Gmina Ścinawa
ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa
tel. 76 74 00 200, faks 76 74 00 201

Ścinawa, dnia 15 marca 2018 r.
IR.271.1.10.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro
pn.: „Dostawa szafek skrytkowych”

I. Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Ścinawa
ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa
NIP 692-22-61-396
Adres strony internetowej: http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/
Adres poczty elektronicznej: urzad@scinawa.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie jest prowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
7. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień o podobnym charakterze do 25 %
wartości zamówienia podstawowego.
III. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
IV. Kody CPV
39100000-3 Meble
V. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa szafek skrytkowych wraz z ich dostarczeniem do
Odbiorcy i instalacją we wskazanych przez Odbiorcę pomieszczeniach.
2. Odbiorcą przedmiotu zamówienia jest Zespół Placówek Oświatowych w Ścinawie
(ul. Królowej Jadwigi 9, 59-330 Ścinawa).

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2.
VI. Kryteria oceny oferty
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do szczegółowego
rozpatrywania jeżeli:
a. oferta spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem;
b. oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami i ich wagą:
Cena brutto- kryterium K1- waga 100 %
3. Opis kryterium cena brutto:
1) Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia,

uwzględniając

cały

zakres

przedmiotu

zamówienia wskazany

w niniejszym zapytaniu oraz projekcie umowy.
2) Podaną w Formularzu Oferty cenę brutto przyjmuje się jako cenę ryczałtową,
niezmienną w trakcie trwania umowy i obejmującą podatek od towarów i usług.
3) Cenę ryczałtową brutto należy wpisać w załączniku do niniejszego zapytania,
tj. Formularz oferty.
4) Cena ryczałtowa brutto musi być wyrażona w polskich złotych z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.
5) Zamawiający nie przewiduje dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach
obcych.
VII. Miejsce i termin składania ofert
1. Oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa, 59-330 Ścinawa, Rynek 17, do dnia
26 marca 2018 r. do godziny 13.00.
2. Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
3. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie odesłana do nadawcy.
4. Oferty powinny być składane w nieprzeźroczystym opakowaniu (kopercie) uniemożliwiającym
jego przypadkowe otwarcie, opisanym w sposób następujący:
Dane i adres
Wykonawcy
Gmina Ścinawa
Rynek 17
59-330 Ścinawa
Oferta na:
„Dostawa szafek skrytkowych”
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NIE OTWIERAĆ PRZED
26 marca 2018 r. godz. 13:15
VIII. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert odbędzie się 26 marca 2018 r. o godzinie 13:15 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie
Miasta i Gminy Ścinawa, Rynek 17, 59-330 Ścinawa.
IX. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy
Postanowienia zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego
zapytania.
X. Sposoby porozumiewania się
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, pocztą elektroniczną
(e-mail), faksu.
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
a) Przemysław Linda,
b) Marta Merena
lub osoby zastępujące.
3. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których wyżej mowa uważa się za
wniesione z dniem, gdy dotarły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się
z ich treścią.
XI. Załączniki
1. Formularz ofertowy- załącznik nr 1
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 2
3. Projekt umowy- załącznik nr 3
XII. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien dostarczyć wraz z ofertą
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z opisem zamówienia i brakiem zastrzeżeń- zgodnie
z załącznikiem nr 1
3. Oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy i brakiem zastrzeżeń- zgodnie
z załącznikiem nr 1
4. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik
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Załącznik nr 1 do zapytania IR.271.1.10.2018
.................................................................
(pieczęć adresowa wykonawcy)

OFERTA WYKONAWCY
w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu poniżej 30 tys. euro pn.:
„Dostawa szafek skrytkowych”

Nazwa Wykonawcy,
NIP, REGON

Adres Wykonawcy

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Adres e-mail
Nr faksu
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro z dnia
15 marca 2018 roku numer ogłoszenia IR.271.1.10.2018 na dostawę szafek skrytkowych
oświadczam, iż oferuję dostawę w zakresie określonym w ogłoszeniu:

Lp.

Nazwa

Cena
jednostkowa
netto

Ilość

Wartość netto

Szafki szatniowe wyposażone
1.

w skrytki dla uczniów (klasy 1-3)
dla 378 uczniów
Szafki szatniowe wyposażone

2.

w skrytki dla uczniów (klasy 4-8)
dla 162 uczniów
SUMA:
...................................................... zł netto
słownie: .......................................................................................................................………...
+ ....... % podatku VAT, tj. ............................................ zł
RAZEM : ......................…................. zł brutto (słownie: …………………………………)

GMINA ŚCINAWA, RYNEK 17, 59-330 ŚCINAWA

4

Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie mam do niego zastrzeżeń.
Oświadczam, iż zapoznałem się z projektem umowy i nie mam do niego zastrzeżeń.
Uważam się związany ofertą na czas wskazany w zapytaniu.

………………………………………..

………………………………………..

Miejscowość i data

Podpis upoważnionego przedstawiciele Wykonawcy

GMINA ŚCINAWA, RYNEK 17, 59-330 ŚCINAWA

5

Załącznik nr 2 do zapytania IR.271.1.10.2018
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Szafki szatniowe wyposażone w skrytki dla uczniów (klasy 1-3)
Wysokość szafki: do 150cm
Wymiary skrytki:
Szerokość:~30cm
Wysokość:~75cm
Głębokość:~50cm
Materiał: blacha ocynkowana
Malowanie proszkowe
Skrytki zamykane na kluczyk patentowy (2szt.)
System klucza dyrektorskiego (masters)
1.

Drzwiczki wyposażone w system wentylacyjny oraz miejsce na

dla 378 uczniów

identyfikator
W każdym schowku drążek oraz dwa haczyki na ubrania oraz
częściowa półka
Szafki z blachy 0,6 mm (korpus) i 0,8 mm (drzwi).
Malowanie RAL 7035 (szary), RAL 6029 (zielony), RAL 3020
(czerwony), RAL 1021 (żółty), RAL 5002 (niebieski)
Sposób malowania: RAL7035 korpus, pozostałe kolory na drzwiach –
układ uzgodniony z użytkownikiem, RAL6029 94 szt., RAL3020 94 szt.,
RAL1021 95 szt., RAL5002 95 szt.
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1.

1500x900x490

Szafki szatniowe wyposażone w skrytki dla uczniów (klasy 4-8)
Wysokość szafki: do 170 wzg.(180) cm
Wymiary skrytki:
Szerokość:~30cm
Wysokość:~80cm
Głębokość:~50cm
Materiał: blacha ocynkowana
Malowanie proszkowe
Skrytki zamykane na kluczyk patentowy (2szt.)
System klucza dyrektorskiego (masters)
2.

Drzwiczki wyposażone w system wentylacyjny oraz miejsce na

dla 162 uczniów

identyfikator
W każdym schowku drążek oraz dwa haczyki na ubrania oraz
częściowa półka
Szafki z blachy 0,6 mm (korpus) i 0,8 mm (drzwi).
Malowanie RAL 7035 (szary), RAL 6029 (zielony), RAL 3020
(czerwony), RAL 1021 (żółty), RAL 5002 (niebieski)
Sposób malowania: RAL7035 korpus, pozostałe kolory na drzwiach –
układ uzgodniony z użytkownikiem, RAL6029 37 szt., RAL3020 37 szt.,
RAL1021 46 szt., RAL5002 46 szt.
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2.

1700x900x490
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Załącznik nr 3 do zapytania IR.271.1.10.2018
Numer sprawy: IR.271.1.10.2018
Umowa nr IR….2018

zawarta w dniu …………............... w Ścinawie
pomiędzy:
Gminą Ścinawa, ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa
reprezentowaną przez:
Krystiana Kosztyłę- Burmistrza Ścinawy
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Ścinawa- Marzeny Dawedowskiej
zwanym w dalszej części ,,Zamawiającym”
a
………………………
reprezentującą/reprezentującego firmę ……… z siedzibą …………………,
REGON: …………, NIP: ………..
zwanym w dalszej części „Wykonawcą”.
§ 1.
Do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8.
§ 2.
Przedmiot i termin obowiązywania umowy
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa szafek skrytkowych wraz z ich dostarczeniem
do Odbiorcy i instalacją we wskazanych przez Odbiorcę pomieszczeniach.
2. Odbiorcą przedmiotu zamówienia jest Zespołu Placówek Oświatowych w Ścinawie
(ul. Królowej Jadwigi 9, 59-330 Ścinawa).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
4. Przedmiot umowy będzie realizowany od dnia zawarcia umowy do 6 tygodni od dnia
podpisania umowy.
5. Koordynatorem sprawującym nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy ze strony
Zamawiającego będzie Pan/i ………………….. (lub osoba zastępująca), która będzie
odpowiedzialna za współdziałanie uwzględniające sposób postępowania w przypadku
wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia Wykonawcy podczas wykonywania przedmiotu
umowy.
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§ 3.
Warunki umowy i odbiór dostaw
1. Strony ustalają następujące warunki wykonania umowy:
1) Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z należytą starannością
z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług oraz
wedle swej najlepszej wiedzy i umiejętności, dostarczane meble muszą być fabrycznie
nowe i pełnowartościowe oraz nie mogą nosić znamion jakiegokolwiek uszkodzenia;
2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar na własny koszt wraz z wniesieniem
i instalacją we wskazanych pomieszczeń Zespołu Placówek Oświatowych w Ścinawie.
2. Rozliczenie dostaw będzie następować z zachowaniem następujących zasad:
1) przy przekazaniu przedmiotu umowy zostanie podpisany przez Strony dokument
przekazania pod względem ilościowym;
2) odbiór przedmiotu umowy pod względem spełniania wymogów jakościowych
wskazanych w niniejszej umowie nastąpi w dniu przekazania go Zamawiającemu,
ewentualne braki będą zgłaszane w ramach reklamacji.
3. Wykonawca i Zamawiający obowiązani są dołożyć wszelkiej staranności przy odbiorze.
4. Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia ewentualnych wad i usterek przedmiotu dostawy
bez względu na wysokość związanych z tym kosztów w terminie 7 dni od dnia otrzymania
protokołu z wyszczególnieniem usterek i braków.
5. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia osobo trzecim.
§ 4.
Wartość umowy i rozliczenie finansowe
1. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ……….. zł

brutto

(słownie: …………), w tym stawka podatku VAT ….%:
2. Wykonawca

jest

podatnikiem

podatku

VAT

-

NIP

…………………….,

Regon ……………………..
3. Wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy będzie płatne przelewem w terminie do 30 dni
po przedłożeniu przez Wykonawcę prawidłowo sporządzonej faktury wraz z protokołami
odbioru

towaru

podpisanym

przez

Odbiorcę,

na

konto

Wykonawcy:

……………………………………, przy czym, za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia
rachunku Zamawiającego.
4. Wynagrodzenie, określone w ust. 1, zawiera całość kosztów związanych z realizacją przedmiotu
umowy.
5. Wynagrodzenie, określone w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i jest niezmienne przez
cały okres realizacji umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że Wykonawca nie może
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żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było
przewidzieć rozmiaru i kosztów dostaw.
§ 5.
Gwarancja, serwis
1. Wykonawca udziela na dostarczone meble gwarancji w wymiarze 24 miesiące.
2. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia serwisu gwarancyjnego na zasadach określonych
w Umowie, ponosząc przed Zamawiającym pełną odpowiedzialność za należyte rozpatrzenie
reklamacji.
3. W okresie gwarancji Wykonawca pokrywa koszty wszelkich napraw mebli i wymiany ich
części objętych gwarancją, w tym koszty dojazdu, transportu i instalacji naprawionego lub
wymienianych mebli.
4. Zgłoszenie reklamacji dostarczonego sprzętu dokonywane będzie pocztą elektroniczną na adres
e-mailowy ………………………. w dniach roboczych w godzinach od 7:30 do 15:30.
Zgłoszenie reklamacji, w miarę możliwości, będzie zawierać opis lub ewentualne zdjęcia wady
lub usterki. Łączny czas reakcji i napraw gwarantowanych przez Wykonawcę nie może
przekroczyć 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia złożonego przez Zamawiającego.
5. W przypadku, gdy w okresie gwarancyjnym nastąpi trzykrotna naprawa tego samego sprzętu
lub jedna istotna jego naprawa, przez co rozumie się naprawę o jednorazowej wartości nie
niższej niż 30% wartości przedmiotowej sprzętu według ceny zakupu, Wykonawca w terminie
nie dłuższym niż 14 dni roboczych, liczonych od dnia zgłoszenia kolejnej reklamacji, dokona
jego wymiany na nowy, wolny od wad, o takich samych parametrach technicznych,
jakościowych i funkcjonalnych jak sprzęt wymieniony.
6. Gwarancja nie wyklucza możliwości zastosowania przez Zamawiającego środków prawnych
przysługujących mu z tytułu rękojmi.
7. W przypadku nie przystąpienia lub nie wykonania naprawy lub wymiany mebli z tytułu
gwarancji lub rękojmi w terminie, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający ma prawo dokonać
odpowiednio: naprawy lub wymiany na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§ 6.
Nadzór nad realizacją Umowy
1. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy ze strony Zamawiającego
jest: Pan/i …………… tel. ……………., e-mail: ……………………………
2. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy jest:
Pan/i…………………., tel.: ………………, e-mail:……………..
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3. Osobą do kontaktu ze strony Odbiorcy jest: Pan/i…………………., tel.: ………………,
e-mail:……………..
4. Zmiana postanowień ust. 1, 2 i 3 wymaga poinformowania drugiej Strony na piśmie lub drogą
elektroniczną, pod rygorem nieważności. Zmiana taka nie stanowi zmian postanowień Umowy.
§ 7.
Odstąpienie od umowy oraz kary umowne
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,
Zamawiający może odstąpić od umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Wykonawcy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia
z tytułu zwrotu nakładów na przedmiot umowy ani z tytułu utraconego wynagrodzenia.
4. W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał Zamówienie w sposób wadliwy albo
sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania przedmiotu
umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie
wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy.
5. Zamawiający zgodnie ze swoim wyborem ma prawo odstąpić od umowy lub jej części
w przypadku naruszenia istotnych postanowień niniejszej umowy, w szczególności, gdy:
1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie przystąpi do wykonania umowy
w sprawie zamówienia w wyznaczonym terminie;
2) Wykonawca nienależycie wykona umowę (np. spóźnienie w dostawie zamawianego
towaru, brak reakcji Wykonawcy na zgłoszenie przez Zamawiającego wadliwego
wykonania przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie zgodnie z postanowieniami
§ 5 ust. 5 umowy).
6. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 4 i 5 (powyżej), musi zostać
każdorazowo – dla swojej skuteczności – poprzedzone skierowaniem do Wykonawcy wezwania
do dopełnienia obowiązku lub zaniechania naruszenia z wyznaczeniem stosownego,
dodatkowego terminu oraz z zagrożeniem odstąpienia od umowy w przypadku bezskuteczności
upływu tego terminu.
7. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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8. Zamawiający, korzystając z umownego lub ustawowego prawa odstąpienia od umowy może
odstąpić od całości umowy lub od jej części.
9. Pomimo odstąpienia od umowy pozostaje w mocy zobowiązanie do zachowania w tajemnicy
informacji poufnych, o których mowa w § 8 umowy.
10. Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany wadliwego towaru na nowy wolny od wad bez
względu na wysokość związanych z tym kosztów w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia
w przypadkach opisanych w § 5 ust. 5 i 7. Po upływie tego terminu Zamawiający ma prawo
odstąpienia od umowy w części lub w całości, z prawem żądania kary umownej w wysokości
20% wartości brutto zamówionej partii towaru.
11. W przypadku niewykonania umowy lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.
12. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie
Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z należności Wykonawcy.
14. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę nie odbiera Zamawiającemu prawa do odstąpienia od
umowy z Wykonawcą.
15. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
wysokość kar umownych zastrzeżonych w umowie, a także dochodzić wszelkich naliczonych
kar umownych, również po odstąpieniu od umowy.
§ 8.
Klauzula poufności
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich informacji poufnych
oraz do niewykorzystywania informacji poufnych dla celów innych aniżeli służące realizacji
przedmiotu Umowy.
2. Za informacje poufne Zamawiającego rozumie się wszelkie informacje i/lub materiały
dotyczące Zamawiającego, które nie są znane lub nie powinny być znane publicznie,
powzięte/otrzymane przez Wykonawcę, w związku z wykonywaniem lub przy okazji
wykonywania Umowy, a w szczególności informacje stanowiące tajemnice prawem chronione,
w tym informacje chronione na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych oraz informacje chronione na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych.
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3. Obowiązek ochrony informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy niezależnie od formy ich
przekazania przez Zamawiającego (w tym w formie przekazu ustnego, dokumentu lub zapisu
na komputerowym nośniku informacji).
4. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji poufnych:
1) których ujawnienie jest wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
2) które są powszechnie znane lub zostały podane do publicznej wiadomości przez Stronę
uprawnioną lub za jej zezwoleniem.
5. Wykonawca nie będzie sporządzać kopii informacji poufnych Zamawiającego, z wyjątkiem
kopii niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy. Wszelkie wykonane kopie będą określone,
jako należące do Zamawiającego.
6. Wykonawca nie będzie podejmował czynności mających na celu uzyskanie informacji
poufnych Zamawiającego, innych aniżeli udostępnione przez Zamawiającego, w celu realizacji
przedmiotu Umowy.
7. Wykonawca może ujawnić informacje poufne Zamawiającego osobie trzeciej wyłącznie po
uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie.
8. Wykonawca, po wykonaniu przedmiotu Umowy, z dniem odbioru końcowego, zobowiązany
jest do zwrotu wszystkich informacji poufnych Zamawiającemu, w tym sporządzonych kopii
informacji poufnych Zamawiającego.
9. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy także po
wygaśnięciu Umowy lub jej rozwiązaniu przez Strony.
10. Realizacja zobowiązań wynikających z postanowień niniejszego paragrafu wymaga od
Wykonawcy zachowania najwyższej staranności, uwzględniającej profesjonalny charakter
działania Wykonawcy. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za każdą, bezpośrednią lub
pośrednią, szkodę poniesioną przez Zamawiającego w związku z naruszeniem przez
Wykonawcę postanowień niniejszego paragrafu.
§ 9.
Inne postanowienia umowy
1. Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności
pisemnego aneksu.
2. Istotne zmiany treści umowy mogą wynikać z następujących okoliczności:
1) W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie zmianie stawka podatku
od towarów i usług na dostawy stanowiące Przedmiot niniejszej umowy, Zamawiający
przewiduje możliwość zmiany umowy. W takim przypadku zmianie ulegnie wysokość
wynagrodzenia

brutto

Wykonawcy

w

ten

sposób,

iż

zostanie

ona

powiększona/zmniejszona o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą podatku od
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towarów i usług obliczoną według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy
i kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według nowej stawki obowiązującej po
wprowadzeniu zmiany w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej części wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, do którego będzie miała zastosowanie zmieniona stawka podatku VAT.
W każdym przypadku podstawą wyliczenia kwoty podatku od towarów i usług będzie
kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, która nie ulegnie zmianie na skutek zmiany
stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia wymaga stosownego aneksu dla swej
ważności sporządzonego na piśmie;
2) gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, nieobjętych zamówieniem
podstawowym, o którym mowa w § 1, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione
łącznie następujące warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych
lub

technicznych,

w

szczególności

dotyczących

zamienności

lub

interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach
zamówienia podstawowego, o którym mowa w § 1,
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne
zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie,
3) gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których
Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie,
4) gdy Wykonawcę, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału,
przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy
lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu, o którym mowa w § 1, nie zachodzą wobec niego podstawy
wykluczenia

wskazane

w

specyfikacji

istotnych

warunków

zamówienia

w postępowaniu, o którym mowa w § 1 oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych
zmian umowy,
5) gdy łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie.
3. Zmiany treści umowy dopuszczone w ust. 2 pkt 1, 2c, 3b i 5 mogą prowadzić do zwiększenia
wysokości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
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4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy o ochronie informacji niejawnych i ustawy o terminach zapłaty
w transakcjach handlowych .
5. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego
oraz jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

GMINA ŚCINAWA, RYNEK 17, 59-330 ŚCINAWA

WYKONAWCA:

16

