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Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych 

 

Znak sprawy: ZP.271.6.2020.EFS                                                                                     Fałków, 01.10.2020r 

 

Zapytanie  ofertowe 

 

związane z realizacją Projektu nr RPSW.08.03.01-26-0018/20 pn. „Fałkowskie przedszkolaki to super dzieciaki!”. 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.3.1 „Upowszechnianie i wzrost 

jakości edukacji przedszkolnej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020, 

prowadzone pod nazwą: 

 

Dostawa  zabawek i pomocy dydaktycznych dla potrzeb realizowanego przez Gminę Fałków projektu  

pn: „Fałkowskie przedszkolaki to super dzieciaki!” 

 

Klauzula informacyjna dot. 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”, Zamawiający  

informuje, że: 

1) jest Administratorem Danych Osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w 
niniejszym postępowaniu;  

2) Inspektorem danych osobowych w Gminie Fałków jest Paula Golba e-mail:inspektor@cbi24.pl 
3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. „Fałkowskie przedszkolaki to super dzieciaki!” prowadzonym w trybie zapytania o cenę; 

4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy 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 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

5) dane osobowe Wykonawcy 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 przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących 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 Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) Wykonawca posiada: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników; 

− 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;   

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

9) Wykonawcy nie przysługuje: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
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II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Część I -  dostawa zabawek do Punktów Przedszkolnych w Fałkowie i w Czermnie dla projektu 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, pn: „Fałkowskie przedszkolaki to super dzieciaki!”. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5a do niniejszego zapytania ofertowego 

Kod CPV: 37520000-9 Zabawki 

 

Część II -  dostawa pomocy dydaktycznych do Punktów Przedszkolnych w Fałkowie i w Czermnie dla projektu 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, pn: „Fałkowskie przedszkolaki to super dzieciaki!”. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5b do niniejszego zapytania ofertowego 

Kod CPV: 39162100 Pomoce dydaktyczne 

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dowolną liczbę w/w części . 

 

Oferowane produkty muszą nowe i posiadać wymagane atesty i spełniać niezbędne normy umożliwiające 

użytkowanie przez dzieci w wieku przedszkolnym. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia podano jakąkolwiek 

nazwę produktu zamawiający dopuszcza produkty równoważne, o nie gorszych parametrach. Jeżeli w opisie 

przedmiotu zamówienia wskazano wymiary produktów, Zamawiający dopuszcza 5%  różnicę tych wymiarów. 

 

Uwaga: Przedmiot zamówienia należy dostarczyć proporcjonalnie do dwóch Punktów Przedszkolnych w Fałkowie 

(adres: ul. Spacerowa 1, 26-260 Fałków) oraz jednego Punktu Przedszkolnego w Czermnie (adres: ul. Kościelna 

86, 26-260 Fałków). 

Elementy dostarczone w rozkręconych częściach, Wykonawca zobowiązany jest zmontować na miejscu dostawy. 

 

1.2 Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):   

37520000-9 Zabawki  

39162100 Pomoce dydaktyczne 

 

Termin wykonania: do 31.10.2020r 

Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert. 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu: 

Wykonawca winien  spełnić następujące wymagania (warunki tożsame dla części I i dla części II) 

 

a) posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania działalności  

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy posiadania specjalnych uprawnień do wykonywania działalności. Ocena 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie 

będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, według formuły spełnienia – niespełnienia.  
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b) posiadają wiedzę i doświadczenie,  

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy posiadania specjalnej wiedzy i doświadczenia. Ocena spełnienia warunku 

udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem 

nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, według formuły spełnienia – niespełnienia.  

 

 

c) posiadają potencjał techniczny  

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy posiadania specjalnego potencjału technicznego. Ocena spełnienia warunku 

udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem 

nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, według formuły spełnienia – niespełnienia.  

 

d) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę 

oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, według formuły spełnienia – 

niespełnienia.  

 

e) posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową do wykonania zamówienia.  

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy posiadania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej do wykonania 

zamówienia. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez 

Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, według formuły spełnienia 

– niespełnienia.  

 

 

IV. Warunki wykluczenia. 

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 

Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% lub akcji,  

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli. 

Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym 

postępowaniu oświadczenie ( zał nr 3), według formuły spełnienia – niespełnienia 

 

V. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty: 

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: 

1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza 

ofertowego –zał nr 1, 

2) oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu – zał nr 2 

3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał nr 3 
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VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz  przekazywania 

oświadczeń i dokumentów.  

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać 

pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 

2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest  

Pan Paweł Pękala- 447873535,  gmina.falkow@wp.pl 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w 

godzinach pracy urzędu tj.: pon-piątek od godz.7.00 do 15.00 

VII. Miejsce składania ofert 

Ofertę cenową należy: 

- złożyć w siedzibie Zamawiającego : ul.Zamkowa 1A, 26-260 Fałków – sekretariat, lub 

- przesłać faksem na nr 44 7873535, lub 

- przesłać drogą elektroniczną adres e-mail : gmina.falkow@wp.pl 

w terminie do dnia 09.10.2020 , do godz 15.00 

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie całości 

przedmiotu zamówienia 

2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz 

słownie. 

3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia 

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 

5. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  

Cena - 100 pkt 

6. Sposób wyliczenia punktów:  

Kryterium cena = najniższa oferowana cena/cena oferty badanej * 100 

7. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość punktów. 

 

VIII. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy 

Zamawiający nie przewiduje zmian w treści umowy 

IX. Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, na dowolną ilość części zamówienia..  

X. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

XI. Informację o planowanych zamówieniach dodatkowych / uzupełniających 

Zamawiający nie planuje udzielania zamówień dodatkowych lub uzupełniających 

 

XII. Informacje o formalnościach  

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy 

ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania. 
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2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą nie później niż w terminie związania ofertą ( 30 dni).  

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać 

kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach 

Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.  

5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych 

Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

ZATWIERDZIŁ: 

 

 

Henryk Konieczny – Wójt Gminy 

                                                                                                 Fałków, 01.10.2020  …..……………………………….. 

                                   (data, podpis i pieczęć 

                                                                                                                                   osoby zatwierdzającej postępowanie) 

 

Załączniki: 

1. Formularz cenowo – ofertowy 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

4. Wzór umowy 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał 5a i 5b 
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 Załącznik nr 1 do Zapytania 

 

............................................................................                 

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

NIP): ....................................................                

tel./fax): .....................................................                                

adres e – mail): ....................................  

               

FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY 

  

  Zamawiający: 

Gmina Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26-260  Fałków 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 04.08.2020 prowadzone pn.: 

 

Dostawa wyposażenia dla potrzeb realizowanego przez Gminę Fałków projektu 

pn: „Fałkowskie przedszkolaki to super dzieciaki!” 

Ja/My, niżej podpisany/i, 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

działając w imieniu i na rzecz: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, za kwotę brutto: 

 

Część I -  1 Dostawa zabawek do punktów przedszkolnych w Fałkowie i Czermnie 

Cena brutto:………..……..zł ( słownie:…………………………….…………………………..……) 

Część II Dostawa pomocy dydaktycznych do  punktów przedszkolnych w Fałkowie i Czermnie 

Cena brutto:………..……..zł ( słownie:…………………………………………..……………..……) 

(Uwaga: wypełnić właściwe części przedmiotu zamówienia,  pozostałe wykreślić) 

 

1. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do : 31.10.2020r 

2. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc 

od daty wyznaczonej na składanie ofert.  

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych a także 

postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako 

najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

 

......................................................               

           miejscowość i data  

                                                                    ....................................................................................... 

/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do podpisywania oferty/ 
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Załącznik nr 2 do Zapytania 

 

 

............................................................................                                              ……………………………. 

(pieczęć adresowa Wykonawcy)                                                                                                   miejscowość , dnia 

                 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

O  S P E Ł N I A N I U  W A R U N K Ó W  U D Z I A Ł U  W  P O S T E P O W A N I U  

 

Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu pn. Dostawa  zabawek i pomocy 

dydaktycznych dla potrzeb realizowanego przez Gminę Fałków projektu pn: „Fałkowskie przedszkolaki to 

super dzieciaki!” 

 

dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania działalności, posiadania wiedzy i doświadczenia, posiadania 

odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową do wykonania zamówienia.  

 

 

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy odpowiedzialności karnej art. 233 

§ 1 kodeksu karnego. 

 

 
...............................................................................………………… 

(podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli)  
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Załącznik nr 3 do Zapytania 

 

 

 

............................................................................                                              ……………………………. 

(pieczęć adresowa Wykonawcy)                                                                                                   miejscowość , dnia 

                 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

O  B R A K U  P O D S T A W  D O  W Y K L U C Z E N I A  

 

Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania pn. Dostawa  zabawek i pomocy 

dydaktycznych dla potrzeb realizowanego przez Gminę Fałków projektu pn: „Fałkowskie przedszkolaki to 

super dzieciaki!” 

 

o których mowa w  zaproszeniu do złożenia oferty - Warunki wykluczenia, gdyż: 

1. Nie jesteśmy powiązani z  Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: 

• uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

• posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; 

• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

• pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki 

lub kurateli. 

 

 

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy odpowiedzialności karnej art. 233 

§ 1 kodeksu karnego. 

 

 

 
...............................................................................………………… 

(podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli)  
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Załącznik nr 4 do Zapytania 

U M O W A  N r … … … …  

zawarta w dniu ………… roku w Fałkowie pomiędzy : 

1. Gminą Fałków mającym siedzibę w Fałkowie,  ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków,  

reprezentowaną przez : 

1) ………………….. – ……………………   

przy kontrasygnacie Anny Wajnberger – Skarbnika Gminy 

zwanym dalej Zamawiającą 

a  

………………………………………………………….. 

reprezentowanym przez : 

1) …………………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą" 

§1  

Umowa zostaje zawarta bez stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z 

Zarządzeniem  Nr 60/2014 Wójta Gminy Fałków z dnia 31 grudnia2014 r.  w sprawie Regulaminu  

udzielania zamówień publicznych w Gminie Fałków oraz zgodnie z „Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” 

§ 2 .  

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć ………….(zabawki, pomoce dydaktyczne -

wybrać właściwe) do punktów przedszkolnych w Fałkowie i w Czermnie zgodny z opisem przedmiotu 

zamówienia zawartym w zaproszeniu do składania ofert  – znak sprawy ZP.271.6.2020.EFS oraz zgodnie z 

przesłaną ofertą złożoną w dniu …………….. . 

§ 3 .  

1. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić pomieszczenie celem wykonania w nim prac zgodnie z umową 

 

§ 4 

2. Strony umowy zobowiązują się do wzajemnego pisemnego informowania o zaistniałych przeszkodach w 

wypełnieniu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac instalacyjnych 

  

§ 5 .  

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 31.10.2020 roku. 

§ 6 .  
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1. Ryczałtowe wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi 

Cena ryczałtowa brutto ……………… zł 

Słownie cena brutto :  ……………………………………… 

2. Podstawą wystawienia rachunku/faktury zamawiającemu będzie protokół zdawczo - odbiorczy. 

Zamawiający dokona zapłaty w formie przelewu bankowego w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty 

otrzymania rachunku/faktury na konto Wykonawcy określone w rachunku/fakturze. 

3. Fakturę należy wystawić z następującymi danymi:  

Nabywca: Gmina Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, NIP : 658-187-20-63 

Odbiorca: Gmina Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, NIP : 658-187-20-63 

4. Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla Wykonawcy z 

tytułu realizacji umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności: 

4.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem 

metody podzielnej płatności (split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i 

usług. 

4.2 Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze: 

a)  Jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielnej płatności, o której mowa 

powyżej, 

b) Jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie  podmiotów prowadzonym od 01 

września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od 

towarów i usług. 

4.3 W przypadku gdy rachunek bankowy  Wykonawcy  nie spełnia warunków określonych w pkt 4.2 pkt b) 

opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości 

realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności 

bądź dokonania płatności na rachunek  objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania 

od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek / odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania 

nieterminowej płatności. 

4.4 W przypadku zamiaru złożenia ustrukturyzowanej faktury Wykonawca  proszony jest o poinformowanie 

Zamawiającego  o swoim zamiarze w terminie 7 dni przed terminem jej złożenia. Zamawiający niezwłocznie 

przekaże wykonawcy informację o numerze konta na platformie PEF. 

 

§ 7 .  

1. W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy, lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z 

przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy , termin wykonania usługi ulegnie przesunięciu o 

udokumentowany w formie pisemnej okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac objętych 

zamówieniem. 

§ 8 .  

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy, będą kary umowne 

1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

A) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy karę w 

wysokości 20 % ceny umownej brutto określonej w § 6. 

B) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % ceny umownej brutto , za każdy dzień 

zwłoki w realizacji przedmiotu umowy , po terminie określonym w § 5.pkt.1. 

1.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego karę 

umowną w wysokości 20 % ceny umownej brutto określonej w § 6. 

b) za zwłokę w przekazaniu należności Wykonawcy wynikającej ze złożonej faktury – odsetki 

ustawowe od nieterminowych płatności. 

2. W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy 

przekroczą wysokość kar umownych, poszkodowana strona może niezależnie od kar umownych 
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wymienionych wyżej dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 9 .  

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej 

za zgoda umawiających się stron. 

2. Zakazuje się dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian 

wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są 

korzystne dla zamawiającego. 

§10 

1. Strony umowy, w przypadku wystąpienia kwestii spornych będą się starały rozwiązywać je 

polubownie. 

2. W przypadku gdy rozwiązanie kwestii spornych nie będzie możliwe , strony poddają się orzecznictwu 

sądu właściwego dla siedziby zamawiającego. 

§11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy 

ustaw prawa budowlanego , Prawa zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego. 

§ 1 2  

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron umowy. 

 

       WYKONAWCA     ZAMAWIAJĄCY 

 


