1.1.1 Zarząd Dróg
1.1.2 Wojewódzkich
w Bydgoszczy

Rejon Dróg
Wojewódzkich
w Wąbrzeźnie
Wąbrzeźno, dnia 30 marca 2017 r.

Nr sprawy: ZDW.RDW4.12d.362.11.2017zw

OGŁOSZENIE
o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych
I. Zamawiający:
Województwo Kujawsko – Pomorskie
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń
NIP 9561969536
w imieniu którego działa
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie
ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno
e-mail: rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl, strona internetowa: www.bip.zdw-bydgoszcz.pl
numer telefonu: 56-688-25-73 do 74, numer faksu: 56-688-27-56

II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Usługa wyceny brakarskiej drzew przeznaczonych do wycinki wzdłuż dróg
wojewódzkich administrowanych przez RDW Wąbrzeźno w 2017 r.”

III. Zakres:
1. Zamówienie obejmuje:
a) wykonanie szacunku brakarskiego ilościowego i wartościowego pozyskanego drewna jakie można
uzyskać po wycince drzew zlokalizowanych w pasie drogowym dróg wojewódzkich
administrowanych przez RDW w Wąbrzeźnie,
b) wykonanie w formie pisemnej zestawienia zawierającej co najmniej następujące informację:
- nr drogi wraz z lokalizacja drzewa,
- gatunek drzewa,
- wycena ilościowa i wartościowa poszczególnych drzew,
- podsumowanie ilości i wartości wszystkich drzew,
- datę sporządzenia oraz podpis osoby uprawnionej do dokonywania szacunku brakarskiego.
Zestawienie powinno zostać podzielone na dwie części tj. powinno zostać sporządzone oddzielnie dla
części nr 1 i oddzielnie dla części nr 2 załącznika nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
Zamawiający wymaga załączenia do pisemnego zestawienia płyty CR-R z plikiem w formacie
(z rozszerzeniem) xls lub xlsx zawierającym zestawienie, o którym mowa wyżej.
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c) sporządzenie protokołu z występowania siedlisk gniazd ptasich w koronie drzew przeznaczonych do
wycinki w terminie ustalonym przez zamawiającego (termin uzależniony jest od daty rozpoczęcia
wycinki drzew z pasa drogowego przez wykonawcę wyłonionego w oddzielnym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub według potrzeb zamawiającego – wykonawca zostanie
poinformowany z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych).
2. Zamawiający zaleca wykonawcy składającemu ofertę do dokonania oględzin w terenie drzew
przewidzianych do wycinki. W tym celu załącza do niniejszego ogłoszenia wykaz drzew do wycinki
w 2017 r. zawierający lokalizację drzew.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu usługi przez zamianę drzew na inne, niż wymienione
w wykazie, o którym mowa wyżej.
4. Wykonawca zobowiązywany będzie wykonać przedmiot zamówienia z zachowaniem i uwzględnieniem
przepisów bhp i ppoż.
5. Wykonawca zobowiązany będzie zorganizować pracę tak aby nie wywołała ona uciążliwości
i niebezpieczeństwa dla podmiotów trzecich w tym użytkowników dróg.
6. Wykonawca musi dysponować uprawieniami do dokonywania szacunku brakarskiego drzew
okrągłych przewidzianymi przez przepisy obowiązującego prawa.

IV. Formularz ofertowy należy przesłać na adres:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie
ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno
Oferty można składać również poprzez:
- złożenie osobiste w sekretariacie RDW Wąbrzeźno,
- za pośrednictwem fax-u (56 688 27 56),
- za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl).

V. Osoba prowadząca sprawę:
- w sprawach merytorycznych Jacek Oswald – starszy specjalista,
- w sprawach proceduralnych Rafał Pilśniak – starszy referent,
kontakt codziennie w godz. pracy RDW: 700-1500.

VI. Termin realizacji zamówienia:
Wymaga się zrealizowania zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do:
- 31.05.2017 r. w przypadku wykonania szacunku brakarskiego;
- 31.12.2017 r. w przypadku sporządzenia protokołu z występowania siedlisk gniazd ptasich
w koronie drzew.

VII. Warunki płatności:
Kwota wynikająca z faktury płatna będzie w terminie 30 dni od daty doręczenia i przyjęcia faktury przez
Zamawiającego.

VIII. Inne dane:
1. Opis sposobu obliczenia ceny
a) Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto podaną na formularzu oferty, wyliczoną w oparciu
o kosztorys ofertowy. Cena jest to wartość wyrażona w pieniądzu w walucie PLN wraz z podatkiem
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Załącznik nr 1
Pełna nazwa wykonawcy
Adres siedziby wykonawcy (ulica)
Miejscowość, kod pocztowy
Województwo
Adres do korespondencji
NIP
REGON / KRS
Nr telefonu do kontaktu
Nr faxu do kontaktu
Adres e-mail do kontaktu
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do
kontaktowania się z zamawiającym

FORMULARZ OFERTY
Województwo Kujawsko – Pomorskie
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń
w imieniu którego działa
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie
ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo
zamówień publicznych (nr ZDW.RDW4.12d.362.11.2017zw) na usługę wyceny brakarskiej drzew
przeznaczonych do wycinki wzdłuż dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Wąbrzeźno
w 2017 r.
My niżej podpisani1
..........................................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz
..........................................................................................................................................................................
(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)



Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym
w ogłoszeniu.
Oferujemy wykonanie usług zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę:

netto:

…………..…………... zł

plus podatek VAT

…………..…………... zł

co w wyniku daje cenę brutto

………………………. zł

(słownie złotych:...................................................................................................................................)
1

Należy wpisać imię oraz nazwisko osoby podpisującej niniejszą ofertę w imieniu wykonawcy.
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2.

Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do:
- 31.05.2017 r. w przypadku wykonania szacunku brakarskiego wraz z dostarczeniem
zestawienia;
- 31.12.2017 r. w przypadku sporządzenia protokołu z występowania siedlisk gniazd ptasich
w koronie drzew.
Sporządzenie protokołu z występowania siedlisk gniazd ptasich w koronie drzew przeznaczonych do
wycinki odbędzie się w terminie ustalonym przez zamawiającego.

3.

Akceptujemy płatności kwoty wynikającej z faktury w terminie 30 dni od daty doręczenia i przyjęcia
faktury przez zamawiającego.

4.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się warunkami ogłoszenia i uznajemy się za związanych określonymi
w niej postanowieniami.

5.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy (stanowiący załącznik nr 3). Zobowiązujemy
się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy na zasadach w niej określonych
w zgodnej z niniejszą ofertą i warunkami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu wyłączonym spod
stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych (nr ZDW.RDW4.12d.362.11.2017zw),
w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

6.

Załącznikami do niniejszej oferty są:
a. .........................................................................................................................
b. .........................................................................................................................
c. .........................................................................................................................
d. .........................................................................................................................
e. .........................................................................................................................
f. .........................................................................................................................
g. .........................................................................................................................

* uzupełnić zgodnie z ofertą / niepotrzebne skreślić

................................., dnia ..................2017 r.
..……........................................................
(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych do
występowania w imieniu wykonawcy)
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Załącznik nr 2
nazwa i adres wykonawcy

KOSZTORYS OFERTOWY

Usługa wyceny brakarskiej drzew przeznaczonych do wycinki wzdłuż dróg wojewódzkich
administrowanych przez RDW Wąbrzeźno w 2017 r.

Lp.

Opis

Jednostka
miary

Ilość

Cena jednostkowa

Wartość netto

(w zł netto)

kol. 6 = kol. 4 x kol. 5

1

2

3

4

5

6

1.

Wycena brakarska drzew przeznaczonych do
wycinki wraz ze sporządzeniem protokołu
z występowania siedlisk gniazd ptasich
w koronie drzew

szt.

506

Podatek VAT 23 % .
WARTOŚĆ BRUTTO .

Słownie złotych brutto:…………………………..…………………………………………………………………………

................................., dnia ..................2017 r.
……........................................................
(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych do
występowania w imieniu wykonawcy)
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Załącznik nr 3
WZÓR UMOWY
UMOWA Nr ZDW.RDW4.12d.362…….2017zw
z dnia ………….2017 r.
zawarta pomiędzy:
Województwem Kujawsko – Pomorskim
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń
NIP 9561969536
w imieniu którego działa
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie
ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno
zwanym dalej „zamawiającym”, którego reprezentują:
Mirosław Kielnik

- Dyrektor

przy kontrasygnacie
Justyny Herzberg

- Głównego Księgowego

a
……………………………………………………………………...……………………………………………
……………………………………………………………………………...……………………………………
…………………………………………………………………………………...………………………………
zwanym dalej „wykonawcą” , którego reprezentuje:
…………………

- …………………

łącznie zwanymi „stronami”, a każdy podmiot odrębnie „stroną”.
Zważywszy, że zamawiający, w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2164 z późn. zm.) - ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, dokonał wyboru oferty wykonawcy i została
zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi wyceny brakarskiej drzew
przeznaczonych do wycinki wzdłuż dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Wąbrzeźno
w 2017 r.
2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
a) Ogłoszenie o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów w ustawy – Prawo zamówień
publicznych (nr ZDW.RDW4.12d.362…..2017zw);
b) Oferta złożona w dniu……….2017 r.;
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c) Wykaz drzew do wycinki.
§2
Wynagrodzenie i termin zapłaty
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 strony ustalają na:
………... zł netto + ……. zł podatek VAT = …………. zł brutto
(słownie: …………………………………………….……………………………………….)
2. Cena jednostkowa za dokonanie wyceny brakarskiej jednej sztuki drzewa przeznaczonego do wycinki
wraz ze sporządzeniem protokołu z występowania siedlisk gniazd ptasich w koronie drzew
przeznaczonych do wycinki zgodnie z kosztorysem ofertowym wynosi:
Cena netto: ……………..zł,
Podatek Vat 23% ……….zł,
Cena brutto: …………….zł.
3. Podstawą wypłaty będzie zaakceptowana przez zamawiającego faktura VAT. Akceptacja będzie
dokonana po dostarczeniu zestawienia o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt b i protokołu o którym mowa
w § 4 ust. 1 pkt c.
4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto wykonawcy w terminie 30 dni od dnia zaakceptowania
faktury. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku zamawiającego na rzecz rachunku
wykonawcy.
Dane do faktury:
Województwo Kujawsko – Pomorskie,
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
NIP 956-19-69-536,
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie,
ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno.
5. Podana w pkt 1 niniejszego paragrafu wartość jest wartością szacunkową i stanowi górną granicę
wartości umowy. Cena jednostkowa w kosztorysie ofertowym pozostaje stała przez cały okres trwania
umowy i nie podlega waloryzacji.
6. Płatność za usługę będzie miała charakter obmiarowy i zostanie dokonania na podstawie iloczynu
faktycznie wycenionych drzew (ujętych w zestawieniu o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt b i protokole
o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt c) oraz ceny jednostkowej określonej w załączonym do oferty
kosztorysie ofertowym, wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu.
§3
Termin realizacji umowy
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową w terminie
od dnia podpisania umowy do:
- 31.05.2017 r. w przypadku wykonania szacunku brakarskiego wraz z dostarczeniem zestawienia,
o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt b;
- 31.12.2017 r. w przypadku sporządzenia protokołu z występowania siedlisk gniazd ptasich w koronie
drzew, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt c.
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§4
Zakres przedmiotu zamówienia
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) wykonanie szacunku brakarskiego ilościowego i wartościowego pozyskanego drewna jakie można
uzyskać po wycince drzew zlokalizowanych w pasie drogowym dróg wojewódzkich
administrowanych przez RDW w Wąbrzeźnie,
b) wykonanie w formie pisemnej zestawienia zawierającej co najmniej następujące informacje:
- nr drogi wraz z lokalizacją drzewa,
- gatunek drzewa,
- wycena ilościowa i wartościowa poszczególnych drzew,
- podsumowanie ilości i wartości wszystkich drzew,
- datę sporządzenia oraz podpis osoby uprawnionej do dokonywania szacunku brakarskiego.
Zestawienie powinno zostać podzielone na dwie części tj. powinno zostać sporządzone oddzielnie dla
części nr 1 i oddzielnie dla części nr 2 załącznika nr 4 do ogłoszenia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt
a).
Zamawiający wymaga załączenia do pisemnego zestawienia płyty CR-R z plikiem w formacie
(z rozszerzeniem) xls lub xlsx zawierającym zestawienie, o którym mowa wyżej.
c) sporządzenie protokołu z występowania siedlisk gniazd ptasich w koronie drzew przeznaczonych do
wycinki w terminie ustalonym przez zamawiającego (termin uzależniony będzie od daty
rozpoczęcia wycinki drzew z pasa drogowego przez wykonawcę wyłonionego w oddzielnym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub według potrzeb zamawiającego – wykonawca
zostanie poinformowany z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych).
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem i uwzględnieniem przepisów
bhp i ppoż.
3. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować pracę tak aby nie wywołała ona uciążliwości
i niebezpieczeństwa dla podmiotów trzecich w tym użytkowników dróg.
4. Wykonawca oświadcza, iż dokonał oględzin w terenie drzew przewidzianych do wycinki, zgodnie
z wykazem załączonym do ogłoszenia o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy –
Prawo zamówień publicznych (nr ZDW.RDW4.12d.362…..2017zw) zawierającym lokalizację drzew.
5. Wykonawca oświadcza, że osoba dokonująca szacunku brakarskiego posiada uprawienia do dokonywania
szacunku brakarskiego drzew okrągłych przewidziane przez przepisy obowiązującego prawa.
6. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli przestrzegania uzgodnionych warunków usług objętych
niniejszą umową i udzielania wykonawcy wiążących wskazówek, a wykonawca do zastosowywania się
do nich.
7. W razie stwierdzenia uchybień w realizacji zamówienia zamawiający może wezwać wykonawcę do
zmiany sposobu wykonania umowy w terminie do 7 dni kalendarzowych, a po bezskutecznym upływie
tego terminu odstąpić od niniejszej umowy. W wypadku odstąpienia od umowy zamawiający może
powierzyć usunięcie wad i wykonanie umowy osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo wykonawcy.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu usługi przez zamianę drzew na inne, niż wymienione
w wykazie, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.
§5
Kary umowne
1. Strony ustalają niżej wymienione kary umowne w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy:
1.1 Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:
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a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy, w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 2 ust. 1, za każdy dzień
zwłoki.
b) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie wykonawcy
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 2 ust. 1.
1.2 Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn
zawinionych przez zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 2
ust. 1, z wyjątkiem sytuacji, gdy zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy. W takim wypadku zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach, a wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części umowy.
2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§6
Osoby odpowiedzialne za realizację
1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy ze strony zamawiającego będą:
p. Andrzej Michewicz – kierownik RDW Wąbrzeźno, tel. 56 688 25 73,
p. Jacek Oswald – Starszy specjalista RDW Wąbrzeźno, tel. 56 688 13 73,
p. Anna Cyta – Drogomistrz Brygady Patrolowej nr 2 w Brodnicy, tel. 609 510 486,
p. Andrzej Cieślik – Drogomistrz Brygady Patrolowej nr 1 w Wąbrzeźnie, tel. 609 510 487;
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony wykonawcy będzie:
……………………………………………………………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko oraz telefon kontaktowy)

§7
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczeniowych
z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, a w szczególności do
odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji usług objętych umową.
§8
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca udzieli na wykonane usługi 6 miesięcy gwarancji liczonej od dnia zaakceptowania przez
zamawiającego faktury VAT oraz dostarczenia zestawienia o którym mowa w § 4 ust 1 pkt b i protokołu
o którym mowa w § 4 ust 1 pkt c.
2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji na wykonane usługi także po terminie
określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, jeśli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
3. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji na wykonane usługi zamawiającemu przysługują wobec
wykonawcy uprawnienia z tytułu rękojmi.
§9
Podwykonawcy
1. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie przedmiotu umowy.
2. Zatrudnienie przez wykonawcę podwykonawcy wymaga pisemnej zgody zamawiającego.
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3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.
§ 10
Katalog zmian
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej
z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
a) zmiany spowodowane siłą wyższą lub innych przyczyny zewnętrznych niezależnych od
zamawiającego i wykonawcy skutkujące niemożliwością wykonania przedmiotu zamówienia, czy
wynikające ze zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji zamówienia;
b) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);
c) zmiany wynikające z przekształcenia wykonawcy będącego osobą prawną lub spółką osobową lub
cywilną w inną spółkę prawa handlowego w trybie przekształcenia spółki zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1578);
d) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 k.c. - "Jeżeli z powodu
nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi
trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażąco stratą, czego strony nie przewidziały przy zawarciu
umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego,
oznaczać sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu
umowy";
e) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
Wszystkie powyższe postanowienia w podpunktach stanowią katalog zmian, na które zamawiający
może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci
aneksu podpisanego przez obie strony dotyczących w przypadku wystąpienia co najmniej jednej
z okoliczności wymienionych powyżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.
3. Natomiast nie stanowi zmiany umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjno organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego) czy zmiana danych teleadresowych.
§ 11
Rozwiązanie umowy
1. Umowa może ulec rozwiązaniu przez każdą ze stron za 14 dniowym okresem wypowiedzenia licząc od
dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą do odstąpienia od umowy.
2. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy:
a) w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, 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 miesiąca od powzięcia wiadomości o takiej sytuacji.
Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.
Wykonawcy nie będzie przysługiwało ani odstępne ani roszczenie odszkodowawcze.
b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy wykonawcy,
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy,
d) wykonawca nie rozpoczął usług lub przerwał ją bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje wobec
wezwania zamawiającego złożonego na piśmie,
e) w przypadku gdy wykonawca narusza istotne postanowienia umowy, w szczególności w § 4 lub § 12.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej – pod rygorem nieważności i powinno
zawierać uzasadnienie.
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§ 12
Przeniesienie praw
Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec zamawiającego na osoby trzecie.
Jakakolwiek cesja nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy, uprawniające
zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy wykonawcy oraz naliczenia przez zamawiającego kary
umownej wskazanej w § 5 ust. 1 pkt 1.1 ppkt b.
§ 13
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Spory wynikające z treści niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby
zamawiającego.
§ 14
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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