ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 c, 65-120 Zielona Góra
tel.: 68 3229100, fax: 68 3229111
NIP: 9291935785, REGON: 369088434, Nr KRS: 0000710867
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 37.143.500,00 zł

Zielona Góra, 11.01.2019r.

DZ.260.19.2018
Zapytanie ofertowe
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z
uwzględnieniem poniższych wymagań:
1. Przedmiot zamówienia: odbiór, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt („produktów
ubocznych pochodzenia zwierzęcego” kategorii 1) z Działu Zagospodarowania Odpadów ZGK
Sp. z o.o. oraz z pasów drogowych na których ZGK Sp. z o.o. utrzymuje czystość i porządek,
zwanym w dalszej części padłe zwierzęta.
2.

Szczegółowy opis przedmiotu:

2.1. Odbiór padłych zwierząt z Działu Zagospodarowania Odpadów (DZO) przy ul. Wrocławskiej 73 w
Zielonej Górze, w godzinach od 7:00 do 13:00 od poniedziałku do piątku.
a) Odbiór padłych zwierząt Zamawiający przewiduje jeden raz w miesiącu po każdorazowym
telefonicznym (również faksowym lub elektronicznym) zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia
w termie nie przekraczającym 48 godz. od momentu otrzymania zgłoszenia,
b) padłe zwierzęta zapakowane będą w czarne worki i znajdować się będą w stanie zamrożonym.
Załadunek padłych zwierząt będzie po stronie Zamawiającego,
c) Zamawiający przewiduje odbiór z DZO 250 szt. padłych zwierząt w ciągu roku. Masa padłych
zwierząt odbieranych jednym transportem wynosić będzie ok. 350-500kg (ok 20szt.).
2.2. Całodobowy odbiór padłych zwierząt z pasów drogowych obsługiwanych przez Zamawiającego.
a) Odbiór padłych zwierząt odbywać się będzie po wcześniejszym telefonicznym (również faksowym
lub elektronicznym) zgłoszeniu wykonania przedmiotu zamówienia przez osobę wyznaczoną z
Działu Usług Komunalnych (DUK) Zamawiającego,
b) odbiór padłych zwierząt odbywać się będzie w terminie nieprzekraczającym 8 godzin od momentu
otrzymania zgłoszenia,
c) po

stronie

Wykonawcy

ciąży

obowiązek

zapewnienia

odpowiedniego

worka,

załadunku,

uprzątnięcia, dezynfekcji miejsca zdarzenia oraz transport,
d) Zamawiający przewiduje odbiór z pasów drogowych ok. 30 szt. padłych zwierząt w ciągu roku (w
szczególności dot. padłych dzików).
3. Ilość odebranych przez Wykonawcę padłych zwierząt każdorazowo potwierdzona będzie wg dokumentów
ustalonych po podpisaniu umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że odbiór przedmiotu zamówienia wykona własnym środkiem transportu,
przygotowanym do przewozu towarów niebezpiecznych, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 19
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sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych i postanowieniami umowy europejskiej w sprawie
drogowych przewozów międzynarodowych towarów niebezpiecznych (ADR), klasy 6.2.
5. Wykonawca oświadcza, że odpowiednio zabezpieczy przewóz przedmiotu zamówienia oraz zutylizuje
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony rozliczać się będą w okresach miesięcznych według
faktycznie odebranej ilości padłych zwierząt oraz wg stawki jednostkowej określonej w formularzu
cenowym (załącznik nr 2).
7. Cena podana w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) wynikająca z formularza cenowego (załącznik 2)
zawiera wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę i nie może ulec podwyższeniu w trakcie realizacji
umowy.
8. Zamawiający zastrzega, że kosztorysowe wynagrodzenie Wykonawcy, będzie wynikało z ilości
odebranych zwierząt (potwierdzoną dokumentacją przewozową).
9. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury w terminie do 6 dni od daty wykonania przedmiotu
zamówienia.
10. Termin zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 14 dni od daty wpływu prawidłowo
wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego, na konto wskazane na fakturze.
11. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku przyznania zamówienia do zawarcia umowy.
12. Dodatkowe wymogi i obostrzenia związane z realizacją zamówienia określono we wzorze umowy
(załącznik nr 3).
13. Warunki wymagane od Wykonawców: Wykonawca oświadcza, że:
posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień, oraz posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w tym zakresie.
W tym celu Zamawiający wymaga aby Wykonawca dołączył do oferty aktualne decyzje wydane
przez odpowiednie organy na transport, zbieranie i unieszkodliwianie padłych zwierząt.
14. Termin wykonania zamówienia: od momentu podpisania umowy do 31.01.2020r.
15. Kryteria oceny ofert: cena 100%.
16. Zamawiający może zamknąć postepowanie bez dokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert, jeżeli żadna
z nich nie będzie spełniała jego oczekiwań lub ceny ofert będą przekraczały środki, jakie Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.
17. Zamawiający udzieli pisemnej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
19. Osoba uprawniona do kontaktu: Anna Wieczorek: anna.wieczorek@zgkim.zgora.pl
Wszelkie informacje prowadzone w toku postępowania zarówno ze strony Zamawiającego jak i
Wykonawcy, czyli: wyjaśnienia ofert, uzupełnienia dokumentów, mogą być przesyłane drogą
elektroniczną lub pocztą.
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20. Ofertę należy przekazać w terminie do 18.01.2019r. do godz. 10:00.
21. Ofertę można przesłać:
a) pocztą (w tym kurierem) na adres Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Zjednoczenia
110c, 65-120 Zielona Góra, z dopiskiem: dział zamówień publicznych,
b) przesłać e-mailem na adres anna.wieczorek@zgkim.zgora.pl ,
c) dostarczyć osobiście do siedziby Spółki na adres Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul.
Zjednoczenia 110c, 65-120 Zielona Góra, z dopiskiem: dział zamówień publicznych.
Zamawiający informuje, że postepowanie o zamówienie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania
zamówienia do 30 000 tys. Euro dostępnego w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej:
www.zgkim.zgora.pl . Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów
oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – formularz cenowy
Załącznik nr 3 – wzór umowy

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

2.

administratorem danych osobowych jest ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o. ul. Zjednoczenia 110
c, 65-120 Zielona Góra;

3.

inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Zjednoczenia 110 c,
65-120 Zielona Góra jest Pan Rafał Wielgus, iod@bhpex, 68 411 40 00;

4.

dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zamówienie na podstawie art.
4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z
późn.zm.);

5.

odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1981 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

6.

dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy;
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7.

obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

8.

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do

9.

osoby, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie i/lub innych dokumentach składanych przez

art. 22 RODO;
Wykonawcę w niniejszym postępowaniu posiada:
a)

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Jej dotyczących;

b)

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Jej danych osobowych **;

c)

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

d)

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie
danych osobowych Jej dotyczących narusza przepisy RODO;

10. osoby, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie i/lub innych dokumentach składanych przez
Wykonawcę w niniejszym postępowaniu nie przysługuje:
a)

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b)

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c)

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO
1. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym jest mowa o RODO, należy przez to rozumieć: Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich
obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki
wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych,
których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek
informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której
dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (por. art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić
obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu
i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust.
5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych
interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu. Zamawiający
wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych,
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Zamawiający informuje, iż treść oświadczenia została ujęta przez
Zamawiającego we wzorze Formularza Ofertowego.
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Załącznik nr 1
Nr postępowania DZ.260.19.2018

„WZÓR”
OFERTA
My, niżej podpisani,…………………………………………………………………………………...........................
Działając w imieniu i na rzecz ………………………………………………………………………………. ……….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
NIP…………………………, Regon…………………, e-mail……………...…..………, nr telefonu…………….…
Osoba do kontaktu ……………………………………………………………………….…………………………….
Nr telefonu…………………………, Fax………………………..., e mail…….……………………………………...
adres do korespondencji……………………………………………………….………………………………………
w odpowiedzi na przekazane Zapytanie Ofertowe na:………………………………….………….......................
……………………………………………………………………………………………….……………………………
składamy niniejszą ofertę:
−

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami i nie
wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

−

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym za cenę ………………………zł
netto, słownie złotych: .......................................................................................................................
podatek VAT…..…% w kwocie…………………… za cenę brutto ………………………zł netto,
słownie złotych: .........................................................................................................................................

−

Cena jednostkowa netto transportu i utylizacji 1 sztuki dla (DZO) wynosi ………………………….…zł/szt.,
słownie……………………………………………………………………………………………………….…zł/szt.

−

Cena jednostkowa netto odbioru z pasa drogowego, transportu i utylizacji 1 sztuki dla (DUK) wynosi
…………………………..…zł/szt. słownie…………………………….…………….………………………..

−

Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie:………………………………………………………

−

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres___ dni.

−

Ofertę składamy na ____ ponumerowanych stronach.

Dodatkowe informacje:
•
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, jak i wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem i przedłożę Zamawiającemu w celu realizacji umowy o
zamówienie publiczne.
Załączniki:
1) …………………………..
2) …………………………..
3) ………………………….
…………………….., dn. …………………….. …….………………………………………
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(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 2 Formularz cenowy

Nr postępowania DZ.260.1.2019r.

L. p

Wyszczególnienie

Szacunkowa
ilość (szt.)

Cena
jednostkowa
netto (zł)

Wartość
netto (zł)

Stawka
VAT (%)

Kwota
VAT (zł)

Wartość
brutto (zł)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Odbiór padłych zwierząt z
DZO

250

2.

Odbiór padłych zwierząt z
pasów drogowych wraz z
umieszczeniem w worek,
załadunku, uprzątnięcia i
dezynfekcji miejsca
zdarzenia, (DUK)

30

suma

280

0,00 zł

0,00 zł

Miejscowość …………………………………………………., data……………………………………………….

………………………………………………………………………………………..
Wykonawca lub upoważniony przedstawiciel Wykonawcy

załącznik nr 3
Nr postępowania DZ.260.19.2018

Wzór
UMOWA NR ZGK/………/2019/DZ
zawarta dnia …………………………………w Zielonej Górze pomiędzy:
Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 110C, 65120 Zielona Góra,

zarejestrowanym

w rejestrze przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, nr KRS: 0000710867, o numerze NIP: 9291935785, o numerze identyfikacyjnym REGON:
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369088434, o kapitale zakładowym wynoszącym: 37 143.500,00zł zwanym w dalszej części umowy
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Krzysztofa Sikorę – Prezesa Zarządu
a
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
§ 1.1 Wykonawca oświadcza, że:
a) realizacja umowy będzie zgodna z dokumentami dostarczonymi wraz ze złożoną ofertą,
b) posiada uprawnienia i zezwolenia konieczne do realizacji umowy, w przypadku utraty przez niego
uprawnień lub zezwoleń do realizacji przedmiotu umowy, bezzwłocznie zawiadomi o tym
Zamawiającego.
c) dokona utylizacji odebranych od Zamawiającego zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Strony oświadczają, że podlegają prawu polskiemu.
§ 2. Przedmiotem umowy jest odbiór, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt („produktów
ubocznych pochodzenia zwierzęcego” kategorii 1) z Działu Zagospodarowania Odpadów ZGK Sp. z
o.o. oraz z pasów drogowych na których ZGK. Sp. z o.o. utrzymuje czystość i porządek,
w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21.10.2009 – dalej
w treści umowy „padłych zwierząt”
§ 3.1 Odbiór padłych zwierząt następuje po każdorazowym telefonicznym (również faksowym lub
elektronicznym) zleceniu usługi przez Zamawiającego.
2. Padłe zwierzęta odbierane z Działu Zagospodarowania Odpadów ZGK Sp. z o.o. przy ulicy Wrocławskiej 73
w Zielonej Górze nastąpi:
a) w dni robocze w godzinach 7.00 -13.00,
b) termin odbioru nie będzie przekraczał 48 godzin od momentu zgłoszenia konieczności odbioru przez
Zamawiającego,
c) padłe zwierzęta przygotowane będą do odbioru w czarnych foliowych workach i w stanie zamrożonym.
Zamawiający zobowiązuje się do załadunku padłych zwierząt na środek transportu Wykonawcy.
3. Całodobowy odbiór padłych zwierząt z pasów drogowych nastąpi w terminie nieprzekraczającym 8 godzin
od momentu zgłoszenia konieczności odbioru przez Zamawiającego. Na Wykonawcy ciąży obowiązek
zapewnienia odpowiedniego worka, załadunku, uprzątnięcia, dezynfekcji miejsca zdarzenia oraz transport.
4. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) odbioru padłych zwierząt własnym środkiem transportu, przygotowanym do przewozu towarów
niebezpiecznych, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie
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międzynarodowych towarów niebezpiecznych(ADR), klasy 6.2,
b) zabezpieczenie padłych zwierząt w trakcie przewozu,
c) gospodarowanie padłymi zwierzętami zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
5. Ilość odebranych przez Wykonawcę padłych zwierząt potwierdzona będzie wg ustaleń z Zamawiającym.
6. Zamawiający oświadcza, że orientacyjna ilość padłych zwierząt do odebrania w ciągu trwania umowy z
DZO wynosi ok 250 szt. oraz z pasów drogowych ok. 30 szt.
7. Strony zgodnie oświadczają, że ilości padłych zwierząt podane w ust. 6 mają charakter szacunkowy i mogą
one ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania całości przedmiotu umowy, w tym
Zamawiający nie jest zobowiązany do przekazania wykonania usługi przez Wykonawcę w ilościach podanych
w ust.6.
8. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia o realizację przedmiotu umowy w ilościach wskazanych
w ust. 6, czy też roszczenia odszkodowawcze z tytułu niezrealizowania umowy w ilościach wskazanych w
ust.6.
9. Z chwilą odbioru na Wykonawcę przechodzi wszelka odpowiedzialność za utylizację.
§ 4.1. Wykonawca oświadcza, że na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług
dla usługi będącej przedmiotem umowy stosowana jest stawka podatku VAT – 8%.
2. Strony ustalają, że
całkowity koszt przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty netto…………….…..zł
(słownie ………………………………..…… złotych) podatek VAT w kwocie………..zł,
kwoty brutto ………..…………zł (słownie:……………………….………złotych) podany przez Wykonawcę
w formularzu ofertowym,
a) cena jednostkowa transportu i utylizacji 1 sztuki dla DZO wynosi netto…………………zł/szt.
(słownie ……………………..…………………………………………………………….…złotych).
b) cena jednostkowa odbioru z pasa drogowego transportu i utylizacji 1 sztuki dla (DUK) wynosi:
netto……………………..…zł/szt.
(słownie ……………………………………..................………………….…………………złotych).
podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
3. Każdorazowo wynagrodzenie za usługę, objętą niniejszą umową, zawartą w ust. 2 ustalone zostanie
zgodnie z rzeczywistą ilością odebranych padłych zwierząt (potwierdzoną w dokumencie przewozowym) i
ceną jednostkową za transport oraz utylizację.
4. Ceny jednostkowe nie mogą ulec podwyższeniu w trakcie realizacji umowy.
§ 5.1 Za wykonanie usługi będącej przedmiotem umowy, strony rozliczać się będą w okresach miesięcznych
według faktycznie odebranej ilości odpadów oraz wg stawki jednostkowej określonej §4 ust.2.
2. Faktura wystawiana będzie w terminie do 6 dni od daty wykonania usługi.
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3. Należność za wykonaną usługę nastąpi w ciągu 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do
siedziby Zamawiającego na konto wskazane w fakturze.
§ 6. Niniejsza umowa została zawarta na okres od momentu podpisania umowy do 31.01.2020r.
§ 7.1. Umowa może być rozwiązana:
a) w trybie jednomiesięcznego wypowiedzenia dokonanego przez jedną ze stron ze skutkiem na koniec
miesiąca kalendarzowego,
b) w każdym czasie za porozumieniem stron.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku
utraty przez Wykonawcę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie objętym umową oraz z przyczyn
nadzwyczajnych, niezależnych od Zamawiającego.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku
zalegania przez Zamawiającego z regulowaniem należności za świadczone usługi powyżej 30 dni za fakturę.
Nie dotyczy to zalegania z winy Wykonawcy (niedostarczenie Zamawiającemu faktur, niewłaściwy numer
rachunku bankowego, etc.)
4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie.
§ 8.1 Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych w następujących wypadkach i wysokości:
a) 10 % wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 4 ust.2), przypadku odstąpienia od umowy
bądź rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, w całości lub w części z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy,
b) 0,5 % wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 4 ust. 2), za każdy dzień opóźnienia w
realizacji odbioru.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych
kodeksu cywilnego, jeżeli wartość szkody przekroczy wielkość kar umownych.
3. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Kary umowne będą płatne przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty doręczenia noty obciążeniowej
przez Zamawiającego.
5. W razie opóźnienia w realizacji odbioru trwającego powyżej 3 dni Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie
odbioru podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§ 9.1 Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygają sądy powszechne zgodnie z ich właściwością
miejscową dla Zamawiającego.
2. Wykonawca, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może w jakiejkolwiek formie przewidzianej
obowiązującym prawem zmienić wierzyciela Zamawiającego, zbyć na osoby trzecie ani ustanowić
zabezpieczenia na wierzytelnościach wynikających z niniejszej umowy. Powyższe zastrzeżenia, do spraw
związanych z realizacją umowy, dotyczy również ustanowienia przez Wykonawcę zarządu wierzytelnością,
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upoważnienia do administrowania wierzytelnością oraz zawierania umów w zakresie zarządzania płynnością.
3. Czynności dokonane niezgodnie z ust. 3 będą uznane za nieważne i mogą stanowić podstawę dla
Zamawiającego do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
5. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
7. Osobami uprawnionymi przez strony do reprezentowania ich w zakresie niniejszej umowy są:
Zamawiający : Dorota Babicz tel. 68 321 41 96 mail: dorota,babicz@zgkim.zgora.pl (DZO), Włodzimierz
Wojnarowski tel. 68 322 91 94, mail: wlodzimierz.wojnarowski@zgkim.zgora.pl (DUK), lub inne osoby
wyznaczone przez Zamawiającego.

Wykonawca:…………………………………………………………………………………..

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Prezes Zarządu ZGK Sp. z o.o.
(-)
Krzysztof Sikora
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