Sygn. post. nr NZ-244-18/2017

Dot. wniosku Nr CRZP-240-41/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający:
Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 4,
00-975 Warszawa przesyła zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych pn:
Przełożenie 22 500 skrzynek znajdujących się w stosach na regały w Archiwum Próbek
Geologicznych Narodowego Archiwum Geologicznego (NAG) w Kielnikach-Przymiłowicach
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi, w 2 (dwóch) etapach, polegającej na:
1)
ETAP I – przemieszczenie z hali „C” 22 500 skrzynek z materiałem geologicznym (dalej
”skrzynki”) na plac w Archiwum Prób Geologicznego w Kielnikach na odległość od 100 do 120
metrów z zachowaniem kolejności skrzynek oraz ustawieniu na paletach oraz trwałym (do czasu
realizacji ETAPU II), pozwalającym na przechowanie w stanie nienaruszonym, zabezpieczeniu
skrzynek z materiałem geologicznym przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych (m.in.
duże nasłonecznienie, deszcz, grad);
2)

ETAP II:
a)

przemieszczenie 22 500 skrzynek, zdeponowanych na zasadach określonych dla
ETAPU I, do hali „C” i rozlokowanie skrzynek na regałach przy zachowaniu
kolejności (nazwa otworu, nr skrzynki, głębokość);

b)

spisaniu skrzynek na poszczególnych regałach (nazwa otworu, nr skrzynki, głębokość)
w programie excel;

c)

wykonaniu w formacie grafiki rastrowej planu hali z uwzględnieniem lokalizacji
otworów.

Do wykonania zamówienia Wykonawca użyje własnego sprzętu i narzędzi, za wyjątkiem materiału
niezbędnego do zabezpieczenia skrzynek – plandeki, którą Wykonawca otrzyma od Zamawiającego.
3. Miejsce realizacji zamówienia: archiwum próbek geologicznych NAG w Kielnikach-Przymiłowicach gmina
Olsztyn, powiat częstochowski, woj. śląskie
4. Termin wykonania zamówienia: zamówienie realizowane będzie w 2 etapach:
1) ETAP I – w terminie 14 dni liczonych od dnia protokolarnego udostępnienia pomieszczeń
i terenu przeznaczonych do realizacji Umowy;
2) ETAP II – w terminie 14 dni liczonych od powiadomienia Wykonawcy
o możliwości przystąpienia do realizacji tej części Umowy, jednak nie dłużej niż do 17.11.2017 r.
5. Wymagania dla Wykonawców:
W celu realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wykazać że:
1) będzie dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia geologiczne co najmniej kategorii II poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin objętych własnością górniczą, z wyjątkiem złóż ropy
naftowej i gazu ziemnego, wód leczniczych, wód termalnych i solanek, a także poszukiwanie
i rozpoznawanie złóż kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej.
6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
1)

cena

- 100%

Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium „Cena”
najniższa cena
C = ---------------------------------- x 100 pkt
cena oferty badanej
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7. Istotne postanowienia umowy (gwarancja, warunki odbioru i płatności, przewidywane zmiany w umowie oraz warunki tych zmian):
Ogólne i szczegółowe warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z wybranym
w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcą zamieszczone są w Istotnych postanowieniach umowy –
załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
8. Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego należy składać
w siedzibie Zamawiającego:
- Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) ul. Rakowiecka 4, 00-975
Warszawa, pokój nr 231
lub w formie elektronicznej:
-e-mail: katarzyna.borzechowska@pgi.gov.pl
9. Do oferty należy dołączyć:
1) aktualne zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
w formie wydruku ze strony internetowej CEIDG ( w odniesieniu do przedsiębiorców będących osobami
fizycznymi) lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego( w odniesieniu do podmiotów, na które przepisy
nakładają obowiązek uzyskania wpisu do tego rejestru) – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
2) Wypełniony i podpisany załącznik „Wykaz osób” stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania
ofertowego.
10. Termin składania ofert upływa dnia 8 września 2017 r. o godzinie 15.30.
11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:
Katarzyna Borzechowska tel. 22 459-21-50 w godz. 8-14
e-mail: katarzyna.borzechowska@pgi.gov.pl
13. Inne informacje:
13.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego zapytania ofertowego przed
upływem terminu składania ofert.
13.2. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz
uzupełniania żądanych dokumentów i oświadczeń.
13.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych omyłek pisarskich,
rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian.
13.4. Oferty złożone po terminie oraz oferty wariantowe zostaną odrzucone.
Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) powinny zostać
oznaczone i opisane jako „tajemnica przedsiębiorstwa”. W powyższej sytuacji należy wraz z ofertą złożyć stosowne uzasadnienie.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015 r., poz. 2164, z późn. zm.).

ZATWIERDZAM:
Kierownik Działu
Zamówień Publicznych
Izabela Hęclik
Data: 31.08.2017 r.
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
.................................................................
(pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

Do:

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY
- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
00-975 WARSZAWA, UL. RAKOWIECKA 4

OFERTA
My, niżej podpisani……………….……………........................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:......................................................................................................................................................................
w odpowiedzi na ogłoszenie nr NZ-244-18/2017 pn.:
Przełożenie 22 500 skrzynek znajdujących się w stosach na regały w Archiwum Próbek
Geologicznych Narodowego Archiwum Geologicznego (NAG) w Kielnikach-Przymiłowicach
składamy niniejszą ofertę.
1.

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę:
1)

ETAP I - _______________ złotych brutto (słownie: _____________________________),

w tym cena jednostkowa brutto za przemieszczenie wraz z zabezpieczeniem 1 skrzynki wynosi
_______________ złotych brutto (słownie: ________________________),
2)

ETAP II - _______________ złotych brutto (słownie: _____________________________),

w tym cena jednostkowa brutto za wykonanie wszystkich czynności przewidzianych do wykonania w II
ETAPIE w odniesieniu do 1 skrzynki (§ 1 ust. 2 pk2 lit. a-c istotnych postanowień umowy) wynosi:
______________ złotych brutto (słownie: __________________).
2.

Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w 2 etapach w terminach:
ETAP I – w terminie 14 dni liczonych od dnia protokolarnego udostępnienia pomieszczeń
i terenu przeznaczonych do realizacji Umowy; ETAP II – w terminie 14 dni liczonych od
powiadomienia Wykonawcy o możliwości przystąpienia do realizacji tej części Umowy, jednak nie dłużej
niż do 17.11.2017 r.

3.

Oświadczamy, że posiadamy niezbędny do wykonania niniejszego zamówienia sprzęt i narzędzia.

3.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

4.

W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych
przez strony oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego przy uwzględnieniu
zapisów istotnych postanowień umowy załączonych do zapytania ofertowego.
Załącznikami do niniejszego formularza są:

5.

a) ……………………………………………………...
b) ……………………………………………………..
c) ……………………..……………………………….
6. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:
………………………………………………
(imię i nazwisko)

................................, dnia .............................

nr tel./faksu ..................................................e-mail.................................................................

......................................................................
podpis Wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Istotne postanowienia umowy
zawarta w dniu …………………… w Warszawie, pomiędzy:
Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w
Warszawie (adres: 00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4), wpisanym do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000122099, NIP 525-00080-40, Regon 000332133
w imieniu którego działa:
………………………….
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
.................................................................................................................................................,
z
siedzibą
w ................................................................................................. wpisaną do …….............. pod numerem
............... prowadzonym przez ................................................, reprezentowaną przez:


…………………………………………………………………………………………

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą.
W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017.1579) oraz zgodnie z §3 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień
wyłączonych z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznika nr 2 do
Zarządzenia nr 31 Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 19
lipca 2017 r. w sprawie udzielania zamówień), została zawarta umowa o treści następującej:
§ 1. Przedmiot i sposób realizacji
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji przełożenie 22 500 skrzynek
znajdujących się w stosach na regały w Archiwum Próbek Geologicznych NAG
w Kielnikach-Przymiłowicach.
2. Przedmiot Umowy realizowany będzie w II ETAPACH, w zakresie określonym poniżej:
3) ETAP I – przemieszczenie z hali „C” 22 500 skrzynek z materiałem geologicznym (dalej

”skrzynki”) na plac w Archiwum Prób Geologicznego w Kielnikach na odległość od 100 do 120
metrów z zachowaniem kolejności skrzynek oraz ustawieniu na paletach oraz trwałym (do czasu
realizacji ETAPU II), pozwalającym na przechowanie w stanie nienaruszonym, zabezpieczeniu
skrzynek z materiałem geologicznym przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych
(m.in. duże nasłonecznienie, deszcz, grad);

4) ETAP II:
a) przemieszczenie 22 500 skrzynek, zdeponowanych na zasadach określonych dla ETAPU I,

do hali „C” i rozlokowanie skrzynek na regałach przy zachowaniu kolejności (nazwa otworu,
nr skrzynki, głębokość);
b) spisaniu skrzynek na poszczególnych regałach (nazwa otworu, nr skrzynki, głębokość)

w programie excel;

c) wykonaniu w formacie grafiki rastrowej planu hali z uwzględnieniem lokalizacji otworów.
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3. Zważywszy na fakt, że realizacja ETAPU II Umowy uzależniona jest od wykonania
w Archiwum Próbek Geologicznych NAG w Kielnikach - Przymiłowicach montażu trawersów
do modułów regałowych, Strony uzgadniają, że Umowa w części dotyczącej ETAPU II zawarta
jest pod warunkiem rozwiązującym. Z tych względów Wykonawca zobowiązuje się do
pozostawania w gotowości do realizacji Umowy w tej części do dnia 22.10.2017 roku, z
zastrzeżeniem, że Zamawiający pozostawia sobie prawo do jednostronnego powiadomienia
Wykonawcy o zmianie tego terminu w przypadku opóźnień związanych z wykonaniem lub
zakończeniem zadania opisanego w zdaniu poprzedzającym, nie dłużej jednak niż do 17.11.2017
r., przy czym brak powiadomienia Wykonawcy o przystąpieniu do realizacji ETAPU II (tak jak
ust. 5 pkt 2 poniżej) w czasie pozostawania Wykonawcy w gotowości, powoduje ziszczenie się
warunku rozwiązującego z jednoczesnym ustaniem skutków Umowy w odniesieniu do ETAPU II.
4. W przypadku ziszczenia się warunku rozwiązującego, o którym mowa w ust. 3 powyżej,
w odniesieniu do Umowy w części dotyczącej ETAPU II, Strony wzajemnie zrzekają się wszelkich
roszczeń, z jakichkolwiek tytułów prawnych, w tym z tytułu podjęcia działań zmierzających do
przygotowania się Stron do realizacji niniejszej Umowy w części dotyczącej ETAPU II.
5. Z uwzględnieniem brzmienia ust. 3 powyżej, Strony ustalają następujące terminy wykonania
Umowy:
1) ETAP I – w terminie 14 dni liczonych od dnia protokolarnego udostępnienia
pomieszczeń i terenu przeznaczonych do realizacji Umowy;
2) ETAP II – w terminie 14 dni liczonych od powiadomienia Wykonawcy
o możliwości przystąpienia do realizacji tej części Umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia/zwiększenia liczby skrzynek w granicach 5%
od ilości o której mowa w ust. 1.
7. Dla potrzeb realizacji Umowy, za skuteczne powiadomienie Wykonawcy każdorazowo uznaje się
wysłanie informacji do siedziby Wykonawcy, pisemnie, faksem na nr ………….. lub drogą
elektroniczną na adres e-mail: ………..……, przy czym każdorazowe doręczenie korespondencji
faksem lub mailem wymaga niezwłocznego, nie później jednak niż 2 dni, potwierdzenia jego
otrzymania przez Wykonawcę, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną.

§ 3. Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca, bez wyraźnej pisemnej zgody Zamawiającego, nie może powierzyć wykonania
Umowy w całości lub części osobie trzeciej.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) zrealizowania przedmiotu Umowy i spełnienia wymagań określonych w niniejszej
Umowie, w terminach ustalonych w § 2 ; w tym obciąża Wykonawcę, w czasie trwania
Umowy, odpowiedzialność za skutki niewłaściwego i niestarannego zabezpieczenia
skrzynek, o jakim mowa w § 1 ust. 2 pkt 1.
2) dołożenia najwyższej staranności, jakiej można oczekiwać od osób zajmujących się
profesjonalnie tego typu działalnością przez cały okres realizacji Umowy,
3) konsultowania z Zamawiającym proponowanych rozwiązań w ramach realizacji
przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem analizy potrzeb Zamawiającego,
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4) dokonania zmian, poprawek i uzupełnień w przedmiocie Umowy w terminie
i zgodnie z zaleceniami i uwagami zgłoszonymi przez Zamawiającego w trakcie odbioru.
3. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu cel Umowy i otrzymał od Zamawiającego wszystkie
niezbędne wytyczne, w tym miał możliwość dokonania wizji lokalnej pomieszczeń i terenu
przeznaczonych do realizacji Umowy. Jednocześnie niezbędne do wykonania Umowy,
w części dotyczącej zabezpieczenia skrzynek, materiały (plandeka), Wykonawca otrzyma od
Zamawiającego. Przekazanie i wydanie materiałów o jakich mowa w zdaniu poprzedzającym
nastąpi, stosownie do potrzeb Wykonawcy, na wniosek przedstawiciela Wykonawcy
(udokumentowany na piśmie) w miejscu wykonania przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić przedstawicielom Zamawiającego przeprowadzenie
kontroli wykonywania obowiązków wynikających z Umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że posiada ważną polisę ubezpieczeniową (a w przypadku jej braku inny
dokument) – od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na kwotę 50 000
złotych, ważną na dzień zawarcia umowy oraz zobowiązuje się do jej utrzymania przez cały czas
trwania umowy pod rygorem prawa odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. Kopia polisy
stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
§ 4. Odbiory
1. Odbiory poszczególnych Etapów Umowy dokonywane będą w miejscu wykonania Umowy.
Każdorazowo Wykonawca zawiadomi pocztą elektroniczną przedstawiciela Zamawiającego
wskazanego w § 7 ust. 1, o terminie przekazania danego Etapu dzieła do odbioru („przedmiot
odbioru”).
2. Z czynności odbioru zostanie sporządzony przez Strony protokół odbioru, zwany „Protokołem
odbioru”, podpisany przez osobę/osoby wskazaną/wskazane § 7 ust. 1, przy czym podpisanie bez
zastrzeżeń Protokołu Odbioru potwierdza fakt należytego wykonania odbieranego Etapu i jest
podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury. Strony przyjmują, że protokół odbioru „bez
zastrzeżeń” ostatniego z Etapów przedmiotu umowy, stanowić będzie jednocześnie protokół
odbioru końcowego „bez zastrzeżeń”.
3. Protokół odbioru będzie zawierał wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym ujawnione
wady, usterki lub braki, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru
ewentualnych zastrzeżeń, o ile w ramach odbioru Strony nie uzgodnią wszelkich zaistniałych
rozbieżności oraz będzie zawierał kosztorys powykonawczy uwzględniający wykonany
i odebrany zakres prac (w odniesieniu do liczby przełożonych skrzynek wraz
z czynnościami towarzyszącymi).
4. W przypadku ujawnienia podczas odbioru zastrzeżeń, Wykonawca w ramach wynagrodzenia
umownego, dokona poprawek, poprzez usunięcie wskazanych w zastrzeżeniach wad, usterek lub
braków i dostarczy Zamawiającemu poprawione dzieło w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia
przekazania Wykonawcy protokołu z zastrzeżeniami. Jeżeli Wykonawca nie dokona poprawek, w
uzgodnionym terminie, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania poprawek w
dodatkowym terminie (maks. 7 dni), zaś po jego bezskutecznym upływie może odstąpić od
niniejszej Umowy z winy Wykonawcy.
5. Zastrzega się, że za datę wykonania Umowy uważa się dzień podpisania protokołu bez zastrzeżeń,
po usunięciu stwierdzonych w czasie odbioru wad i błędów.
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§ 5.Wartość przedmiotu umowy
1. Maksymalne wynagrodzenie za wykonanie Umowy, nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej
przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia tj. ………….. zł brutto (słownie:
…………………………………..…………), w tym zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą
Załącznik Nr 1 za:
1) ETAP I - _______________ złotych brutto (słownie: __________________),
w tym cena jednostkowa brutto za przemieszczenie wraz z zabezpieczeniem 1 skrzynki
_______________ złotych brutto (słownie: __________________),
2) ETAP II - _______________ złotych brutto (słownie: __________________),
w tym cena jednostkowa brutto za wykonanie wszystkich czynności przewidzianych do
wykonania w II ETAPIE w odniesieniu do 1 skrzynki (§ 1 ust. 2 pk2 lit. a-c),
______________ złotych brutto (słownie: __________________).
2.

Rozliczenie Stron nastąpi powykonawczo. Z tych względów w przypadku, gdy ze względu na
warunki techniczne lub inne niezależne od woli Stron, nieznane w chwili zawarcia umowy
okoliczności, nie będzie można wykonać całości oznaczonego w umowie dzieła lub
w przypadku określonym w § 2 ust. 6, ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone
powykonawczo z uwzględnieniem rzeczywistego, stwierdzonego w protokole odbioru, zakresu
wykonanych prac z uwzględnieniem wartości jednostkowych o jakich mowa ust. 1 powyżej (na
zasadach określonych w § 4 ust. 3).

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z
tytułu należytej realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.
§ 6. Warunki płatności
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1, płatne będzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.
2. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT upoważnionym do
otrzymywania faktur VAT, posiada nr identyfikacyjny NIP 525-000-80-40.
3. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* czynnym podatnikiem podatku VAT, upoważnionym do
wystawiania faktur VAT, posiada nr identyfikacyjny NIP …..
4. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
*

niepotrzebne skreślić
§ 7. Przedstawiciele Stron

1. Przedstawicielami Stron są:
- ze strony Zamawiającego: ___________________________________
- ze strony Wykonawcy:
____________________________________
2. Przedstawiciele Stron wskazani powyżej są upoważnieni do dokonywana wszelkich czynności
faktycznych związanych z realizacją umowy, w tym do podpisania Protokołu odbioru.
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3. Ewentualna zmiana wyżej wskazanych osób w czasie realizacji Umowy, nie wymaga zmiany
Umowy, a jedynie powiadomienia drugiej Strony.

1.

2.

§ 8. Odstąpienie od umowy. Kary umowne
Poza przypadkiem wskazanym w § 4 ust. 4, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od
umowy w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności uzasadniającej
odstąpienie, jeżeli Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo
pisemnego wezwania do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy
w wyznaczonym dodatkowym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego.
Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 60
dni od dnia spełnienia którejkolwiek z przesłanek wskazanych w niniejszym ustępie, to jest gdy :
1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku lub otwarta likwidacja Wykonawcy,
w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;
2) Wykonawca, dopuszcza się opóźnienia związanego z rozpoczęciem, realizacją lub
zakończeniem przedmiotu umowy w odniesieniu do terminów oznaczonych w § 2
ust. 5 lub przerwał wykonanie przedmiotu umowy i nie kontynuujew sposób
ciągły, a jedynie incydentalnie, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na
piśmie.

3.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach.

4.

W wypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego (ust. 1 i 2 powyżej) z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 %
wartości łącznego maksymalnego wynagrodzenia o jakim mowa w § 5 ust. 1.

5.

Odstąpienie od Umowy nastąpi w formie pisemnej i będzie zawierać uzasadnienie.

6.

W razie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu dzieła ponad termin ustalony dla wykonania
danego ETAPU lub ponad termin na dokonanie poprawek i uzupełnień ustalony
w Protokole odbioru, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w
wysokości 0,5% wynagrodzenia należnego za dany ETAP wykonania umowy za każdy dzień
opóźnienia, nie więcej niż 50% tego wynagrodzenia.

7.

Zapłata kar umownych nie powoduje zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne
szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań podjętych na podstawie
niniejszej Umowy i Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego zastrzeżone kary umowne.
§ 9. Pozostałe postanowienia

1.

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, żadna ze Stron nie może przenieść praw
lub obowiązków wynikających z umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej
Strony.
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2.

Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w trakcie
realizacji niniejszej umowy.

3.

W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór do rozstrzygnięcia sądowi
powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

4.

O ile Umowa nie przewiduje powiadomienia, każda inna zmiana Umowy może nastąpić jedynie
za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. Zastrzega się jednocześnie,
że dla skuteczności zmiany osób wykazanych w Ofercie jako spełniających wymagany warunek
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca (dla nowo
wskazanych osób) złoży dokumenty, jakie wymagane były w zapytaniu ofertowym na
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odnośne przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

6. Umowę niniejszą sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.
7. Integralną częścią Umowy są wszystkie wymienione niżej załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy,
2) Załącznik nr 2 - Kopia polisy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
WYKAZ OSÓB
My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:
............................................................................................................................................................................................
(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)
niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne pn.: Przełożenie 22 500 skrzynek
znajdujących się w stosach na regały w Archiwum Próbek Geologicznych Narodowego Archiwum
Geologicznego (NAG) w Kielnikach-Przymiłowicach będziemy dysponować zgodnie z warunkiem
określonym w pkt 5.1) zapytania ofertowego następującymi osobami:

Lp.

Imię i nazwisko

Posiadane uprawnienia geologiczne

1

2

3

Podstawa
dysponowania
4

1.

własny /
udostępniony*

…

własny /
udostępniony*

Wykonawca dodaje wiersze według potrzeb.
*

niepotrzebne skreślić.

Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do
reprezentowania Wykonawcy lub posiadającej (ych)
pełnomocnictwo

Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(ych):

Miejscowość
i data:

