1.1.1 Zarząd Dróg
1.1.2 Wojewódzkich
w Bydgoszczy

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

Nr sprawy: ZDW.RDW4.12d.362.34.2017zw

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 „Dostawa nowych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych
i akcesoriów oraz usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu będącego w posiadaniu RDW
w Wąbrzeźnie w 2017 r.”

III. Zakres
Informacje ogólne dotyczące całego przedmiotu zamówienia
1.

Zamówienie publiczne obejmować będzie swym zakresem dostawy nowych części zamiennych,
materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do siedziby zamawiającego, jak również zlecane będą usługi
napraw i konserwacji. W przypadku gdy podczas wykonywania usług powstanie konieczności instalacji
nowych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych bądź akcesoriów wykonawca, po uprzednim
telefonicznym zaakceptowaniu ceny zakupu przez upoważnionych pracowników zamawiającego,
zamontuje niezbędne elementy w oparciu o własne zaplecze materiałowe lub hurtowe tj. wykonawca we
własnym zakresie będzie zobowiązany do zorganizowania niezbędnych nowych części zamiennych,
materiałów eksploatacyjnych bądź akcesoriów.

2.

W związku z powyższym zamawiający będzie zlecać sukcesywnie według potrzeb:
- dostawę nowych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych bądź akcesoriów do sprzętu
(miejsce dostawy: Rejon Dróg Wojewódzkich, ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno),
- usługi naprawy i konserwacji sprzętu wraz z materiałem wykonawcy niezbędnym do prawidłowego
wykonania zlecenia.

3.

Zamówienie dotyczy dostawy nowych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów
oraz usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu (szacunkowa ilość r-godz. 49).
- piły spalinowe - 8 szt.,
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- kosy mechaniczne - 8 szt.,
- przecinarka do asfaltu - 1 szt.,
- zagęszczarki - 3 szt.,
- podkrzesywarki - 2 szt.,
- wiertnica glebowa - 1 szt.,
- kosiarka rotacyjna - 1 szt.,
- myjka wysokociśnieniowa – 1 szt.
- rozdrabniacza gałęzi „SKORPION”.
4.

W przypadku:
a) miejsca siedziby warsztatu naprawczego powyżej 25 km od siedziby zamawiającego (tj. ul. 1 Maja
61, 87-200 Wąbrzeźno) wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za
realizację umowy ze strony zamawiającego polecenia wykonania naprawy (konserwacji) do odebrania
sprzętu z miejsca garażowania i przetransportowania go do miejsca wykonania naprawy (konserwacji)
na własny koszt i ryzyko, a po naprawie (konserwacji) do odstawienia przedmiotu naprawy
(konserwacji) do siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja 61, 87-200
Wąbrzeźno - miejsca garażowania na własny koszt i ryzyko. Cena ewentualnego transportu przedmiotu
naprawy (konserwacji) winna być wkalkulowana w cenę jednostkową roboczogodziny.
b) awarii sprzętu wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizację
umowy ze strony zamawiającego polecenia wykonania naprawy do: odebrania sprzętu z miejsca
wskazanego przez zamawiającego i przetransportowania go do miejsca wykonania naprawy na własny
koszt i ryzyko, a po naprawie do odstawienia przedmiotu naprawy do siedziby Rejonu Dróg
Wojewódzkich w Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno - miejsca garażowania na własny koszt
i ryzyko. Cena ewentualnego transportu przedmiotu naprawy winna być wkalkulowana w cenę
jednostkową roboczogodziny.

5.
6.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi
określonymi dla przedmiotu zamówienia.
Gwarancja
a) gwarancja dotycząca dostarczanych lub montowanych części zamiennych, materiałów
eksploatacyjnych i akcesoriów
Na części zamienne, materiały eksploatacyjne i akcesoria, dla których producent nie określa terminu
gwarancji, odpowiedzialność za jakość dostarczonego towaru przyjmuje wykonawca przez okres 12
miesięcy od daty montażu lub dostarczenia towaru do miejsca dostawy.
b) gwarancja dotycząca wykonanych usług napraw i konserwacji
Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane usługi napraw i konserwacji na okres 12 miesięcy.

7.

Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania przedmiotu zamówienia uzgadniane będą przez
zamawiającego z ustanowioną osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony wykonawcy.
Informacje dotyczące usług naprawy i konserwacji

Wykonawca winien mieć możliwość samodzielnego wykonania kompleksowej obsługi z zakresu
napraw mechanicznych oraz konserwacji sprzętu.
9. Wykonawca winien posiadać zaplecze techniczne, kadrę pracowniczą i praktykę do przeprowadzenia
wymienionego zakresu napraw sprzętu i jego podzespołów.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości obsługiwanego sprzętu w trakcie trwania
umowy.
11. Materiały niezbędne do wykonywania napraw lub konserwacji zapewni wykonawca usługi w oparciu o
własne zaplecze materiałowe lub hurtowe, po uprzednim telefonicznym zaakceptowaniu ceny zakupu
przez upoważnionych pracowników zamawiającego. Wartość materiału wykonawca doliczy do wartości
usługi w oddzielnej pozycji na fakturze.
8.
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12. Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji zużytych części zamiennych, akcesoriów i materiałów
eksploatacyjnych wymienionych podczas napraw (konserwacji).
Informacje dotyczące dostarczanych i montowanych nowych
części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów
13. Przez nowe części zamienne należy rozumieć:
a) oryginalne części zamienne – części zamienne tej samej jakości co komponenty stosowane do
montażu sprzętu produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi, ustalonymi
przez producenta tego sprzętu do produkcji komponentów lub części zamiennych danego sprzętu w tym
części zamienne produkowane na tej samej linii produkcyjnej co komponenty danego sprzętu;
przyjmuje się, że części zamienne są oryginalne, jeżeli producent tych części zaświadczy, że zostały one
wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta
danego sprzętu i są one tej samej jakości co części stosowane do montażu tego sprzętu. Towar musi być
dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez
producenta. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data
ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania i posiadać kod kreskowy.
b) części zamienne o porównywalnej jakości - części zamienne, których producent zaświadczy, że są
one tej samej jakości co komponenty, które są lub były stosowane do montażu danego sprzętu oraz
kompatybilne z urządzeniami, w których będą zamontowane. Wymagane jest, aby części zamienne
będące przedmiotem zamówienia były dostarczane fabrycznie nowe i kompletne, oryginalne lub
równoważne. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data
ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania i posiadać kod kreskowy.
14. Szczegółowy wykaz części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do danego modelu
sprzętu zawiera załącznik 2 do niniejszego ogłoszenia.
15. Przewidywane ilości asortymentu określone w załączniku 2 do niniejszego ogłoszenia są ilościami
szacunkowymi, przyjętymi przez zamawiającego wyłącznie w celu obliczenia przez wykonawcę ceny
oferty i wskazania przewidywanych, orientacyjnych potrzeb w zakresie asortymentu. Rzeczywista ilość
i rodzaj zamawianych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów będzie wynikała z
faktycznych potrzeb zamawiającego, przy czym maksymalna wartość zamówienia (umowy) dotycząca
dostarczanych i montowanych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów (usługi
będą stanowić odrębną pozycję w umowie) nie przekroczy kwoty 6 150,00 zł brutto i do tych kwot
będzie realizowana dostawa (w tym montowanych) części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych
i akcesoriów (nie dotyczy prawa opcji).
16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilości asortymentu w granicach oferowanej przez
wykonawcę ceny.
17. Termin dostawy
Termin dostawy nowych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów bezpośrednio
do wskazanego poniżej miejsca przez zamawiającego wynosić będzie maksymalnie 2 dni robocze licząc
od daty złożenia zamówienia telefonicznie lub faksem/e-mailem przez upoważnionego pracownika
zamawiającego wskazanego w umowie.
W szczególnie uzasadnionych wypadkach Strony uzgodnią dłuższy termin wykonania dostawy.
18. Zamówienie będzie zawierać informację na temat ilości i rodzaju asortymentu oraz wskazanie miejsca
dostawy.
Miejsce dostaw: Rejon Dróg Wojewódzkich, ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno.
19. Wykonawca zamówienia zobowiązuje się zorganizować dostawę części, materiałów eksploatacyjnych i
akcesoriów na własny koszt, transportem zorganizowanym przez siebie.
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Informacje dotyczące przewidywanego prawa opcji
20. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji
zamówienia określonego w zamówieniu podstawowym oraz jest uprawniony do realizacji zamówienia
opcjonalnego.
21. Wykonanie zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji będzie w terminie do 31.12.2017 r.
22. Przy skorzystaniu przez zamawiającego z prawa opcji przedmiot zamówienia może się zwiększyć
maksymalnie do 40 %.
23. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia przedmiotu zamówienia w ramach ilości
roboczogodzin oraz asortymentu wyszczególnionego w zamówieniu podstawowym po takiej samej
cenie jednostkowej jak w zamówieniu podstawowym.
24. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy, czy też zawarcia dodatkowej umowy na
nowych warunkach, ale będzie realizacją umowy zawartej w zakresie ustalonym przez nią warunków
poprzez zawarcie aneksu uruchamiającego prawo opcji.
25. Prawo opcji zobowiązuje wykonawcę do realizacji zamówienia jedynie w zakresie zadeklarowanym
aneksem.
26. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego w przypadku, gdy
zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.

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: Ewa Cieślik, tel. 56 688-25-73, e-mail: e.cieslik@zdw-bydgoszcz.pl
- w sprawach proceduralnych: Rafał Pilśniak, tel. 56 688 13 73, r.pilsniak@zdw-bydgoszcz.pl
Kontakt z w/w osobami jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy RDW tj. 700 – 1500.

VI. Termin realizacji zamówienia
Wymaga się zrealizowania zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do 31.12.2017 r.

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) Ceną oferty będzie łączna wartość brutto (suma tabeli nr 1 i tabeli nr 2 kosztorysu ofertowego)
wpisana w FORMULARZU OFERTY (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) zawierająca podatek
VAT.
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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

sprawa nr ZDW.RDW4.12d.362.34.2017zw
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
FORMULARZ OFERTY
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo
zamówień publicznych (nr ZDW.RDW4.12d.362.34.2017zw) na dostawy nowych części zamiennych,
materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów oraz usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu
będącego w posiadaniu RDW w Wąbrzeźnie w 2017 r.
1

My niżej podpisani

..........................................................................................................................................................................
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)

1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym
w ogłoszeniu.
Oferujemy wykonanie usług i dostaw zgodnie z kosztorysem ofertowym (tabela nr 1 + tabela nr 2) 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 31.12.2017 r.
3. Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na wykonane usługi. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.
Zobowiązujemy się do dostarczenia nowych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych
i akcesoriów do miejsca dostawy w maksymalnym terminie 2 dni roboczych.
Jednocześnie udzielamy gwarancji na okres 12 miesięcy od daty montażu lub dostarczenia towaru do
miejsca dostawy na części, materiały eksploatacyjne i akcesoria, dla których producent nie określa
terminu gwarancji.
4. Akceptujemy płatności kwoty wynikającej z faktury w terminie 30 dni od daty doręczenia i przyjęcia
faktury przez zamawiającego.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami ogłoszenia i uznajemy się za związanych określonymi
w nim postanowieniami.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy (stanowiący załącznik nr 3). Zobowiązujemy się,
w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy na zasadach w nim określonych, zgodnie
z niniejszą ofertą i warunkami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu wyłączonym spod stosowania
przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych (nr ZDW.RDW4.12d.362.34.2017zw), w miejscu
i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
7. Oświadczamy, że posiadamy zaplecze techniczne, kadrę pracowniczą i praktykę do przeprowadzenia
napraw sprzętu będącego przedmiotem zmówienia.
8. Załącznikami do niniejszej oferty są:
a. .........................................................................................................................
b. .........................................................................................................................
c. .........................................................................................................................

, 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
/pieczęć/

KOSZTORYS OFERTOWY
na wykonanie zadania pod nazwą:
Dostawa nowych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów oraz usługi
w zakresie napraw i konserwacji sprzętu będącego w posiadaniu RDW w Wąbrzeźnie w 2017 r.
Tabela nr 1. Usługi w zakresie napraw i konserwacji
Lp.

Opis

Jednostka
miary

Ilość

Cena jednostkowa
netto w zł

Wartość usług w zł

1

2

3

4

5

6

roboczogodzina

49

Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu

1

(kol. 6 = kol. 4 x kol. 5)

Podatek VAT 23 %:
Razem wartość brutto:
Siedziba warsztatu, w którym przeprowadzane są naprawy:

…………………………..……………………………………………………………………………..…..
i oddalony jest od siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie ……………………………….…………..
(podać odległość w km)

Norma czasu pracy ustalona będzie w oparciu o: ……………………………………………………………………
(Podać nazwę aktualnie obowiązującego w zakładzie KNP, rok wydania i organ zatwierdzający)

Tabela nr 2. Dostawa nowych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów
Lp.

Opis

Jednostka
miary

Ilość

Cena jednostkowa
netto w zł

Wartość usług w zł

1

2

3

4

5

6

(kol. 6 = kol. 4 x kol. 5)

Dostawa części zamiennych do drobnego sprzętu
(Kosa mechaniczna STIHL – szt. 8, Piła spalinowa STIHL – szt. 8, Podkrzesywarka STIHL – szt. 2)
1

Żyłka do kos

metr

400

2

Tarcze tnące do kos (do cięcia krzewów)

szt.

10

3

Łańcuchy i prowadnice (do pił i podkrzesywarek)

kpl.

10

4

Oleje do mieszanki paliwowej

litr

23

5

Pilniki do ostrzenia łańcucha

szt.

8

6

Linka rozrusznika

metr

10
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Dostawa części zamiennych do rozdrabniacza gałęzi „SKORPION” (CWA C702 rok produkcji 2004)

7

Akumulator

szt.

1

8

Komplet noży

kpl.

5
Razem wartość netto:
Podatek VAT 23 %:
Razem wartość brutto:

Oferujemy wykonanie usług i dostaw za łączną cenę (tabela nr 1 + tabela nr 2):

………...zł wartość łączna netto
(wartość łączna netto = wartość netto
tabeli 1 + wartość netto tabeli 2)

+

…………zł wartość łączna VAT

=

…………..zł wartość łączna brutto

+

(wartość łączna VAT = wartość
VAT tabeli 1 + wartość VAT
tabeli 2)

=

(wartość łączna brutto = wartość
brutto tabeli 1 + wartość brutto
tabeli 2)

(słownie złotych brutto:........................................................................................................................................................)

................................., dnia ................... 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 w Wąbrzeźnie 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 w zw. art. 6a 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
1. Przedmiotem umowy jest dostawa nowych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych
i akcesoriów oraz usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu będącego w posiadaniu RDW
w Wąbrzeźnie w 2017 r.
2. Wykonawca przyjmuje do wykonania w/w usługi i dostawy w zakresie szczegółowo określonym
w ofercie wykonawcy z dnia …………… r., oraz w ogłoszeniu o zamówieniu wyłączonym spod
stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych (nr ZDW.RDW4.12d.362.34.2017zw).
§2
1. Zamówienie obejmuje:
a) wykonanie kompleksowej obsługi z zakresu napraw mechanicznych oraz konserwacji sprzętu,
b) dostawę nowych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do:
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- pił spalinowych,
- kos mechanicznych,
- przecinarki do asfaltu,
- zagęszczarki,
- podkrzesywarki,
- wiertnicy glebowej,
- kosiarki rotacyjnej,
- myjki wysokociśnieniowej,
- rozdrabniacza gałęzi „SKORPION”.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada zaplecze techniczne, kadrę pracowniczą i praktykę do
przeprowadzenia wymienionego zakresu napraw sprzętu.
3. W przypadku:
a) miejsca siedziby warsztatu naprawczego powyżej 25 km od siedziby zamawiającego
(tj. ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno) wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu od osoby
odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony zamawiającego polecenia wykonania naprawy
(konserwacji) do odebrania sprzętu z miejsca garażowania i przetransportowania go do miejsca
wykonania naprawy (konserwacji) na własny koszt i ryzyko, a po naprawie (konserwacji) do odstawienia
przedmiotu naprawy (konserwacji) do siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja
61, 87-200 Wąbrzeźno - miejsca garażowania na własny koszt i ryzyko. Cena ewentualnego transportu
przedmiotu naprawy (konserwacji) winna być wkalkulowana w cenę jednostkową roboczogodziny.
b) awarii sprzętu wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizację
umowy ze strony zamawiającego polecenia wykonania naprawy do: odebrania sprzętu z miejsca
wskazanego przez zamawiającego i przetransportowania go do miejsca wykonania naprawy na własny
koszt i ryzyko, a po naprawie do odstawienia przedmiotu naprawy do siedziby Rejonu Dróg
Wojewódzkich w Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno - miejsca garażowania na własny koszt
i ryzyko. Cena ewentualnego transportu przedmiotu naprawy winna być wkalkulowana w cenę
jednostkową roboczogodziny.
4. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi
określonymi dla przedmiotu zamówienia.
5. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego
z ustanowioną osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony wykonawcy.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości obsługiwanego sprzętu w trakcie trwania umowy.
7. Materiały niezbędne do wykonywania napraw lub konserwacji zapewni wykonawca usługi w oparciu
o własne zaplecze materiałowe lub hurtowe, po uprzednim telefonicznym zaakceptowaniu ceny zakupu
przez upoważnionych pracowników zamawiającego. Wartość materiału wykonawca doliczy do wartości
usługi w oddzielnej pozycji na fakturze.
8. Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji zużytych części zamiennych, akcesoriów i materiałów
eksploatacyjnych wymienionych podczas napraw.
9. Przez nowe części zamienne należy rozumieć:
a) oryginalne części zamienne – części zamienne tej samej jakości co komponenty stosowane do
montażu sprzętu, produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi, ustalonymi
przez producenta tego sprzętu do produkcji komponentów lub części zamiennych danego sprzętu, w tym
części zamienne produkowane na tej samej linii produkcyjnej co komponenty danego sprzętu; przyjmuje
się, że części zamienne są oryginalne, jeżeli producent tych części zaświadczy, że zostały one
wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta
danego sprzętu i są one tej samej jakości co części stosowane do montażu tego sprzętu. Towar musi być
dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta.
Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp.
bez konieczności naruszania opakowania i posiadać kod kreskowy.
b) części zamienne o porównywalnej jakości - części zamienne, których producent zaświadczy, że są
one tej samej jakości co komponenty, które są lub były stosowane do montażu danego sprzętu oraz
kompatybilne z urządzeniami, w których będą zamontowane. Wymagane jest, aby części zamienne
będące przedmiotem zamówienia były dostarczane fabrycznie nowe i kompletne, oryginalne lub
równoważne. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data
ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania i posiadać kod kreskowy.
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10. Termin dostawy przedmiotu umowy bezpośrednio do wskazanego miejsca przez zamawiającego w ciągu
2 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia telefonicznie lub faksem bądź e-mailem przez
upoważnionego pracownika zamawiającego wskazanego w umowie.
W szczególnie uzasadnionych wypadkach strony uzgodnią dłuższy termin wykonania dostawy.
Zamówienie będzie zawierać informację na temat ilości i rodzaju asortymentu.
Miejsca dostaw:
Rejon Dróg Wojewódzkich, ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno.
11. Wykonawca zamówienia zobowiązuje się zorganizować dostawę części, materiałów eksploatacyjnych
i akcesoriów na własny koszt, transportem zorganizowanym przez siebie.
§3
Czas obowiązywania
1. Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w terminie od dnia podpisania umowy do
31.12.2017 r.
2. Czas trwania umowy może ulec skróceniu w przypadku wyczerpania limitów środków finansowych
przewidzianych na realizację zamówienia.
§4
Wynagrodzenie i termin zapłaty
1. Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu określonego w § 1 i 2 umowy nie może przekroczyć:

…….…. zł (wartość łączna netto) + ……...… zł (VAT 23 %) = ….…… zł (wartość łączna brutto)
w tym:
a) maksymalna kwota umowna na dostawę (w tym montowanych) nowych części zamiennych,
materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów wynosić będzie:
5 000,00 zł (netto) + 1 150,00 zł (VAT 23 %) = 6 150,00 zł (brutto)
a) maksymalna kwota umowna na wykonanie usług napraw i konserwacji wynosić będzie:
…….….….… zł (wartość netto) + ……...……… zł (VAT 23 %) = ….……..…… zł (wartość brutto)
2. Cena za 1 roboczogodzinę wynosi…………………….. zł netto.
Podane powyżej wartości stanowią górną granicę wartości. Ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym
pozostają stałe.
3. Wartość umowna wymieniona w § 4 ust. 1 może być nie wykorzystana w okresie zawartej umowy,
natomiast umowa wygasa po upływie terminu jej realizacji określonej w § 3, bądź po wykorzystaniu całej
kwoty maksymalnej określonej w § 4 ust. 1.
4. Wartość umowy określona w § 4 ust. 1 jest wartością maksymalną, a faktyczna wysokość ostatecznego
wynagrodzenia wykonawcy wynikać będzie ze zliczenia wartość faktur wystawionych po wykonaniu
napraw (konserwacji) i/lub dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby RDW Wąbrzeźno.
5. Z zastrzeżeniem § 2 ust. 3, cena określona przez wykonawcę w formularzu ofertowym uwzględnia
wszystkie koszty jakie ponosi wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu umowy, w szczególności koszt
transportu sprzętu do miejsca naprawy i do miejsca garażowania sprzętu po naprawie, też koszt dostawy
przedmiotu zamówienia.
6. Kwota brutto określona w § 4 ust. 1 niniejszego paragrafu nie dotyczy przypadku skorzystania przez
zamawiającego z zamówienia opcjonalnego.
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7. Przy skorzystaniu przez zamawiającego z prawa opcji przedmiot zamówienia może się zwiększyć
maksymalnie do 40 %.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia przedmiotu zamówienia w ramach ilości roboczogodzin
oraz asortymentu wyszczególnionego w zamówieniu podstawowym po takiej samej cenie jednostkowej
jak w zamówieniu podstawowym.
Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy, czy też zawarcia dodatkowej umowy na nowych
warunkach, ale będzie realizacją umowy zawartej w zakresie ustalonym przez nią warunków poprzez
zawarcie aneksu uruchamiającego prawo opcji.
Prawo opcji zobowiązuje zamawiającego do realizacji zamówienia jedynie w zakresie zadeklarowanym
aneksem.
Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego w przypadku, gdy
zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.
§5
1. Wynagrodzenie wykonawcy rozliczane będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez wykonawcę
potwierdzonej przez zamawiającego do 7 dnia kalendarzowego:
a) w przypadku usług napraw i konserwacji: po wykonanej usłudze. Każda faktura zawierać będzie
Szczegółową Specyfikację Kosztów, ze wskazaniem zakresu wykonanych napraw (konserwacji), jaki sprzęt
poddany został naprawie (konserwacji), ilość roboczogodzin i cenę roboczogodziny oraz załączy
szczegółowe warunki gwarancji na wymienioną ewentualnie część zamienną (materiał eksploatacyjny,
akcesoria);
b) w przypadku dostaw: po wykonanej dostawie nowych części zamiennych, materiałów
eksploatacyjnych lub akcesoriów do miejsca dostawy. Każda faktura zawierać będzie Szczegółową
Specyfikację Kosztów, ze wskazaniem ilości, cen oraz wyszczególnienie towaru będącego przedmiotem
dostawy.
2. Na wynagrodzenie o którym mowa w:
- § 5 ust. 1 pkt a) składa się wynagrodzenie brutto za naprawy (konserwacje), które obejmuje koszt robocizny
oraz ewentualnie koszt niezbędnych materiałów, akcesoriów i części zamiennych. Koszt materiałów
eksploatacyjnych, akcesoriów i części zamiennych stanowić będzie odrębną pozycję wyceny usługi na
fakturze;
- § 5 ust. 1 pkt b) składa się wynagrodzenie brutto za dostawę nowych części zamiennych, materiałów
eksploatacyjnych i akcesoriów, które obejmuje wyłącznie koszt przedmiotu dostawy.
3. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury po potwierdzeniu przez zamawiającego bezwadliwego
wykonania naprawy sprzętu i/lub dostarczenia części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych
i akcesoriów będących przedmiotem zamówienia.
Dane do faktury:
Województwo Kujawsko – Pomorskie, ul. 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.
4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia i przyjęcia
przez zamawiającego. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek
wykonawcy.
5. Należności wynikające z niniejszej umowy płatne będą przez zamawiającego przelewem na konto
wykonawcy wskazane na fakturze.
6. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi transportem na koszt i ryzyko wykonawcy,
do miejsca dostawy. Dostawa nastąpi zgodnie z zapisem § 2 ust. 10 niniejszej umowy.
7. Zapłata za dostawę towaru objętego niniejszą umową nastąpi według cen jednostkowych, określonych
w załączniku nr 2 do oferty wykonawcy (kosztorys ofertowy).
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§6
Warunki wykonania umowy w zakresie usług napraw i konserwacji
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli podczas wykonywania napraw sprzętu.
2. Ustalenie czasu naprawy, odbywać się będzie w oparciu o katalog warsztatowych norm czasu pracy, lub
w przypadku braku normy w wymienionym katalogu o normy producenta sprzętu.
3. Z zastrzeżeniem § 2 ust. 3, wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu od upoważnionego pracownika
RDW w Wąbrzeźnie zlecenia wykonania naprawy (konserwacji) sprzętu do odebrania z miejsca
wskazanego przez zamawiającego sprzętu w ciągu 24 godzin od momentu wydania zlecenia,
przetransportowania danego sprzętu do miejsca wykonania naprawy na własny koszt oraz wykonania
usługi w terminie nie dłuższym niż do 3 dni roboczych od odbioru sprzętu z miejsca wskazanego przez
zamawiającego (w szczególnie uzasadnionych wypadkach strony uzgodnią dłuższy termin wykonania
naprawy), a następnie dostarczenia sprzętu na własny koszt na miejsce wskazane przez zamawiającego
w terminie 24 godzin od momentu wykonania naprawy (konserwacji).
4. Zlecenie wykonania naprawy wskazane w § 6 ust. 3 będzie dokonywane faksem, e-mailem lub
telefonicznie na numer ………. a następnie potwierdzane faksem (e-mailem). Zamawiający wymaga
niezwłocznego potwierdzenia przez wykonawcę faksem (e-mailem) faktu otrzymania zlecenia.
W przypadku nie potwierdzenia ze strony wykonawcy odbioru przesłanego zlecenia, uznaje się iż
zlecenie dotarło do wykonawcy po wydrukowaniu prawidłowego raportu faksu (e-maila) o dostarczeniu
zlecenia.
5. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru po wykonaniu naprawy (konserwacji) sprzętu niezwłocznie po
jego dostarczeniu przez wykonawcę, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to zamawiającemu przysługują następujące
uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu naprawy zgodnie z przeznaczeniem,
zamawiający może obniżyć wynagrodzenie umowne za daną wykonaną wadliwie usługę,
- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu naprawy zgodnie z przeznaczeniem,
zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub żądać wykonania naprawy po raz drugi.
7. Termin usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze wynosi 3 dni roboczych od daty powiadomienia
wykonawcy przez zamawiającego o zaistniałej wadzie.
Warunki wykonania umowy w zakresie dostaw nowych części zamiennych, materiałów
eksploatacyjnych i akcesoriów
8. Zlecenie dostarczenia nowych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów będzie
dokonywane faksem, e-mailem lub telefonicznie na numer ………. a następnie potwierdzane faksem
(emailem). Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez wykonawcę faksem (e-mailem)
faktu otrzymania zlecenia. W przypadku nie potwierdzenia ze strony wykonawcy odbioru przesłanego
zlecenia, uznaje się iż zlecenie dotarło do wykonawcy po wydrukowaniu prawidłowego raportu faksu
(e-maila) o dostarczeniu zlecenia.
9. Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi
przez producenta.
10. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp.
bez konieczności naruszania opakowania i posiadać kod kreskowy.
11. Zamawiający zastrzega, iż przewidywane ilości asortymentu określone w załączniku 2 do oferty
wykonawcy są ilościami szacunkowymi, przyjętymi przez zamawiającego wyłącznie w celu obliczenia
przez wykonawcę ceny oferty i wskazania przewidywanych, orientacyjnych potrzeb w zakresie
asortymentu. Rzeczywista ilość i rodzaj zamawianych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych
i akcesoriów będzie wynikała z faktycznych potrzeb zamawiającego.
§7
Gwarancja i rękojmia dotycząca usług naprawy i konserwacji
1. Wykonawca udzieli na wykonane usługi naprawcze (konserwacji) 12 miesięcy gwarancji liczonej od dnia
wystawienia faktury.
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2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji na wykonane usługi także po terminie
określonym w § 7 ust. 1, 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.
Gwarancja i rękojmia dotycząca dostarczanych i montowanych nowych części zamiennych,
materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów
4. Wykonawca zapewnia, iż dostarczony zamawiającemu towar jest zgodny z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami i wymaganiami zamawiającego określonym w § 1 umowy oraz
w zamówieniu.
5. Okres gwarancji dla dostarczonych i montowanych nowych części zamiennych, materiałów
eksploatacyjnych i akcesoriów dla których producent nie określa terminu gwarancji, wynosi 12 miesięcy
od daty montażu lub odbioru towaru.
6. W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych towaru lub do
dostarczenia rzeczy wolnej od wad, na swój koszt.
7. Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji poprzez naprawę towaru lub wymianę na nowy,
w terminie 7 dni roboczych od daty jej otrzymania, bądź - w przypadku odmowy jej uznania - udzielenia
w tym terminie odpowiedzi na reklamację z uzasadnieniem.
8. Brak udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie określonym w § 7 ust. 7 oznaczać będzie uznanie
reklamacji.
9. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych, których nie można wykryć w momencie odbioru (np. towar
w opakowaniu zbiorczym) zamawiający zawiadomi wykonawcę o wadzie w terminie 7 dni roboczych od
jej wykrycia.
10. Towar reklamowany będzie odbierany przez wykonawcę na jego koszt z miejsca dostawy.
11. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas liczony od daty zgłoszenia przez zamawiającego stwierdzonej
wady do dnia jej usunięcia, a w przypadku wymiany towaru na nowy, okres gwarancji rozpoczyna bieg
od nowa.
§8
Kary umowne
1. W przypadku, gdy wykonawca:
a) nie przyjmie sprzętu do naprawy lub konserwacji w terminie uzgodnionym każdorazowo przez strony,
zamawiający naliczy wykonawcy karę umowną w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia.
b) nie wykona naprawy lub konserwacji w terminie uzgodnionym każdorazowo przez strony, przy czym
termin naprawy lub konserwacji nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia przekazania wykonawcy sprzętu
(z zastrzeżeniem zapisu § 6 ustęp 3), zamawiający naliczy wykonawcy karę umowną w wysokości
100,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia.
c) 50 % wartości brutto niedostarczonego towaru;
d) 10 % wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie wskazanym w § 2 ust. 10 za każdy
przypadek nienależytego wykonania umowy, w tym za każdy dzień opóźnienia w dostawie towaru;
e) 10 % wartości brutto zareklamowanego towaru za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru
wolnego od wad w miejsce towarów wadliwych.
2. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez którakolwiek ze stron
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 4 ust. 1.
3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4. W przypadku zwłoki w wykonaniu usługi i/lub dostarczenia zamówionego towaru przekraczającej 6 dni
roboczych zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.
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§9
Rozwiązanie umowy
1. Umowa może ulec rozwiązaniu przez każdą ze stron za miesięcznym okresem wypowiedzenia licząc od
dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą do odstąpienia od umowy.
2. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
- 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 wypadku 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.
- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy wykonawcy
- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy
- Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usługi lub ją przerwał bez uzasadnionych przyczyn i nie
kontynuuje jej wobec wezwania zamawiającego złożonego na piśmie.
- w przypadku przewidzianym w § 8 ust. 4, § 11, § 16 umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej - pod rygorem nieważności.
4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy wykonawcę i zamawiającego obciążają następujące
szczegółowe obowiązki:
- w terminie 14 dni od daty przekazania oświadczenia o odstąpieniu od umowy wykonawca przy
udziale zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół odstąpienia.
- wykonawca zabezpieczy przerwane usługi w zakresie obustronnie uzgodnionym, koszt tej strony,
która odstąpiła od umowy.
§ 10
Osoby odpowiedzialne
1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony zamawiającego będzie:
a) p. Andrzej Michewicz – Kierownik RDW Wąbrzeźno,
b) p. Małgorzata Sass – Kierownik Sekcji finansowo pracowniczej,
c) p. Ewa Cieślik – Referent.
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony wykonawcy będzie:
………………………………………………………………………………………
§ 11
Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy innemu podmiotowi pod rygorem odstąpienia przez
zamawiającego od umowy, ze skutkiem natychmiastowym.
§ 12
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu
szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, a w szczególności od
odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji dostaw i usług objętych umową.
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa
nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku
z wykonywanymi dostawami i usługami.
3. Odpowiedzialność wykonawcy za straty w mieniu zamawiającego (powstałe w trakcie wykonywania
czynności wynikających z umowy) ustala się następująco przez:
- protokół ustalający okoliczności powstania szkody sporządzony przy udziale stron umowy,
- udokumentowaną wartość mienia utraconego (dokumentuje zamawiający),
- rachunek za poniesione straty w postaci noty obciążeniowej.
4. Wypłata odszkodowania na rzecz zamawiającego następować będzie w terminie 7 dni od daty
prawidłowo wystawionej i zatwierdzonej przez wykonawcę noty obciążeniowej, w przypadku nie
otrzymania w terminie 7 dni wypłaty odszkodowania, zamawiający potrąci z faktury wartość
odszkodowania.
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§ 13
Zmiany postanowień
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:
1.1. Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek wykonawcy, dopuszcza się wprowadzenie nowego
podwykonawcy, zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji
przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez wykonawcę
oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz
o braku roszczeń wobec wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.
1.2. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, których nie można było
przewidzieć w chwili sporządzenia ogłoszenia o zamówieniu wyłączonym spod stosowania ustawy Pzp
i w chwili zawarcia umowy, a których zmiana ma bezpośredni wpływ na wykonanie umowy np. gdyby
wskutek wydarzeń losowych osoby wskazane w umowie nie mogły pełnić swoich czynności w okresie
obowiązywania umowy;
W przypadku osób sprawujących nadzór nad realizacją umowy ze strony wykonawcy zmiana
którejkolwiek z osób musi być uzasadniona przez wykonawcę na piśmie i zaakceptowana pisemnie
przez zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę wyłącznie wtedy, gdy dokonana zmiana nie
spowoduje wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy.
1.3. Zmiany wynikające ze zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji zamówienia;
1.4. Zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
1.5. Zmiany wynagrodzenia w przypadku:
- zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);
- zastosowania przewidywanego prawa opcji.
1.6. 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 z późn. zm.).
2. Zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 1 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.) - "Jeżeli z powodu
nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi
trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą 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".
3. 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.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
4. Natomiast nie stanowi zmiany umowy:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku
bankowego),
b) zmiana danych teleadresowych.
§ 14
Podwykonawcy
1. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie przedmiotu umowy.
2. Zatrudnienie przez wykonawcę podwykonawcy wymaga pisemnej zgody zamawiającego.
3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.
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§ 15
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.) i ustawy Pzp.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
3. Spory wynikające z treści niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby
zamawiającego.
§ 16
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 § 8 ust. 1 umowy.
§ 17
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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