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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Szkoła Podstawowa w Sarbicach
Sarbice 4
62-731 Przykona
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 ze zmianami)
oraz ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16 poz.93 z późn.
zm).Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 39 ww. ustawy, tj. w trybie przetargu
nieograniczonego.
III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu dodatkowych zajęć
rozwijających zainteresowania oraz zajęć specjalistycznych prowadzonych dla dzieci w wieku
3-5 lat oraz szkoleń i porad dla rodziców dzieci 3-5 lat. W odniesieniu do wszystkich części
zamówienia ma zastosowanie zastrzeżenie, iż w ciągu jednego dnia dziecko nie może mieć
dwóch zajęć tego samego rodzaju ani więcej niż dwa zajęcia różnego rodzaju.
CZĘŚĆ I – ZAJĘCIA MUZYCZNO-RYTMICZNE
1 godz. tygodniowo, tj. 2 razy po 0,5 godz. zajęć. W sumie 84 godz. zajęć – zajęcia
prowadzone w Sarbicach.
CZĘŚĆ II – ZAJĘCIA MUZYCZNO-RYTMICZNE
1 godz. tygodniowo, tj. 2 razy po 0,5 godz. zajęć. W sumie 84 godz. zajęć – zajęcia
prowadzone w Przykonie*.
CZĘŚĆ III – ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
1 godz. tygodniowo, tj. 2 razy po 0,5 godz. zajęć. W sumie 84 godz. zajęć – zajęcia
prowadzone w Sarbicach.
CZĘŚĆ IV – ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
1 godz. tygodniowo, tj. 2 razy po 0,5 godz. zajęć. W sumie 84 godz. zajęć – zajęcia
prowadzone w Przykonie*.
CZĘŚĆ V – ZAJĘCIA GIMNASTYCZNE, W TYM GIMNASTYKA KOREKCYJNA
2 godz. tygodniowo, tj. 2 razy po 1 godz. zajęć. W sumie 200 godz. zajęć – zajęcia
prowadzone w Sarbicach.
CZĘŚĆ VI – ZAJĘCIA GIMNASTYCZNE, W TYM GIMNASTYKA KOREKCYJNA
2 godz. tygodniowo, tj. 2 razy po 1 godz. zajęć. W sumie 200 godz. zajęć – zajęcia
prowadzone w Przykonie*.
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CZĘŚĆ VII – ZAJĘCIA TANECZNE
2 godz. tygodniowo, tj. 4 razy po 0,5 godz. zajęć. W sumie 168 godz. zajęć – zajęcia
prowadzone w Sarbicach.
CZĘŚĆ VIII – ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
2 godz. tygodniowo, tj. 2 razy po 1 godz. zajęć. W sumie 200 godz. zajęć – zajęcia
prowadzone w Sarbicach.
CZĘŚĆ IX – ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
2 godz. tygodniowo, tj. 2 razy po 1 godz. zajęć. W sumie 200 godz. zajęć – zajęcia
prowadzone w Przykonie*.
CZĘŚĆ X – ZAJĘCIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE – zajęcia prowadzone
w Sarbicach.
Zadanie 1 – 0,5 godz. tygodniowo zajęć psychologicznych , tj. 1 razy po 0,5 godz. zajęć. W
sumie 40 godz. zajęć.
Zadanie 2 – 0,5 godz. tygodniowo zajęć pedagogicznych, tj. 1 razy po 0,5 godz. zajęć. W
sumie 40 godz. zajęć.
CZĘŚĆ XI – ZAJĘCIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE – zajęcia prowadzone
w Przykonie*.
Zadanie 1 – 0,5 godz. tygodniowo zajęć psychologicznych , tj. 1 razy po 0,5 godz. zajęć. W
sumie 40 godz. zajęć.
Zadanie 2 – 0,5 godz. tygodniowo zajęć pedagogicznych, tj. 1 razy po 0,5 godz. zajęć. W
sumie 40 godz. zajęć.
CZĘŚĆ XII – SZKOLENIA DLA RODZICÓW - prowadzone w Sarbicach.
4 szkolenia z zakresu upowszechniania edukacji przedszkolnej wśród rodziców - prowadzone
w oddziale przedszkolnym w Sarbicach.
.
CZĘŚĆ XIII – PORADY DLA RODZICÓW PROWADZONE PRZEZ PSYCHOLOGA
I PEDAGOGA - prowadzone w Sarbicach.
Zadanie 1 - 1 godz. konsultacji tygodniowo, tj. 2 razy po 0,5 godz. konsultacji. W sumie 72
godz. konsultacji psychologicznych.
Zadanie 2 - 1 godz. konsultacji tygodniowo, tj. 2 razy po 0,5 godz. konsultacji. W sumie 64
godz. konsultacji pedagogicznych.
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CZĘŚĆ XIV – PORADY DLA RODZICÓW PROWADZONE PRZEZ PSYCHOLOGA
I PEDAGOGA - prowadzone w Przykonie*.
Zadanie 1 - 1 godz. konsultacji tygodniowo, tj. 2 razy po 0,5 godz. konsultacji. W sumie 72
godz. konsultacji psychologicznych.
Zadanie 2 – 0,5 godz. konsultacji tygodniowo, tj. 1 razy po 0,5 godz. konsultacji. W sumie
32 godz. konsultacji pedagogicznych.

*W przypadku braku stosownych rozstrzygnięć ze strony Instytucji
Pośredniczącej, tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, zajęcia będą
prowadzone w Sarbicach.
Wspólny Słownik Zamówień CPV:
CPV: 80110000-8 – usługi szkolnictwa przedszkolnego
CPV: 80000000-4 – zajęcia edukacyjne i szkoleniowe
2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych, z tym, że na:
• Część X Zadanie 1 i Część XIII Zadanie 1 – wymagana jest oferta łączna.
• Część X Zadanie 2 i Część XIII Zadanie 2 – wymagana jest oferta łączna.
• Część XI Zadanie 1 i Część XIV Zadanie 1 – wymagana jest oferta łączna.
• Część XI Zadanie 2 i Część XIV Zadanie 2 – wymagana jest oferta łączna.
3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień dodatkowych i uzupełniających.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Wymagany termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2013r.
Harmonogram poszczególnych zajęć szczegółowo zostanie określony przed podpisaniem
umowy na realizację poszczególnych części zamówienia.

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
wykonają zamówienie w terminie od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2013r.
b) spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 w/w ustawy.
d) spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 w/w ustawy.
e) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności.
f) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
g) posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia.
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Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu
o oświadczenia i dokumenty złożone zgodnie z rozdziałem VI SIWZ według zasady
spełnia/nie spełnia warunek.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.Wypełniony formularz ofertowy wg załączonego druku
2. Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust.1 w/w ustawy

- Załącznik Nr 1.
- Załącznik Nr 2.

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda,
następujących dokumentów:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert lub oświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej (dokument nie jest wymagany od osób fizycznych).
b) oświadczenie, że dostawca lub wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz
składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji organu podatkowego (dokument nie jest wymagany od osób
fizycznych).
3. Oświadczenie zgodnie art. 24 ust. 2 w/w ustawy - Załącznik Nr 3.
4. Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust.1 w/w ustawy - Załącznik Nr 4.
5. Wykonawcy poszczególnych zadań muszą spełniać następujące wymogi dotyczące
wykształcenia:
Część I, II - Wykształcenie – ukończone studia wyższe magisterskie muzyczne z
przygotowaniem pedagogicznym.
Część III, IV - Wykształcenie – ukończone studia wyższe magisterskie z zakresu pedagogiki
wieku dziecięcego, z przygotowaniem pedagogicznym; minimum licencjat z języka
angielskiego.
Część V, VI - Wykształcenie - ukończone studia wyższe z wychowania fizycznego lub studia
podyplomowe, uprawnienia do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej.
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Część VII - Wykształcenie – ukończone studia wyższe magisterskie z przygotowaniem
pedagogicznym, dające uprawnienia do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Ponadto
uprawnienia do prowadzenia zajęć tanecznych z uczniami i dziećmi w wieku przedszkolnym.
Część VIII, IX - Wykształcenie dające uprawnienia do prowadzenia logopedii - ukończone
studia logopedyczne, lub studia podyplomowe.
Część X (Zadanie 1), XI (Zadanie 1), XIII (Zadanie 1), XIV(Zadanie 1) – Wykształcenie –
ukończone studia z psychologii.
Część X (Zadanie 2), XI (Zadanie 2), XIII (Zadanie 2), XIV(Zadanie 2) – ukończony
minimum kurs kwalifikacyjny dający uprawnienia do pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w szkole.
Część XII – Wykształcenie – ukończone studia wyższe magisterskie z zakresu pedagogiki
wieku dziecięcego.

W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez
wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda,
następujących dokumentów:
a) Oświadczenia, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia,
posiadającymi kwalifikacje wymienione w pkt. VI. 5 - Załącznik Nr 5.
b) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z
informacjami na temat wykształcenia – Załącznik nr 6.
c) wykazu zakresu zamówienia, którego wykonanie wykonawca powierzy
podwykonawcy Załącznik Nr 8.
d) W celu wykazania doświadczenia i wiedzy zamawiający żąda oświadczenia, że
wykonawca posiada:
Część I, II – udokumentowany staż pracy w szkole – minimum 10 lat, w tym minimum 5
lat staż prowadzenia zajęć z rytmiki dla dzieci w wieku przedszkolnym; program autorski
do prowadzenia zajęć rytmiczno-muzycznych w przedszkolu; udokumentowane sukcesy,
co najmniej na szczeblu powiatowym – minimum 20.
Część III, IV - Udokumentowaną pracę z dziećmi w wieku przedszkolnym – minimum 3
lata, w tym minimum 1 roku w kraju anglojęzycznym.
Program autorski do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w przedszkolu.
Część V, VI - minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć sportoworekreacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i minimum 5-letni staż pracy jako
nauczyciel wychowania fizycznego; udokumentowany dorobek zawodowy w postaci
sukcesów uczniów - na szczeblu co najmniej powiatowym minimum 10 sukcesów (do 5
miejsca). Program autorski do prowadzenia zajęć gimnastycznych w przedszkolu.
Część VII - Minimum 10-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i w prowadzeniu zajęć
tanecznych; udokumentowany dorobek zawodowy w postaci sukcesów uczniów - na
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szczeblu co najmniej powiatowym minimum 10 sukcesów; program autorski do
prowadzenia zajęć tanecznych.
Część VIII, IX - Minimum 1-roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi w
wieku przedszkolnym lub pierwszego etapu edukacyjnego szkoły podstawowej.
Część X (Zadanie 1), XI (Zadanie 1), XIII (Zadanie 1), XIV(Zadanie 1) – Minimum 10letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym lub
pierwszego etapu edukacyjnego szkoły podstawowej.
Część X (Zadanie 2), XI (Zadanie 2), XIII (Zadanie 2), XIV(Zadanie 2) – Minimum 10letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym lub
pierwszego etapu edukacyjnego szkoły podstawowej.
Część XII – minimum 2 szkolenia przeprowadzone dla rodziców dzieci w wieku
przedszkolnym.
W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający żąda, następujących dokumentów:
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków oceny w tym zakresie.

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do składania oferty.
5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 w/w
ustawy - Załącznik Nr 7.
6. Oświadczenie, iż w stosunku do Wykonawcy nie toczy się postępowanie upadłościowe,
ani też nie została ogłoszona upadłość – załącznik nr 9 (nie dotyczy osób fizycznych)
7. Podpisany projekt umowy - Załącznik Nr 10.

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z
WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
I
DOKUMENTÓW,
A
TAKŻE
WSKAZANIE
OSÓB
UPRAWNIONYCH
DOPOROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
1.Porozumiewanie się pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą oraz przekazywanie
oświadczeń i dokumentów odbywać się będzie pisemnie lub faksem potwierdzonym formą
pisemną.
2. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest:
Ewa Kozłowska
tel. +48 609 611 531
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3. Wykonawca może zwrócić się wyłącznie na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie dot.
SIWZ.
5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.
6. zamawiający może (w uzasadnionych przypadkach) przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
Nie dotyczy.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Okres związania wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu
składania ofert.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
1.Ofertę należy przygotować na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej
specyfikacji.
2. Oferta ma być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim (na maszynie do pisania,
komputerze lub nieścieralnym atramentem) oraz podpisana przez upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy.
Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane
przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.
Wszystkie zapisane strony winny być ponumerowane.
Wszystkie strony oferty oraz wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany
powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
3.Oferta winna znajdować się w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie z napisem:
Oferta na: Prowadzenie dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania i zajęć
specjalistycznych w ramach projektu Przedszkole spełnionych marzeń,
Nr POKL.09.01.01-30-046/11, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1.
CZĘŚĆ ……………………..
Nie otwierać przed 23 stycznia 2012r.
4.Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymagane w specyfikacji oraz wypełnić
wymagane załączniki.
5.W przypadku załączenia kopii dokumentów – kopie te powinny być potwierdzone „za
zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu
wykonawcy.
6.Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono z
dokumentów załączonych do oferty.
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu ofert
przed upływem terminu składania ofert.
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Powiadomienie winno być opieczętowane i dostarczone w zamkniętej, zapieczętowanej
kopercie z napisem określonym w pkt. 3 i oznaczonej dodatkowo napisem „ZMIANA” lub
„WYCOFANIE”.
Wykonawca nie może dokonać zmian i wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.
ZALECA SIĘ , ABY WYKONAWCA ZGROMADZIŁ WSZYSTKIE INFORMACJE,
KTÓRE MOGĄ BYĆ KONIECZNE DO PRZYGOTOWANIA OFERTY.
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w budynku szkoły w Sarbicach - sekretariat,
pokój nr 22.
W terminie do dnia 23 stycznia 2012r. do godz. 1330.
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 stycznia 2012r. do godz. 1345, w siedzibie
Zamawiającego – Szkoła Podstawowa w Sarbicach, Sarbice 4, 62-731 Przykona, pokój nr 23.
Otwarcie ofert jest jawne.
3.Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Sarbicach.
4.Wyniki przetargu zostaną pisemnie przekazane wykonawcom uczestniczącym w przetargu,
zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej i tablicy
ogłoszeń Zamawiającego.
5.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w przetargu, zostanie powiadomiony o
wyniku przetargu oraz o terminie zawarcia umowy.
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA OFERT:
Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie
prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.
a) Cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową brutto,
tzn. zawierać musi wszystkie koszty, tj. zaliczki na podatek dochodowy od osób
fizycznych i składki na ubezpieczenie społeczne, które znajdują się zarówno po
stronie wykonawcy jak i zamawiającego.
b)
c)
d)

e)

f)

Cena oferty powinna być wyrażona w PLN z dokładnością do 1 grosza.
Podstawą obliczenia ceny oferty jest zakres zamówienia określony w SIWZ.
Wykonawca, określając wynagrodzenie ryczałtowe, zobowiązany jest do bardzo
starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i
wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę oferty.
Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (w
tym koszty materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia oraz
przeniesienie ewentualnych praw autorskich na Zamawiającego).
Cena oferty nie będzie mogła ulec zwiększeniu przez cały okres trwania umowy.

3 Zamawiający dokona sprawdzenia wyceny i zgodnie z art. 87 ust.2 może poprawić omyłki
rachunkowe w obliczaniu ceny.
4.Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będzie w walucie polskiej.
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XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
A - cena ( koszt ) wykonania - 100%
2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający w powiązaniu z
przedstawionym kryterium będzie posługiwał się następującym wzorem:

An =

C min
x100 pkt.
Cn

An - liczba punktów, którą przyzna Zamawiający ofercie - n za spełnienie kryterium A
C min. - cena brutto minimalna wśród złożonych ofert
Cn
- cena brutto badanej

Przy zastosowaniu tej metodyki dla każdej oferty zostanie opracowany wskaźnik oferty
odniesieniu do ceny mniejszy bądź równy 100pkt.

3.Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość
punktów.
4.Przy zastosowaniu tej metodyki dla każdej oferty zostanie opracowany wskaźnik oferty
mniejszy bądź równy 100 pkt.

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
1. Zgodnie z art. 94 ust.1 ww. ustawy Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia
publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze
oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. z zastrzeżeniem ust. 1a
2.Zgodnie z art. 94 ust. 1a w/w ustawy „Umowa w sprawie zamówienia publicznego może
zostać zawarta po upływie terminu związania z ofertą, jeżeli zamawiający przekazał
wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania z ofertą, a
wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

XV. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY:
Nie dotyczy.
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XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR
UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY
ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA
TAKICH WARUNKACH:
1.Zamówienie będzie zrealizowane w oparciu o podpisaną umowę - Załącznik nr 10.
2.Zgodnie z art. 139 ust.1 w/w ustawy „Do umów w sprawach zamówień publicznych,
zwanych dalej „umowami”, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
3.Zgodnie z art. 139 ust.2 w/w ustawy „Umowa wymaga, pod rygorem nieważności,
zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.
4. Zgodnie z art. 144 ust.1 w/w ustawy „Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.”
Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w treści zawartej umowy jeżeli zaistnieje
konieczność ich wprowadzenia wynikająca z braku możliwości wykonania umowy przez
Wykonawcę w określonym jej postanowieniami terminie, z przyczyn nie leżących po stronie
Wykonawcy.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy.
Zagadnienie to reguluje dział VI ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
XVIII. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:
1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 - oświadczenie zgodnie z art. 24 ust.1 ww. ustawy
3. Załącznik nr 3 - oświadczenie zgodnie z art. 24 ust.2 ww. ustawy
4. Załącznik nr 4 - oświadczenie zgodnie z art. 22 ust.1 ww. ustawy
5. Załącznik nr 5 - oświadczenie o posiadaniu uprawnień
6. Załącznik nr 6 - wykaz osób
7. Załącznik nr 7 - oświadczenie zgodnie z art. 44 ww. ustawy
8. Załącznik nr 8 - wykaz zakresu zamówienia którego wykonanie wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcy,
9. Załącznik nr 9 - Oświadczenie, iż w stosunku do wykonawcy nie toczy się
postępowanie upadłościowe, ani też nie została ogłoszona upadłość (nie dotyczy osób
fizycznych)
10. Załącznik nr 10 - projekt umowy
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ZAŁĄCZNIK NR 1
FORMULARZ

OFERTOWY

........... pieczęć nagłówkowa firmy* ..........
..................................................................

Szkoła Podstawowa w Sarbicach, Sarbice 4, 62-731 Przykona
OFERTA

1.

Przedmiot zamówienia :

Prowadzenie dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania i zajęć
specjalistycznych w ramach projektu Przedszkole spełnionych marzeń,
Nr POKL.09.01.01-30-046/11, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1.
2.

Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Sarbicach

3.

Niniejszym przystępujemy do udziału w przetargu nieograniczonym
.............................................................................................................................................
( imię i nazwisko/ nazwa firmy)

.........................................................................................................................................
( adres zamieszkania/siedziba wykonawcy)

.........................................................................................................................................
(tel /fax, adres mail )

4.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia

w części ..........................................
cena oferty brutto brutto wynosi …………………..……zł

słownie..................................................................................................................... zł
powyższa kwota wynika z następującego wyliczenia:
stawka godzinowa ………….. zł x ilość godzin ……………. = kwota …………….. zł
(zgodnie z sposobem obliczenia ceny zawartym w pkt. XII a). SIWZ)
5. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.07.2013r.
6. Warunki płatności: Płatność raz w miesiącu proporcjonalnie do zrealizowanej ilości
przelewem do 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo
zajęć w miesiącu,
wystawionego rachunku.
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7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
8. Oświadczamy, iż podatek od towarów i usług VAT przedstawiony w ofercie został
naliczony poprawnie zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.
9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni, licząc od dnia
upływu terminu składania ofert.
10. Treść umowy jest nam znana i przez nas akceptowana i zobowiązujemy się w przypadku
wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach podanych w projekcie umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
11. Oświadczamy, iż porozumiewanie się pomiędzy zamawiającym a wykonawcą oraz
przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji i dokumentów może
odbywać się tylko drogą pisemną. Oświadczmy, iż nie dopuszczamy porozumiewania się
drogą elektroniczną.
12. Oferta została złożona na ................. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych
od nr .................. do nr ..................

……………..........................................
(podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do
występowania w imieniu wykonawcy)

* nie dotyczy osób fizycznych
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ZAŁĄCZNIK NR 2
OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO art. 24 ust.1

Nazwa i adres WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art.24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z
2010r. Nr 113 poz.759 ze zmianami).
Zgodnie z art. 24 ust. 1 w/w ustawy - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta
została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
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 przez likwidację majątku upadłego;
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;
osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 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;
spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 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;
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 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;
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 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;
osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem 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;
podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

data

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

podpis

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

(podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do występowania w imieniu
wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 3

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO art. 24 ust.2

Nazwa i adres WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art.24 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z
2010r. Nr 113 poz.759 ze zmianami).
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

i.

ii.

iii.
iv.

wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania
lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych
czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej
konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na
podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą
lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu
związania ofertą;*
złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;
nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

* - jeżeli wadium jest wymagane

data

podpis

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

(podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do występowania w imieniu
wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 4
OŚWIADCZENIE ZGODNIE art. 22 ust.1

Nazwa i adres WYKONAWCY:

Oświadczam, że zgodnie z art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia
2004 roku (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 ze zmianami), spełniam warunki dotyczące:
1)
2)
3)
4)

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
posiadania wiedzy i doświadczenia;
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
sytuacji ekonomicznej i finansowej.

data

Podpis

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

(podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do występowania w imieniu
wykonawcy)

UWAGA!!!
Współwykonawcy - członkowie konsorcjum winni złożyć indywidualne oświadczenia
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu z treści art. 22 ust. 1 ustawy.
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Załącznik Nr 5

OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W
WYKONYWANIU ZAMÓWEINIA, POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA,
JEŻELI USTAWY NAKŁADAJĄ OBOWIĄZEK POSIADANIA TAKICH
UPRAWNIEŃ

OŚWIADCZENIE

Niniejszym przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Prowadzenie dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania i zajęć
specjalistycznych w ramach projektu Przedszkole spełnionych marzeń,
Nr POKL.09.01.01-30-046/11, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

Oświadczam, że:
Osoby, które zostały wymienione w wykazie stanowiącym załącznik formularza ofertowego i
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Tym samym oświadczam, że dysponuję osobami zdolnymi do realizacji zamówienia,
posiadającymi kwalifikacje wymienione w pkt. VI. 5 SIWZ.

Data …………………………………………

……………..........................................
(podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do
występowania w imieniu wykonawcy)
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Załącznik nr 6

WYKAZ OSÓB,
KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

lp.

Imię i nazwisko

Data …………………………………………

Stopień awansu
zawodowego

wykształcenie

……………..........................................
(podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do
występowania w imieniu wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 7

OŚWIADCZENIE ZGODNIE art. 44

Nazwa i adres oferenta:

Oświadczam, że zgodnie z art.44 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004
roku (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 ze zmianami) spełniam warunki udziału w niniejszym
postępowaniu.

data

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

podpis

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

(podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do występowania w imieniu
wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 8

.........................................
pieczęć Wykonawcy

WYKAZ
zakresu zamówienia, którego wykonanie wykonawca powierzy
podwykonawcy

.........................................dnia................

........................................................
(podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do
występowania w imieniu wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 9
OŚWIADCZENIE

Nazwa i adres oferenta:

Oświadczam, iż w stosunku do nas nie toczy się postępowanie upadłościowe, ani też
nie została ogłoszona upadłość.

data

podpis

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

(podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do występowania w imieniu

..........................................................................................
wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 10
UMOWA ZLECENIA nr …….
Część ……………..

Zawarta w dniu …………………..2012 r. w Sarbicach pomiędzy Szkołą Podstawową w
Sarbicach, reprezentowaną przez
- Dorotę Granos – dyrektora szkoły ,
zwanym dalej „Zleceniodawcą”,
a
Panem/Panią ……………………, zamieszkałym/-ą w ………………., ul. …………………,
PESEL .................. lub firmą ...................................... z siedzibą w .........................................
ul. ................................, wpisaną do .......................................................... pod Nr ....................,
reprezentowaną przez: ...................................................................,
zwanym/-ą dalej „Zleceniobiorcą”,
w wyniku wyboru Zleceniobiorcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści:

§1
1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania czynności związane z
realizacją projektu nr POKL.09.01.01-30-046/11 „Przedszkole spełnionych
marzeń” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach – Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty –
Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji
przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwane dalej „przedmiotem
umowy”.
2. Przedmiotem niniejszej umowy jest przeprowadzenie …….. godzin zajęć
…………………………………. w ramach projektu określonego w ust. 1.

§2
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się zachować przy realizacji przedmiotu umowy należytą
staranność i dbałość o interesy Zleceniodawcy.
2. Zleceniobiorca przy wykonywaniu przedmiotu umowy zgodnie z założeniami projektu,
jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także za bezpieczeństwo powierzonych
jego opiece uczestników zajęć edukacyjnych.
2.

Miejscem wykonywania przedmiotu umowy jest Szkoła Podstawowa w Sarbicach.

§3
1.

Wartość
umowy
wynosi:
…………
zł
brutto
(słownie
złotych:
………………………..), co stanowi …………….. godzin x ……………… zł i obejmuje
realizację świadczeń wskazanych w § 1 oraz wszelkie inne świadczenia niezbędne do
prawidłowej realizacji umowy.

2.

Płatności realizowane będą miesięcznie proporcjonalnie do zrealizowanej ilości zajęć w
miesiącu, po ich wykonaniu i przedłożeniu rachunku oraz dostępności środków w ramach
dofinansowania z EFS, dokonując potrącenia należnej zaliczki na podatek dochodowy od
osób fizycznych i składki na ubezpieczenie społeczne zleceniobiorcy i zleceniodawcy.

3.

Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest niniejsza umowa oraz rachunek z potwierdzeniem
wykonania czynności przez Zleceniodawcę.

4.

Potwierdzenia należytego wykonania umowy dokona koordynator projektu.

5.

Wynagrodzenie
płatne
będzie
na
rachunek
bankowy
………………………w terminie do 14 dni od dnia doręczenia rachunku.

Zleceniobiorcy

6.

Wynagrodzenie Zleceniobiorcy współfinansowane jest ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§4
a)

W zakresie poufności współpracy Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
1) zachowania w bezwzględnej tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych na temat
Zleceniodawcy;
2) ochrony danych osobowych, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101. poz. 926 z późn. zm.).

2.

Zleceniodawca zobowiązuje się udostępnić Zleceniobiorcy wszelkie niezbędne
informacje, mogące mieć wpływ na jakość realizowanej umowy z wyłączeniem
informacji, do których zachowania w poufności Zleceniodawca jest zobowiązany na mocy
obowiązujących go zasad etyki lub przepisów prawa.

§5
Przedmiot umowy wykonywany będzie w okresie: od dnia ………… do dnia 31.07.2013 r.

§6
Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej.

§7
Z tytułu niniejszej umowy Zleceniobiorca nie nabywa żadnych uprawnień pracowniczych
przewidzianych przepisami kodeksu pracy.

§8
Zleceniobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby
projektu, zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

§9
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z
zastrzeżeniem ust.2.

Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w
następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków:

2.

a) zmiana okresu realizacji umowy, o którym mowa w § 6 ust.1 umowy, jest możliwa
wyłącznie za zgodą obu stron umowy;
b) zmniejszenie wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy, jest możliwe
wyłącznie za zgodą obu stron umowy;
c)

w przypadku wystąpienia siły wyższej1 możliwa jest zmiana postanowień umowy,
wymaga to jednak zgody obu stron umowy;

d) w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych
w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać
usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
zapisów przez strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak
zgody obu stron umowy;
e)

1

w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa
w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień
umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy.

Siła wyższa – zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i
istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły
przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą
starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych.

3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2
umowy, nie mogą powodować zwiększenia wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 1
umowy.
4. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

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

§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu
cywilnego i ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych.

§ 11
Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo
sąd w Opolu.

§ 12
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

........................................................
(Zleceniodawca)

..............................................
(Zleceniobiorca)

