ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

..............................................
(pieczęć Wykonawcy)

O Ś W IAD C Z E N I E WYK O NAW CY
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 –j.t. ze zm.).
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
i dostawę samochodu osobowego działając zgodnie z art. 44 ustawy Pzp.

zakup

oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki udziału w ww. postępowaniu:
1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust.1 pkt 1).
2. Posiadamy wiedzę i doświadczenie (art. 22 ust.1 pkt 2).
3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3).
4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
(art. 22 ust. 1 pkt 4).
5. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ust. 1 i ust.2 Pzp, który stanowi, że z ubiegania się o udzielenia zamówienia publicznego
wyklucza się:
a) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, które
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania (art. 24 ust. 1 pkt 1);
b) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie
zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego,
z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie
albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed
wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej
5% wartości umowy (art. 24 ust. 1 pkt 1a);
c) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
poprzez likwidację majątku upadłego (art. 24 ust. 1 pkt 2);
d) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu (art. 24 ust. 1 pkt 3);
e) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego (art. 24 ust. 1 pkt 4);

f)

g)

h)

i)

j)

k)
l)

m)
n)
o)

spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego (art. 24 ust. 1 pkt 5);
spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art. 24 ust. 1 pkt 6);
spółki komandytowe oraz spółki komandytowo - akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art. 24 ust. 1 pkt 7);
osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowanie o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art. 24
ust. 1 pkt 8),
podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary ( art. 24 ust. 1 pkt 9);
wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 2 pkt 1-4;
wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem
prowadzonego postępowaniu lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców
w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji (art. 24 ust. 2 pkt 1);
wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik
prowadzonego postępowania (art.24 ust.2 pkt. 3);
nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu (art.24 ust.2 pkt. 4);
wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony
okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą (art.24
ust.2 pkt. 2);

.........................dnia.......................
…….......................................................................
(pieczątki imienne i podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania firmy)

Załącznik Nr 2 do SIWZ

..........................
(miejscowość)

.......................
(data)

........................................................
(pieczątka firmy)

Oświadczenie wykonawcy

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami przetargu określonymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, szczegółowymi postanowieniami,
które należy wprowadzić do treści umowy i przyjmuję je bez zastrzeżeń.

..................................................................................
(pieczątki imienne i podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania firmy zgodnie z rejestrem)

UOZ-9.272.1.2014

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia
Samochód (pojazd) fabrycznie nowy, rok produkcji 2014 lub 2013. Samochód musi spełniać
wymogi Euro 5.
Charakterystyka pojazdu:
1. silnik benzynowy,
2. pojemność min.1400 cm3 max. 1800 cm3 i mocy od 95 km do 160 km zasilany benzyną
bezołowiową (pojemność oraz moc oferowanego silnika samochodu (pojazdu) musi
wynikać z jego homologacji),
3. skrzynia biegów minimum 5 –stopniowa manualna,
4. liczba drzwi 4 lub 5
5. typ nadwozia sedan/hatchback
6. kolor nadwozia srebrny
Wyposażenie standardowe i wymogi bezpieczeństwa:
1. bezpieczeństwo: ABS,ASR,ESP,
2. poduszki powietrzne boczne,
3. poduszki powietrzne kierowcy i pasażera,
4. elektrycznie regulowane szyby boczne z przodu
5. immobilizer
6. wspomaganie układu kierowniczego.
Wyposażenie dodatkowe
1. radio CD,
2. fotel kierowcy i pasażera z regulacją,
3. gaśnica, apteczka pierwszej pomocy, trójkąt ostrzegawczy,
4. klimatyzacja.
Inne
1.

stacja serwisowa samochodu max. do 150 km od Przemyśla.

Minimalne warunki gwarancji
Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 24 miesięcznej gwarancji na podzespoły
mechaniczne, elektryczne i elektroniczne oraz gwarancję producenta na powłoki lakiernicze oraz
na perforację elementów nadwozia, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.

Załącznik Nr 4 do SIWZ

WYKONAWCA

............................ dn. ..............................

.....................................................
Pieczęć Wykonawcy/ów
Nr telefonu .........................................
Nr faksu …..........................................

Wojewódzki Urząd Ochrony
Zabytków
FORMULARZ OFERTOWY
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:
zakup i dostawę samochodu osobowego dla potrzeb Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków z/s w Przemyślu
1. Oferujemy wykonanie zamówienia opisanego w rozdz. III SIWZ oraz w załączniki nr 3 do
SIWZ, za oferowaną cenę, która stanowi wynagrodzenie brutto w wysokości:
………………………………………………………………………………………...zł brutto,
(słownie: ………………………………………………………………………………………),
w tym obowiązujący podatek VAT w wysokości …......... % w kwocie ……………………….
Lp
.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Wymagania minimalne Zamawiającego
Pojazd samochodowy
samochód fabrycznie nowy - rok produkcji 2014 lub 2013,
spełniający wymogi EURO V
pojemność silnika min.1400 cm3 max. 1800 cm3 i mocy min. 95
km do 160 km, zasilany benzyną bezołowiową (pojemność oraz
moc oferowanego silnika samochodu (pojazdu) musi wynikać
z jego homologacji)
skrzynia biegów minimum 5 - stopniowa manualna
liczba drzwi 4/5
typ nadwozia sedan/hatchback
kolor nadwozia srebrny
pojemność zbiornika paliwa (l) min 50
długość samochodu od 4250 mm
masa własna (kg) od 1050 do 1400
bezpieczeństwo: ABS,ASR,ESP
poduszki powietrzne boczne
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
radio
lusterka elektrycznie sterowane
fotel kierowcy i pasażera z regulacją

Parametry oferowane przez
Wykonawcę
TAK/NIE
rok produkcji - ……….
pojemność silnika ……………. cm3
moc silnika ……………….. km
TAK/NIE
………….. liczba
…………….
……………..
….. l
…….. kg
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

gaśnica, apteczka pierwszej pomocy, trójkąt ostrzegawczy
klimatyzacja
wspomaganie układu kierowniczego
immobilizer
elektrycznie regulowane szyby boczne z przodu
tapicerka materiałowa w ciemnym kolorze
centralny zamek sterowany pilotem

TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE

OŚWIADCZAMY, ŻE :

1. Zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Oświadczamy, że udzielamy nw. okresu gwarancji (w miesiącach):
a) …………. gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne (min. 24
b)
c)
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

miesiące);
…………. gwarancji na powłoki lakiernicze (w miesiącach);
.............. gwarancji na perforację elementów nadwozia(w miesiącach).
Niniejsza oferta w pełni spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Oświadczamy, że podane w ofercie ceny będą obowiązywały w całym okresie realizacji
przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały podwyższeniu.
Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin
składania ofert.
Akceptujemy postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w przypadku wyboru naszej oferty
zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych we wzorze umowy,
w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
Składamy niniejsza ofertę w imieniu własnym* / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia*.
Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym jest:
............................................................................... tel.: ......................................................
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:
Nazwisko, imię .....................................................................................................................
Stanowisko ...........................................................................................................................
Telefon ......................................................... faks ...............................................................

10. Do oferty załączono następujące dokumenty

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................... dnia ...........................
.................................................................
(podpis i pieczątka imienna
przedstawiciela Wykonawcy/Pełnomocnika)
*) niepotrzebne skreśli

Załącznik Nr 5 do SIWZ
Umowa Nr …./2014 (projekt umowy)
zawarta w dniu ................ 2014 r. pomiędzy:
Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu, ul. Jagiellońska 29, 37-700
Przemyśl, NIP 795-20-71-175, REGON: 005078700, reprezentowaną przez Grażynę Stojak
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
a:
............................................................................................adres:....................
..,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonej przez............................. pod nr .........;
NIP: ........................; REGON: ...........................
reprezentowaną przez:
1.
......................................
2.
......................................
lub
(imię) …………………… (nazwisko) ………………… prowadzący działalność gospodarczą
pod firmą (imię) ……………….. (nazwisko) ……………………. (nazwa handlowa)
…………………
z siedzibą (adres prowadzonej działalności gospodarczej) ………………………………….
Wpisanej do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr .................;
NIP: ........................; REGON: ...........................
zwanym w dalszym tekście umowy Wykonawcą
§ 1.
1. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania
przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego sygn. akt: UOZ-9.272.1.2014 Zamawiający
powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn. Zakup i dostawę samochodu
osobowego dla potrzeb Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu, ul.
Jagiellońska 29, 37-700 Przemyśl.
2. Integralną część Umowy stanowi Specyfikacja istotnych warunków zamówienia sygn. akt:
UOZ -9.272.1.2014 wraz z załącznikiem tj. opisem przedmiotu zamówienia oraz oferta
Wykonawcy z dnia ……….. 2014 r.
3. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zgodnie z ofertą,
fabrycznie nowy samochód osobowy marka: ………., model/typ: ………., rok produkcji – 2013
lub 2014 r.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia tj. fabrycznie nowy samochód
osobowy zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ tj. opisem przedmiotu zamówienia.
§ 2.
1. Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia tj. samochodu - do 30 dni od dnia podpisania
umowy.
2. O przygotowaniu pojazdu (samochodu) do dostawy/odbioru Wykonawca powiadomi
Zamawiającego z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem liczonym w dniach roboczych, podając
co najmniej numer niniejszej umowy i planowana datę dratwy/odbioru.
3. Dostawa i odbiór pojazdu (samochodu) odbędzie się w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.

4. Gotowy do odbioru pojazd (samochód) wraz z kompletną dokumentacją, o której mowa
w ust. 8 musi być przygotowanym do odbioru w terminie określonym zgodnie z treścią ust. 1.
5. Odbiór pojazdu (samochodu) i dokumentów wymienionych w ust. 8 potwierdzony
podpisanym przez obie Strony protokołem zdawczo - odbiorczym zawierającym informację
o spełnieniu parametrów technicznych zgodnych z załącznikiem o którym mowa w § 1 ust.
4 oraz informację o terminowej i jakościowej realizacji zamówienia.
6. Stwierdzenie w dowolnym momencie odbioru usterki, niezgodności z umową
przedstawionego do odbioru pojazdu (samochodu) lub wymaganej dokumentacji skutkuje
odstąpieniem od dalszego odbioru pojazdu do czasu usunięcia nieprawidłowości. Termin
ponownego odbioru Wykonawca uzgodni po spełnieniu wymogów wyszczególnionych w § 1
ust. 4. Wszelkie koszty związane z ponownym odbiorem ponosi Wykonawca.
7. Odbioru pojazdu (samochodu) dokonają pracownicy upoważnieni przez Wykonawcę
i Zamawiającego w dniach pracy Zamawiającego (poniedziałek - piątek). Kopie upoważnień
potwierdzone za zgodność z oryginałem stanowią załącznik do protokołu zdawczo odbiorczego.
8. Wraz z samochodem Wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim:
a) kartę pojazdu, wyciąg świadectwa homologacji samochodu i inne dokumenty wymagane przy
rejestracji samochodu w Polsce w dacie dostawy,
b) dokumenty gwarancyjne samochodu, wykaz Autoryzowanych Stacji serwisowych samochodu
na terenie Polski i z granicą,
c) instrukcję obsługi samochodu.
§ 3.
1. Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie łączne, zgodne
z formularzem ofertowym, w kwocie ………… zł. brutto (słownie: ………..), tj. ………… zł.
netto (słownie: ………..) wraz z podatkiem od towarów i usług VAT w wysokości ……….. zł.
(słownie: ………..).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie wypłacone przez Zamawiającego
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT prawidłowo
wystawionej przez Wykonawcę.
3. Cena brutto przedmiotu zamówienia zawiera wszystkie koszty, w tym koszty transportu.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Za dzień
zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§ 4.
1. Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udziela Zamawiającemu - licząc od daty
podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego przez Zamawiającego - następujących gwarancji:
a) …………. gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne;
b) …………. gwarancji na powłoki lakiernicze;
c) .............. gwarancji na perforację elementów nadwozia.
2. Naprawy w ramach gwarancji będą wykonywane w Autoryzowanych Stacjach Serwisowych.
3. Zgłoszone przez Zamawiającego w okresie gwarancji lub rękojmi wady lub uszkodzenia
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, starannie i nieodpłatnie usunąć. Wykonawca nie
może odmówić usunięcia wad za względu na wysokość związanych z tym kosztów.
4. Zgłoszenie o wystąpieniu wady dokonują upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele
i przekazują Wykonawcy faksem lub e - mailem reklamację zawierającą informacje o
wystąpieniu wady na nr telefonu ……….., e - mail: ………..
5. Usunięcie wady (zakończenie naprawy) nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż
w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia, a na czas trwania usunięcia wad Wykonawca udostępni
samochód zastępczy (pojazd zastępczy) tej samej klasy, umożliwiający korzystanie zgodnie
z przeznaczeniem wynikającym z niniejszej umowy.
6. Zmiany adaptacyjne pojazdu (samochodu) dokonane przez Zamawiającego
w porozumieniu z Wykonawcą, dotyczące montażu wyposażenia służbowego, nie powodują
utraty, ani ograniczenia uprawień wynikających z gwarancji lub rękojmi.

7. Czasu naprawy nie wlicza się do okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji wydłuża się
o czas trwania naprawy.
8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie gwarancji, jeżeli
reklamował wadę przed upływem tego terminu. Zamawiający ma możliwość korzystania
z uprawnień rękojmi w okresie trwania gwarancji.
9. Niezależnie od gwarancji Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi na okres zgodny
z okresem gwarancji na poszczególne elementy, o których mowa w § 4 ust. 1 od dnia
protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
10. W przypadku napraw nieobjętych gwarancją, a spowodowanych przez użytkownika, przed
przystąpieniem
do
naprawy
Wykonawca
powiadomi
Zamawiającego
o przewidywanych kosztach naprawy i przystąpi do niej po akceptacji kosztów przez
Zamawiającego.
§ 5.
1. Wykonawca oświadcza, iż całość zamówienia wykona siłami własnymi.
lub
1. Wykonawca oświadcza, iż powierzy następujący zakres realizacji przedmiotu zamówienia
Podwykonawcom:
a) ……………………………………….,
b) ……………………………………….,
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje
przy pomocy Podwykonawców.
§ 6.
zapłacenia

1. Wykonawca zobowiązuje się do
Zamawiającemu kar umownych
w następujących warunkach i wysokościach:
1) w przypadku niewykonania przedmiotu umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy;
2) w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy;
3) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy;
4) w przypadku nie usunięcia wady, o której mowa w § 4 ust. 4 w terminie o którym mowa
w § 4 ust. 5 oraz w przypadku nie udostępnienia samochodu (pojazdu) zgodnie z warunkami
opisanymi w treści § 4 ust. 5 - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.
1.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia kar umownych w przypadku odstąpienia od
umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiający w wysokości 5 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
§ 7.
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron, wyrażona
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio,
z zastrzeżeniem § 9.
3. Art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio.
§ 8.
Za pisemną zgodą Stron umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie.
§ 9.
1. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
a) zmiana stawki i kwoty podatku od towarów i usług VAT oraz wynagrodzenia i ceny brutto,
o której mowa w § 3 ust. 1 umowy.
2. Zmiana umowy o której mowa w ust. 1 dopuszczalna jest w następującym warunku:

a) stawka i kwota podatku od towarów i usług VAT oraz cena i wynagrodzenie brutto ulegną
zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę.
§ 10.
1. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks
cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi.
2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo
Sąd Rejonowy w Przemyślu.
3. Cesja praw przysługujących z tytułu niniejszej umowy na osoby trzecie jest dopuszczalna, pod
warunkiem pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Umowa obowiązuje Strony z dniem zawarcia.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarze
otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.
Zamawiający

Wykonawca

