminową realizację
przedmiotu zamówienia,
b) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie poszczególnych
elementów przedmiotu zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy
którejkolwiek ze Stron,
c) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego
przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością (powódź,
trzęsienie ziemi, pożar, itp.), w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub
zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
d) zaszła okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, będąca następstwem działania
organów administracji, w szczególności związanych z realizacją projektu „Lepsze jutro”;
3) w zakresie zmiany parametrów przedmiotu zamówienia, w stosunku do przewidzianych
w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert pod
warunkiem, że zmiany te nie pogorszą właściwości funkcjonalno-użytkowych przedmiotu
zamówienia i będą korzystne dla Zamawiającego. Zmiany te mogą dotyczyć okoliczności:
a) powodujących poprawienie parametrów jakościowych przedmiotu zamówienia,
b) wynikających z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany
obowiązujących przepisów;
4) w zakresie zmiany Podwykonawców, o których mowa w § 4 ust. 1 lub wprowadzenia innych
Podwykonawców, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w § 4 dotyczących
umowy o podwykonawstwo;
5) w zakresie zastąpienia Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia przez innego Wykonawcę
w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa pod warunkiem, że inny Wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, określone
w postępowaniu, o którym mowa w § 1 ust. 1 oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych
zmian umowy;
6) w zakresie wprowadzenia zmian o łącznej
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.

wartości mniejszej niż 10% wartości

2. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowi bezwzględnego
zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń
Wykonawcy do ich dokonania.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod
rygorem nieważności, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 4.
4. Podstawą wprowadzenia zmiany jest pisemne wystąpienie Strony z uzasadnieniem, która jest
inicjatorem jej wprowadzenia.
§5

ZAPYTANIE OFERTOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§6
Wszelkie spory wynikłe w związku z wykonaniem umowy będą rozstrzygane przez rzeczowo właściwy
Sąd dla miejsca siedziby Zamawiającego.
§7
Umowę sporządzono
ze stron.
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