Warszawa, dnia 25.04.2017 r.
Dotyczy: zapytania ofertowego na ocenę perspektywiczności kompleksów skalnych na podstawie
laboratoryjnych badań petrofizycznych właściwości skał oraz analizy profilowań geofizyki otworowej
(określenie zawartości TOC oraz petrofizycznych właściwości skał) w 15-20 otworach wiertniczych wraz
z interpretacją i naukowym opracowaniem wyników.

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Zamawiający informuje, że dokonuje zmian w treści projektu umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do
Zapytania ofertowego.
§ 5 projektu umowy otrzymuje brzmienie:
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary
umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w raporcie końcowym z wyników
przeprowadzonych analiz – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 ust.
1umowy, w stosunku do terminu, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy za każdy dzień opóźnienia,
c) za odstąpienie do umowy , bądź jej części z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15 %
wynagrodzenia brutto , o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. Powyższe nie dotyczy przypadku , o
którym mowa w § 7 ust.1 umowy
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy spowodowanych wyłącznie działaniem umyślnym (wina umyślna) Zamawiającego w wysokości
15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy. Powyższe nie dotyczy przypadku , o
którym mowa w § 7 ust.1 umowy
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego , przenoszącego wysokość kar
umownych do rzeczywiście poniesionej szkody, łącznie w utraconymi korzyściami.
4. Łączna wysokość kar umownych, jak Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy na podstawie ust. 1
powyżej nie może przekraczać 20% wynagrodzenia, o którym mowa w par. 3 ust. 1 powyżej.
Zastrzeżonych w umowie kar umownych nie można sumować, w przypadku jednego i tego samego
naruszenia umowy.
§ 10 projektu umowy otrzymuje brzmienie:
1. Załączniki stanowią integralną część umowy.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, wymagają formy pisemnej w formie aneksu do umowy pod
rygorem ich nieważności.
3. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z
niniejszej umowy.

5. Na potrzeby niniejszej umowy Strony przyjmują, iż przez dni robocze będą one rozumiały dni od
poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
6. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.
7. Umowa niniejsza jest finansowana ze środków publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.2009r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz.1870, z późn. zm.).
8. Umowa niniejsza spisana została w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz.
dla Zamawiającego.
9. Wykaz załączników do umowy:
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
2) Oferta Wykonawcy,
3) Formularz cenowy.

