
Mielec, dnia 13.03.2017 r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Solskiego 1 

39-300 Mielec

oznaczenie  sprawy – 3/ZP/30E /2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30000 euro netto

1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot

zamówienia:

Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych boisk naturalnych w Mielcu przy ul.Solskiego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub wariantowych Wykonawca

musi złożyć ofertę na całe zamówienie.

Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV:   77314100-5

2. Termin realizacji zamówienia: marzec  -   listopad 2017

3. Warunki  płatność: płatność  do  14  dni  od  dnia  otrzymania  przez  Zamawiającego

prawidłowo wystawionej faktury VAT

5. Warunki udziału w postępowaniu:

Doświadczenie zawodowe:

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę doświadczenie polegające na   wykonywaniu

/ co najmniej 1/  podobnych zabiegów pielęgnacyjnych przez Wykonawcę na przestrzeni

ostatnich 5 lat.

UWAGA! Zamawiający nie dopuszcza w ramach opisanego warunku na powoływanie się na

zasoby podmiotów trzecich. 

6. Dokumenty jakie wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty:

a)Dokumenty potwierdzające wykonanie zabiegów  o których mowa w pkt.  5.
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7. Inne istotne warunki zamówienia:

7.1 Do przekazywania ofert,  zawiadomień, wezwań oraz informacji przez strony właściwa

jest wg wyboru forma pisemna, fax lub droga elektroniczna.

7.2 Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz

z upływem terminu składania ofert.

7.3 Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

1) Wykonawca  wskaże  ceny za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w  treści  oferty,

której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca

poda  ceny  netto  i  ceny  brutto  za  realizację  za  realizację  całości  przedmiotu

zamówienia.  Cenę  należy  podać  w  ujęciu  liczbowym  

i  słownie.  Cena  brutto  za  wykonanie  całości  przedmiotu  zamówienia  będzie

stanowiła podstawę oceny oferty w ramach kryterium. Cenę oferty należy policzyć

na  podstawie  opisu  przedmiotu  zamówienia  zawartego  w  pkt  1  niniejszego

zapytania.

2) Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż

dwa miejsca po przecinku.

3) Wykonawca  musi  uwzględnić  w  cenie  oferty  wszelkie  koszty  niezbędne  dla

prawidłowego  i  pełnego  wykonania  zamówienia  oraz  wszelkie  opłaty  i  podatki

wynikające z obowiązujących przepisów,

4) Jeżeli ofertę złoży osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w cenie

oferty należy wliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę

na  podatek  dochodowy,  które  to  Zamawiający,  zgodnie  z  obowiązującymi

przepisami, zobowiązany byłby naliczyć i odprowadzić.

7.4 Badanie ofert:

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert oraz uzupełnienia oferty, jeżeli zawiera ona braki

nadające się do uzupełnienia.

2) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do

przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym

złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość

ceny.

3) Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek

pisarskich i rachunkowych, niezwłocznie zamawiając o tym danego Wykonawcę.  
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W terminie  2  dni  od  dnia  zawiadomienia  Wykonawca  może  nie  zgodzić  się  na

poprawienie w treści oferty oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, w takim

przypadku jego oferta podlega odrzuceniu.

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej

ceny  z  Wykonawcą,  którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  

w przypadku  gdy cena  podana  przez  Wykonawcę  przekracza  wysokość  środków

przewidzianych w budżecie projektu.

7.5 Oferta zostanie odrzucona w szczególności, jeśli|:

1) jej  treść  nie  odpowiada  treści  i  wymogom formalnym określonym w niniejszym

zapytaniu ofertowym,

2) jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

3) Wykonawca nie zgodzi się na poprawienie przez Zamawiającego oczywistej omyłki

pisarskiej lub rachunkowej w treści oferty,

4) Wykonawca,  wezwany  przez  Zamawiającego  nie  udzieli  wyjaśnień  lub  udzieli

niewystarczających wyjaśnień,

5) Wykonawca  zostanie  wykluczony  z  postępowania  z  powodu  niewykazania

spełniania warunków udziału w postępowaniu.

7.6 Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

1) O wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający

zawiadomi listownie, faksem lub drogą elektroniczną Wykonawców którzy złożyli

oferty oraz zamieści informację na stronie internetowej Zamawiającego,

2) Z  Wykonawcą,  którego  oferta  zostanie  uznana  za  najkorzystniejszą  zostanie  

w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego zawarta umowa, której wzór

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego,

3) Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  wybrana  przed  zawarciem  Umowy

zobowiązany  jest  dostarczyć  Zamawiającemu  kserokopię  dowodu  osobistego

(dotyczy  Wykonawcy  będącego  osobą  fizyczną  nieprowadzącą  działalności

gospodarczej),

4) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

7.7 Unieważnienie postępowania:

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli:
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1) nie złożono żadnej oferty,

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą

Zamawiający  zamierzał  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia,  chyba  że

Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

3) wystąpiła  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  prowadzenia  postępowania

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było

wcześniej przewidzieć,

4) postępowanie  obarczone  jest  niemożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego,

5) w innych uzasadnionych przypadkach.

7.8 Zamawiający ma prawo zrezygnować z wykonania części przedmiotu zamówienia.

8. Kryteria oceny ofert

9. Kryterium Waga (%)
Cena ofertowa brutto 100 %

a) Cena ofertowa brutto:

Maksymalną liczbę punktów (100) w kryterium „Cena ofertowa brutto” otrzyma Wykonawca,
który zaproponuje najniższą cenę brutto  za wykonanie przedmiotu zamówienia,  natomiast
pozostali  Wykonawcy  otrzymują  odpowiednio  umniejszoną  liczbę  punktów  zgodnie
z poniższym wzorem:

najniższa zaoferowana cena brutto

Pc = ---------------------------------------------------- x 100 pkt

cena brutto zaoferowana w ofercie badanej 

gdzie:

Pc – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę

Zamówienie  zostanie  przyznane  Wykonawcy,  który uzyska  największą  liczbę  punktów w
kryterium „Cena”

9. Sposób przygotowania oferty oraz forma dokumentów:

9.1 Ofertę  stanowi  wypełniony  Formularz  „Oferta”  (Załącznik  nr  1).  Wykonawca  może

złożyć tylko jedną ofertę.

9.2 Wraz z ofertą powinny być złożone:

Dokumenty, wymagane postanowieniami pkt. 6;

9.3 Oferta  powinna  być  podpisana  przez  osobę  upoważnioną  do  reprezentowania

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym
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dokumencie,  właściwym  dla  danej  formy  organizacyjnej  Wykonawcy  albo  przez

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

9.4 Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory

w formie załączników, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści

oraz opisu kolumn i wierszy.

9.5 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod

rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

9.6 Każda poprawka w treści  oferty,  a w szczególności  każde przerobienie,  przekreślenie,

uzupełnienie, nadpisanie, itp. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym

razie nie będzie uwzględnione.

9.7 Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.        

9.8 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego

zawartości  bez  uszkodzenia  tego  opakowania.  Opakowanie  powinno  być  oznaczone

nazwą  (firmą)  i  adresem Wykonawcy,  zatytułowane  następująco:  „Pielęgnacja  boisk

MOSIR Mielec”.

9.9 Przed  upływem  terminu  składania  ofert,  Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany  do

złożonej  oferty  lub  wycofać  ofertę.  Oświadczenia  o  wprowadzonych  zmianach  lub

wycofaniu  oferty  powinny  być  doręczone  Zamawiającemu  na  piśmie  pod  rygorem

nieważności  przed  upływem  terminu  składania  ofert.  Oświadczenia  powinny  być

opakowane  tak,  jak  oferta,  a  opakowanie  powinno  zawierać  odpowiednio  dodatkowe

oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

9.10 Dokumenty  i  oświadczenia  wymagane  dla  potwierdzenia  spełnienia  przez

Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć w oryginale lub kopii

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

9.11 Zamawiający  zażąda  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie

budziła wątpliwości, co do jej prawdziwości.

10.Termin i forma składania ofert:

10.1 Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.03. 2017r. do godz 10.45

10.2 Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

ul. Solskiego 1; 39-300 Mielec  w sekretariacie .

10.3 Oferty które wpłyną do Zamawiającego po w/w terminie lub w innej formie nie będą
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rozpatrywane.

10.4 Oferty zostaną otwarte w dniu: 21.03.2016 o godz. 11.00     w siedzibie Zamawiającego.

……………..…………………………………

(podpis Kierownika Zamawiającego)

Załączniki: 
1) Załącznik nr 1 Opis zamówienia
2) Załącznik nr 2Oferta
3) Załącznik nr 3 Wzór umowy.

6



Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis zamówienia
1. Boisko nr 1.

Plan zabiegów płyta gówna boisko ligowe(I liga 105 x 68)

Harmonogram zabiegów:
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Plan nawożenia i ochrony chemicznej :
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2. Boisko nr 2.

Plan zabiegów boisko treningowe "2"

3. Boisko nr 3.

Plan zabiegów boisko treningowe "4"
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Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Przedmiot zamówienia Pielęgnacja boisk MOSIR Mielec
Zamawiający Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu

Nazwa Wykonawcy 

oraz adres, NIP
Adres do

korespondencjioraz

telefon i faks
Cena ofertowa za całość

zamówienia w zł brutto

(cyfrowo i słownie)
Kwota podatku VAT w zł

(cyfrowo i słownie)
Cena ofertowa za całość

zamówienia w zł netto

(cyfrowo i słownie)
Termin wykonania

zamówienia
marzec  -   listopad 2017

Czas dostawy ------------------

Szczegółowa kalkulacja cenowa

lp
.

nazwa towaru
jm ilość 

cena
jedn.
netto

wartość
netto

podatek wartość
brutto

(kol. 6+8)
stawka

(%)
kwota

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Nawożenie doglebowe mineralno-

ogrodnicze NPK

2
Nawożenie dolistne

NPK + mikroelementy
3 Nawożenie doglebowe - biostymulanty 

4
Ochrona chemiczna

fungicyd
5 Ochrona fungistatyczna
6 Wetting Agent
7 Skaryfikacja

8
Wertykulacja

9 Aeracja - dłuta pełne,
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głębokość 12 cm

10
Aeracja - dłuta pełne,

głębokość 20 cm
Piaskowanie (frakcja do

2mm )
Dosiew wgłębny

Wymiana darni w polach
bramkowych (100m2)
Badania parametrów

użytkowych i
biochemicznych murawy
w tym: Analiza wyników

badań gleby boiska.
Zadarnienie

Zachwaszczenie
Porażenie chorobami

grzybowymi
Zrywalność, (Toma

Shear Tester),
Infiltracja wodna

(Double ring
infiltrometer) Badanie

twardości (Clegg
Hammer), Zagęszczenie

(pentrometr)

RAZEM:

Zobowiązania Wykonawcy:

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

i nie  wnosimy  do  niej  żadnych  zastrzeżeń  oraz  zdobyliśmy  konieczne  informacje  

do przygotowania oferty.

2. Zobowiązujemy  się  wykonać  przedmiot  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami

Zamawiającego określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczamy,  że  wzór  umowy   został  przez  nas  zaakceptowany.  W  przypadku

wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na określonych we wzorze umowy

warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy.

5. Oświadczamy,  że jesteśmy związani  ofertą przez okres 30 dni  od upływu terminu

składania ofert.
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1) Zobowiązujemy się do samodzielnego wykonania całego przedmiotu

umowy,  bez  korzystania  z  usług  podwykonawców  *  lub  z  podwykonawca  w  zakresie

……………………………*

2) Składamy  niniejszą  ofertę  przetargową  we  własnym  imieniu*/jako  partner  konsorcjum

zarządzanego przez (nazwa lidera)…………………………………..………. *.

3) OŚWIADCZAMY, że wybór naszej oferty:

o nie będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego*
o będzie  prowadzić  u  Zamawiającego  do  powstania  obowiązku  podatkowego

w  związku  z  czym  wskazujemy nazwę  (rodzaj)  towaru  lub  usługi,  których  dostawa  lub
świadczenie  będzie  prowadzić  do  obowiązku jego powstania  oraz  ich  wartość  bez  kwoty
podatku.*

4) Oferta  wraz  z  załącznikami  została  złożona  na  ……………..

stronach.

5) Informacje zawarte na stronach od ………… do ……….. stanowią

tajemnicę  przedsiębiorstwa  w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji  i  nie

mogą być udostępniane przez Zamawiającego.

6) Tel. . . . . . . . . . . . . . . .     fax . . . . . . . . . . . . . .email ……………….

7) Załącznikami do niniejszej oferty są: (wymienić dokumenty ) :

1) ……………………………………………………………………………………………

2) ……………………………………………………………………………………………

* - niepotrzebne skreślić

Miejscowość i data: ………………………………………

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

(podpis osoby lub osób upoważnionych)
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Załącznik nr 3 do SIWZ

WZÓR UMOWY 

zawarta w Mielcu w dniu ………….. roku pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
w  Mielcu  ul.  Solskiego  1  39-300  Mielec  NIP  817-10-32-778  reprezentowanym  przez
Dyrektora Ośrodka …………….   zwanego dalej Zamawiającym  
a  ………………………………………..  reprezentowaną  przez  ……………. –  Właściciela
,posiadającą  NIP: ……………………..., zwanym dalej Wykonawcą .
Strony  zawierają  niniejszą  umowę  na  podstawie  otrzymanej  oferty  Wykonawcy  z  dnia
…………….r.

§ 1
1.  Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  realizacji  wykonanie  zabiegów
pielęgnacyjnych boiska trawiastego 105 x68 m na stadionie miejskim w Mielcu 
2. Zakres rzeczowy zlecenia obejmuj :

Załącznik nr 1 do SIWZ
§ 2

1. Wykonawca będzie realizować umowę sukcesywnie w okresie od marca do  listopada 2017
roku wg Załącznik nr 1 do SIWZ
2.  Zamawiającego  będzie  obecny przy wykonywaniu  przez  Wykonawcę  wszystkich  prac,
objętych  niniejszą  umową.  Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić  Zamawiającego  w
formie pisemnej lub emailem pod adresem biuro@mosir.mielec.pl  oraz Tel. …………...
3. Zamawiający przekaże Wykonawcy terminarz imprez planowanych na boisku, w terminie
do dwóch tygodni od zawarcia umowy. Terminarz ten może ulec zmianie w przypadku, gdy
Zamawiający  zawrze  dodatkowe  umowy  o  korzystanie  z  boiska.  O  zmianie  terminarza
Zamawiający niezwłocznie poinformuje o zmianie.

§ 3
1.  Wykonawca  zapewni  wszystkie  niezbędne  dla  wykonania  umowy  materiały  (w
szczególności  nawozy,  nasiona,  środki  ochrony  roślin,  piasek  i  sprzęt  (w  szczególności
aerator, wertykulator, siewnik, urządzenie do piaskowania). Wykluczone jest wykonywanie
czynności  objętych  niniejszą  umową  przy  użyciu  narzędzi  ręcznych.  Wykonawca  jest
zobowiązany  do  stosowania  przy  wykonywaniu  prac  wyłącznie  materiałów  i  sprzętu
dostosowanego do pielęgnacji boisk sportowych o nawierzchni z trawy naturalnej.
2. Wszelkie pojazdy wjeżdżające na boisko muszą być wyposażone w przeznaczone do tego
opony.
3.  Całość  prac  objętych  niniejszą  umową winna  być  wykonana  w taki  sposób,  aby było
możliwym korzystanie boiska w okresie obowiązywania umowy, w sposób zgodny z jego
przeznaczeniem.  Prace  winny  być  wykonywane  z  uwzględnieniem  wiedzy  fachowej  z
dziedziny utrzymania  obiektów sportowych i  pielęgnacji  murawy z  trawy naturalnej  oraz
wymogów  dotyczących  obiektów  sportowych,  wynikających  z  odpowiednich  przepisów
prawa oraz przepisów nie mających charakteru źródeł powszechnie obowiązującego prawa,
ale dotyczących przedmiotu zamówienia. Prace winny być wykonywane w odpowiednich z
punktu  widzenia  agrotechnicznego  terminach,  z  uwzględnieniem jednak  przewidywanego
harmonogramu (terminarza) imprez planowanych na boisku.
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4. Wykonawca zapewnia, że posiada możliwości techniczne i kadrę, gwarantujące należyte, w
tym terminowe wykonanie przedmiotu umowy.
5.  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  wszelkie  szkody  wyrządzone
Zamawiającemu  i  osobom  trzecim  w  związku  z  wykonywaniem  przedmiotu  niniejszej
umowy.
6. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego udostępni teren, na którym będzie wykonywać
niniejszą umowę podmiotom trzecim wskazanym przez Zamawiającego w celu wykonania
przez te podmioty innych prac na tym samym terenie;  w takich przypadkach koordynację
robót zapewnia Zamawiający.
7. Po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia obszaru
wykonywania  prac  do  stanu  sprzed  ich  rozpoczęcia  prac  (z  uwzględnieniem  zmian,
wynikających z realizacji umowy), a następnie do usunięcia materiałów i sprzętu, służącego
do  realizacji  umowy.  Po  zakończeniu  wykonywania  każdej  z  czynności,  wymienionej  w
załączniku do niniejszej umowy, Wykonawca ma obowiązek uporządkowania terenu w taki
sposób,  by  możliwe  było  bezpieczne  korzystanie  z  boiska,  w  sposób  zgodny  z  jego
przeznaczeniem

§ 4
1. Wykonawca za wykonane usługi zgodnie z zakresem rzeczowym zadania, o którym mowa
w § 1 ust.  2 niniejszej  umowy otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie …………...
złotych brutto, zwane dalej skrótowo „wynagrodzeniem umownym”.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne w ośmiu ratach / miesięcznych/
po  wykonaniu  zabiegów niezbędnych  do  wykonania  w  danym miesiącu,  potwierdzonych
protokołem zatwierdzonym przez Zamawiającego.
3.Łączna wartość faktur cząstkowych wyniesie  nie więcej niż   …………….. brutto..
3.  Wynagrodzenie będzie przekazywane na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia
otrzymania faktury wraz z protokołem określonym w ust.2.

§ 5
1.  Zamawiający  wyznacza  Pana  …………………………..  jako  osobę  koordynującą
wykonanie umowy ze strony Zamawiającego.
3.  Wykonawca  wyznacza  Pana  ……………………….  jako osobę  odpowiedzialną  za
realizację umowy ze strony Wykonawcy.

§ 6
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z
przyczyn,  za  które  Wykonawca  nie  ponosi  odpowiedzialności,  za  wyjątkiem  przypadku
określonego w art. 145 Prawa zamówień publicznych – 10% wynagrodzenia umownego.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

1)  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy  -  10%
wynagrodzenia umownego,
2) zwłoki w wykonaniu zabiegów określonych w harmonogramie – 0,5% wynagrodzenia
umownego za każdy dzieńzwłoki,
3) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przez Zamawiającego przy
odbiorach lub podczas wykonywania prac, a także wad stwierdzonych w ramach rękojmi
– 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
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3.  Suma  kar  umownych,  którym  każda  ze  stron  może  obciążyć  drugą  stronę  nie  może
przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście  poniesionej  szkody,  obejmującej  zarówno  poniesione  straty,  jak  i  utracone
korzyści.
5.  Wykonawca  wyraża  zgodę,  by  naliczone  kary  umowne  były  potrącane  zależności  za
wykonane prace.

§ 7
1.  każda  ze  stron  może  rozwiązać  umowę  z  zachowaniem  3  miesięcznego  okresy
wypowiedzenia.
2.  Zamawiający  może  nadto  w całym okresie  wskazanym w §  2  odstąpić  od  umowy w
przypadku:

4) jeżeli Wykonawca stosuje materiały / nawozy / lub  urządzenia niedopuszczone do obrotu
lub inne niż określono w umowie i załączniku,
5) jeżeli Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac przerwa ta trwała
dłużej niż 30 dni,
6) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, albo wydania
nakazu zajęcia jego majątku,
7) innego rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy 

§ 8
1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych.
3. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
4.  Umowę  sporządzono  w  2-ch  jednobrzmiących  egzemplarzach  (1  egzemplarz  dla
Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy).

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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