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, 10.01.2019r.

DZ.260.1.2019
Zapytanie ofertowe
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej Górze zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa
oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:
1. Przedmiot zamówienia: Dostawa stali i blach do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej
Górze.
2. Szczegóły opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1:
3. Warunki wymagane od Wykonawcy:
1) Sukcesywna dostawa zgodnie z przedmiotem zamówienia do siedziby Zamawiającego na koszt
Wykonawcy.
2) Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, wolny od
wad fizycznych i prawnych oraz zgodny z PN.
3) Każdorazowa dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 2 dni od dnia złożenia
zamówienia przez Zamawiającego. Zamówienie będzie wysyłane na podany w formularzu
ofertowym adres poczty elektronicznej lub składane telefonicznie.
4) Dokumentem potwierdzającym odbiór przedmiotu zamówienia będzie każdorazowo protokół
odbioru podpisany przez Zamawiającego.
5) Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu atest hutniczy.
6) Zamawiający ma prawo odmówić wadliwy przedmiot zamówienia wpisując zastrzeżenia do
protokołu odbioru.
7) Wykonawca zobowiązuje się wymienić towar na wolny od wad w terminie 2 dni od zgłoszenia
zastrzeżeń. Wymiana nastąpi na koszt Wykonawcy.
8) W przypadku, gdy opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekracza 3 dni robocze
Zamawiający ma prawo zamówić towar u podmiotu trzeciego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
9) Cena podana w formularzu ofertowym (załącznik nr 3) ma charakter orientacyjny. Ostateczna
wysokość wynagrodzenia wynikać będzie z ilości faktycznie zrealizowanych dostaw przedmiotu
zamówienia.
10) Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie w przypadku, gdy Zamawiający zamówi przedmiot
zamówienia w ilości mniejszej niż określono w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1).
11) Za każdą partię dostarczonego przedmiotu zamówienia, Dostawca wystawi fakturę VAT. Każde
pojedyncze zamówienie i dostawę traktuje się jako odrębną umowę dostawy.
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12) Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury w terminie do 6 dni od daty dostarczonej danej
partii przedmiotu zamówienia.
13) Zapłata należności za dostarczoną partię przedmiotu zamówienia następować będzie przelewem
na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury VAT.
14) Wykonawca zobowiązuje się w przypadku przyznania zamówienia do zawarcia umowy.
15) Wykonawca oświadcza, że cena podana w formularzu ofertowym (załącznik nr 3) zawiera wszystkie
koszty, wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.
16) Cena podana w formularzu cenowym (załącznik nr 2) pozostaje niezmienna przez cały okres
obowiązywania umowy.
17) Dodatkowe wymogi i obostrzenia związane z realizacją zamówienia określono we wzorze umowy
(załącznik nr 4).
3.

Termin realizacji zamówienia:
Wymagany termin dostawy przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019r.

4.

Kryteria oceny ofert:
a) Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. Cena – 100%
b) Zamawiający może zamknąć postępowanie 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.
c) Zamawiający udzieli pisemnej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, a z wybranym
Wykonawcą zostanie podpisana umowa na warunkach określonych w ofercie i niniejszym zapytaniu.
d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

5.

Osoba uprawniona do kontaktu:
W kwestiach formalnych: 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.
6.

Ofertę należy przekazać w terminie do 17.01.2019 do godz. 10:00.

7.

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.
d) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, napisać czytelnie techniką trwałą oraz podpisać przez
osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

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 Dostawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny
ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy
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tel.: 68 3229100, fax: 68 3229111
NIP: 9291935785, REGON: 369088434, Nr KRS: 0000710867
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
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Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 4 – wzór umowy
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
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:
1. administratorem danych osobowych jest ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o. ul. Zjednoczenia 110 c,
65-120 Zielona Góra;
2. 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;
3. 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.);
4. 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”;
5. 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;
6. 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;
7. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO;
8. osoby, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie i/lub innych dokumentach składanych przez
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;
9. 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 wyłączeń, 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
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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.

Załącznik nr 1
Nr postępowania DZ.260.1.2019
Opis przedmiotu zamówienia na dostawę stali i blach
1. Blacha czarna gr.1,5 wym.1000x2000
4000 kg
2. Blacha czarna gr.2,0 wym.1000x2000
850 kg
3. Blacha czarna gr.2,0 wym.1250x2500
200 kg
4. Blacha czarna gr.3,0 wym.1000x2000
3000 kg
5. Blacha czarna gr.10 wym.1000x2000
100 kg
6. Blacha ryflowana gr 5mm
200 kg
7. Kształtownik GW 80x40x3
1600 kg
8. Kształtownik GW 60x40x3
1600 kg
9. Ceownik GW 180x70x8
2100 kg
10. Ceownik 100x50x5 zimnogięty
100 kg
11. Kątownik GW 50x50x4
70 kg
12. Kątownik GW 40x40x4
585 kg
13. Kątownik GW 30x30x3
200 kg
14. Kątownik GW 20x20x3
80 kg
15. Płaskownik GW 20x4
70 kg
16. Płaskownik GW 30x4
70 kg
17. Płaskownik GW 40x4
40 kg
18. Płaskownik GW 60x5
300 kg
19. Płaskownik GW 100x10
50 kg
20. Pręt walcowany GW 30
50 kg
21. Pręt walcowany GW 35
180 kg
22. Pręt walcowany GW 40
60 kg
23. Pręt gładki GW 6
20 kg
24. Pręt gładki GW 8
100 kg
25. Pręt gładki GW 10
40 kg
26. Pręt gładki GW 12
50 kg
27. Pręt gładki GW 14
50 kg
28. Pręt gładki GW 16
50 kg
Dodatkowe wymagania:
1. Dostawa sukcesywna w zależności od potrzeb zamawiającego w terminie 2 dni od złożenia zamówienia
na koszt dostawcy.
2. Faktury asortymentowo-ilościowo-wartościowe należy wystawić zgodnie ze złożonym zamówieniem.
3. Należność za dostarczony towar będzie regulowana w terminie 21 dni od dnia dostarczenia towaru do
Zamawiającego.

Załącznik nr 2 Formularz cenowy
Nr postępowania DZ.260.1.2019

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

L.p

Asortyment

szacunkowa
ilość w kg

cena
jednostkowa
netto

Wartość netto

Stawka
VAT

Kwota VAT

Wartość
brutto

2

3

4

5

6

7

8

1

1.

Blacha czarna gr.1,5 wym.1000x2000

4000

2.

Blacha czarna gr.2,0 wym.1000x2000

850

3.

Blacha czarna gr.2,0 wym.1250x2500

200

4.

Blacha czarna gr.3,0 wym.1000x2000

3000

5.

Blacha czarna gr.10 wym.1000x2000

100

6.

Blacha ryflowana gr 5mm

200

7.

Kształtownik gw 80x40x3

1600

8.

Kształtownik gw 60x40x3

1600

9.

Ceownik gw 180x70x8

2100

10.

Ceownik 100x50x5 zimnogięty

100

11.

Kątownik gw 50x50x4

70

12.

Kątownik gw 40x40x4

585

13.

Kątownik gw 30x30x3

200

14.

Kątownik gw 20x20x3

80

15.

Płaskownik gw 20x4

70

16.

Płaskownik gw 30x4

70

17.

Płaskownik gw 40x4

40

18.

Płaskownik gw 60x5

300

19.

Płaskownik gw 100x10

50

20.

Pręt walcowany gw 30

50

21.

Pręt walcowany gw 35

180

22.

Pręt walcowany gw 40

60

23.

Pręt gładki gw 6

20

24.

Pręt gładki gw 8

100

25.

Pręt gładki gw 10

40

26.

Pręt gładki gw 12

50

27.

Pręt gładki gw 14

50

28.

Pręt gładki gw 16

50

suma

15815

0,00 zł

0,00 zł

Miejscowość…………………………………………………., data…………………………………………
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………………………………………………………………………
Wykonawca lub upoważniony przedstawiciel Wykonawcy

Załącznik nr 3
Nr postępowania DZ.260.01.2019

„WZÓR” OFERTA
My, niżej podpisani,…………………………………………………………………………………...........................
Działając w imieniu i na rzecz ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
NIP……………………………., Regon………………………
Adres poczty elektronicznej…………………………………
Nr telefonu……………………………………………………
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia ………………………………………………………………………. Nr
telefonu……………………………………………………..….., email………………………………………………………………., 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 ……………………zł brutto.

−
−

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. …………………….. …….………………………………………
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

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

Załącznik nr 4
Nr postępowania DZ.260.1.2019
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: 369088434, o kapitale
zakładowym wynoszącym: 37 143.500,00zł reprezentowanym przez:
Krzysztofa Sikorę – Prezesa Zarządu zwanym w treści umowy „Zamawiającym” z jednej strony, a
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” o następującej treści:
§ 1.1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania sukcesywne dostawy stali i blach transportem
i na koszt Wykonawcy, zwany dalej „przedmiotem zamówienia”.
2.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania do siedziby Zamawiającego stali i blach zgodnych z opisem

przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 w terminach wskazanych w umowie.
3.

Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, wolny od wad

fizycznych i prawnych oraz zgodny z PN. Wykonawca zobowiązany jest wraz z każdorazową dostawą
przedłożyć Zamawiającemu atest hutniczy.
§ 2. Strony ustalają, że integralną częścią niniejszej umowy jest zapytanie ofertowe wraz z załącznikami oraz
ofertą Wykonawcy. W razie rozbieżności rozstrzygające i wiążące dla stron są postanowienia umowy.
§ 3.1. Każdorazowa dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 2 dni od dnia złożenia zamówienia
przez Zamawiającego, transportem i na koszt Wykonawcy. Zamówienia będą przesyłane Wykonawcy przez
Zamawiającego pocztą e-mail na adres : ……………………………….lub składane telefonicznie pod numerem
telefonu………………………………….
2. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019r.
3. Dowodem dostawy będzie każdorazowo protokół odbioru podpisywany przez Zamawiającego.
4. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru towaru wadliwego. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w
zwłoce.
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5. W razie widocznych wad przedmiotu dostawy Zamawiający wpisuje zastrzeżenia do protokołu dostawy.
6. Wykonawca zobowiązuje się wymienić wadliwy towar na towar wolny od wad w terminie 2 dni od zgłoszenia
zastrzeżeń. Wymiana następuje na koszt Wykonawcy.
7. W przypadku, gdy opóźnienie w dostawie zamówionego towaru przekracza 3 dni robocze Zamawiający ma
prawo zamówić towar u podmiotu trzeciego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§ 4.1. Strony ustalają, że szacunkowe wynagrodzenie za realizowanie przedmiotu zamówienia wyniesie w
kwocie

netto

………..…..……..

zł.

podatek

VAT…..….%

brutto…………………zł.

w

kwocie……………….

w

kwocie

słownie

:

…………………………………………………………………………..………brutto
Wynikające ze złożonej oferty Wykonawcy na podstawie cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w
formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2.
2.

Wynagrodzenie wskazane w ust.1 ma jedynie charakter orientacyjny. Ostateczna wysokość

wynagrodzenia umownego wynikać będzie z ilości faktycznie zrealizowanych dostaw przedmiotu zamówienia
i nie może przekroczyć kwoty wskazanej w ust.1., z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
3.

Wykonawcy nie przysługuje roszczenie w przypadku, gdy Zamawiający zamówi przedmiot zamówienia w

ilości mniejszej niż określono w opisie przedmiotu zamówienia.
4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia przedmiotu umowy, w przypadku wyczerpania jego ilości

przed terminem wskazanym w § 3.2. lub ograniczenia ilości przedmiotu umowy, w zależności od potrzeb
Zamawiającego.
5.

Zmiany wynosić będą nie więcej niż 20% wartości umowy, o której mowa w ust. 1. W przypadku

wyczerpania ilości przedmiotu umowy przed terminem jej zakończenia. Zwiększenie wartości przedmiotu
umowy zostanie potwierdzone aneksem do umowy.
6.

Strony ustalają, że ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia, określone w ofercie Wykonawcy są stałe i

nie będą ulegały zmianie podczas realizacji zamówienia.
§ 5.1. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury w terminie do 6 dni od daty dostarczonej danej partii
przedmiotu zamówienia. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu
odbioru dostawy bez uwag.
2. Strony ustalają, że termin zapłaty częściowego wynagrodzenia nastąpi w ciągu 21 dni od daty prawidłowo
wystawionej i dostarczonej faktury.
§ 6.1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy:
1)

w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
2)

w razie gdy zostanie wszczęte postępowanie o ogłoszenie upadłości lub zostanie rozpoczęta

procedura likwidacji firmy Wykonawcy,
3)

w razie gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie, niezgodnie z opisem przedmiotu

zamówienia, oraz warunkami niniejszej umowy,
2.

Odstąpienie powinno mieć formę pisemną i może nastąpić w termie do 30 dni od powzięcia przez
Zamawiającego informacji uprawniających do odstąpienia.
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3. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne:
1) w razie odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, zobowiązany jest zapłacić
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa § 4
ust.1. umowy,
2) w przypadku przedterminowego

zerwania niniejszej umowy przez Wykonawcę

zapłaci on

Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto którym mowa § 4 ust.1
umowy,
3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w określonym w umowie terminie
dostawy przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego z §
4 ust.1 – za każdy dzień opóźnienia,
4) Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z bieżących faktur,
5) strony ustalają, że dwukrotne naliczenie kary za nieterminową dostawę będzie podstawą do rozwiązania
umowy z winy Wykonawcy w trybie natychmiastowym,
6) Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych,
7) roszczenia o zapłatę kar umownych stają się wymagalne z dniem zaistnienia określonych w niniejszej
umowie podstaw do ich naliczania,
8) Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od umowy z winy
Wykonawcy,
9) w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy Strony zachowują prawo egzekucji kar umownych.
§ 7. Zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
§ 8. Wszelkie zmiany identyfikujące oznaczenie którejkolwiek ze Stron (dotyczące danych adresowych, NIP,
REGON, KRS) muszą być dokonane za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy poprzez sporządzenie formy
pisemnej w postaci aneksu do umowy.
§ 9. Strony umowy dopuszczają zmianę postanowień umownych

w razie zmiany w przepisach prawa

podatkowego, które dotyczą świadczenia usług lub dokonywania dostaw stanowiących przedmiot umowy, w
szczególności zmian w zakresie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, przepisów
wykonawczych do niej lub aktów prawnych, które tę ustawę lub przepisy wykonawcze zastąpią. Warunkiem
zmiany umowy jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach prawa
podatkowego, która wpływa na obowiązek lub uprawnienia którejkolwiek ze Stron.
§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz w
sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
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§ 11. Spory jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwy rzeczowo
Sąd w Zielonej Górze.
§ 12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze
stron.

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

