Kielce dn. 10.11.2017 r.
Zapytanie ofertowe
W związku z realizacją przez Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach,
os. Północ 10 26-060 Chęciny, w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym
Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kielcach, projektu profilaktycznego „Być
świadomą kobietą - wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z
terenu Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego do badań profilaktycznych” RPSW.08.02.03-26-0001/16,
współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020
zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na „Wynajem powierzchni reklamowej na autobusach
komunikacji miejskiej na terenie gminy Kielce”.
Część I. Informacje ogólne
1. Zlecający:
Nazwa: Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach
Adres: 26-060 Chęciny os. Północ 10
Telefon: 41-315-10-45 e-mail: przychodniacheciny@poczta.onet.pl
2. Osoba upoważniona do kontaktów merytorycznie:
Małgorzata Łapot nr tel.: 41-315-10-45 e-mail: malgorzata.szpoz@vp.pl
Osoba upoważniona do kontaktów proceduralnie: Małgorzata Łapot nr tel.: 41-315-10-45
e-mail: malgorzata.szpoz@vp.pl
Część II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wynajęcie powierzchni reklamowej na autobusach komunikacji
miejskiej na terenie gminy Kielce, które kursują minimum 5 dni w tygodniu, obejmującym kolejne 7
dni rozpoczynających się od poniedziałku, w godzinach od 5:00 do 23:00 w celu ich oklejenia
treściami dotyczącymi profilaktyki raka szyjki macicy.
Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje:
a) wynajem zewnętrznej powierzchni 3 autobusów (tył autobusu wraz z szybami), ekspozycja
grafiki na zewnętrznej powierzchni autobusów przez okres miesiąca grudnia 2017 r.,
b) wynajem zewnętrznej powierzchni 3 autobusów (tył autobusu wraz z szybami) i ekspozycja
grafiki na 2 autobusach przez okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz na 1
autobusie w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 listopada 2018 r.,
c) wynajem zewnętrznej powierzchni 2 autobusów (tył autobusu wraz z szybami) i ekspozycja
grafiki na zewnętrznej powierzchni autobusów w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 lipca
2019 r.
Łącznie ogółem: 52 miesiące

Część III. Termin i warunki składania ofert
Oferta powinna zawierać:
1. Druk oferty (zał. nr 1),
2. Aktualny wydruk z Centralnej Informacji KRS lub wydruk z CEIDG, a jeżeli Wykonawcę
reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
3. Wykaz pojazdów wraz ze wskazaniem rocznika, modelu i wymiarów powierzchni do
oklejenia.
Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego i zaakceptowaniem
umowy.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Zamawiający odpowiada na pytania do 2 dni przed terminem
otwarcia ofert.
Oferty pisemne w zamkniętych kopertach oznaczonych informacją ,,Wynajęcie powierzchni
reklamowej na autobusach ” należy składać do dnia 17.11.2017 r. do godziny 12.00 w Samorządowy
Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach os. Północ 10 26-060 Chęciny, parter pok. nr 2
– Administracja.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Chęcinach w dniu 17.11.2017 r. o godz. 12.30.
Termin realizacji umowy: 1.12.2017 r. do 31.07.2019 r.
Część IV. Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej.
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny.
2. Cena brutto: 100 % (100 pkt)
Kryterium „cena” zostanie obliczona wg formuły:
najniższa wartość podana w ofertach /wartości podane w ofercie x WAGA 100 %
Uzyskana z wyliczenia liczba punktów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego
miejsca po przecinku z zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest
poniżej 5, to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej,
to parametr setny zaokrągla się w górę.
Część V. Zmiana istotnych postanowień umowy

a)

b)

c)
d)

Dopuszcza się zmianę umowa w następujących przypadkach:
zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT. W przypadku
wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie stawka podatku VAT oraz
wartość podatku VAT,
wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację umowy - w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany
przepisów prawa,
zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,
wystąpienia siły wyższej (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) w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,

e) gdy autobusy nie zostały oklejone z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego bądź gdy
doszło do awarii oklejonego pojazdu skutkującej koniecznością posłużenia się pojazdem
zastępczym lub koniecznością wydłużenia czasu ekspozycji treści informacyjnych na innych
nieuszkodzonych pojazdach - w zakresie terminu realizacji niniejszej umowy,
f) 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 w zakresie dostosowania umowy do tych zmian.

Część VI. Postanowienia końcowe.
1. O wyniku postępowania, zlecający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którzy
złożyli ofertę i umieści informację o rozstrzygnięciu postępowania na swojej stronie internetowej.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie
jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi
podstawy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec zamawiającego ze strony
podmiotu, który złożył ofertę.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od całości lub części zamówienia bez podania
przyczyny.
5. Zawiadomienie o wyborze oferty skierowane do Wykonawcy, którego oferta została wybrana
będzie zawierać dodatkowo wskazanie terminu zawarcia umowy.
6. Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, którego oferta
została wybrana, do podpisania umowy będzie ceną umowy.
7. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
Z poważaniem
Dyrektor
Małgorzata Wojtczak

Załącznik nr 1
WYKONAWCA
Pieczęć Wykonawcy
Regon
Samorządowy Zakład Podstawowej
Opieki Zdrowotnej w Chęcinach
26-060 Chęciny os. Północ 10
tel:41-315-10-45

OFERTA
W związku z realizacją przez Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach w
partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki
Zdrowotnej z siedzibą w Kielcach, projektu profilaktycznego „Być świadomą kobietą - wsparcie
profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z terenu Kieleckiego Obszaru
Funkcjonalnego do badań profilaktycznych” RPSW.08.02.03-26-0001/16, współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, składamy ofertę na „Wynajem
powierzchni reklamowej na autobusach komunikacji miejskiej w gminie Kielce na terenie KOF”.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie za cenę:
Netto................................ zł / (słownie................................ + VAT.........................
Brutto................................zł/ (słownie.................................
Wynajem powierzchni zewnętrznej autobusu i ekspozycja grafiki
(tył pojazdu wraz z szybą)
Cena jednostkowa brutto
1 miesiąc/ 1 pojazd

Liczba miesięcy ogółem
(liczba miesięcy wynajmu powierzchni
ogółem na wszystkich autobusach)

Razem
Cena netto

Razem
Cena brutto

52

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie ………………………………
2. Termin realizacji zamówienia: 1.12.2017 r. do 31.07.2019 r.
3. Oświadczamy, że wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym.
4. Oświadczamy że spełniamy następujące warunki:
a) co do kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów,
b) co do sytuacji ekonomicznej i finansowej,
c) co do zdolności technicznej i zawodowej.
5. Oświadczamy że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia.
6. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami w opisie przedmiotu
zamówienia.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy zawartym w ogłoszeniu
i akceptujemy warunki umowy oraz zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty
do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.

8. Osobą odpowiedzialną za realizacje wykonania zamówienia jest Pani / Pan ..................
numer telefonu .........................................
9. WYKONAWCA:
Nazwa Wykonawcy
…………………………………………………………………………………………..
Adres ……………………………………………………………………………………
Nr telefonu …………………………
Nr faxu, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję ………………………….
REGON …………………………..
NIP ……………………………….
W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, umowę w imieniu firmy podpiszą:
……………………………………………………………………………………
10. Oferta zawiera ...... stron kolejno ponumerowanych.
Miejscowość, data .................................

......................................................
Podpis ( podpisy) osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1.

Umowa najmu powierzchni reklamowej nr …………
Zawarta w dniu …………………… roku pomiędzy:
Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach, 26-060 Chęciny, Os. Północ 10, NIP:
959-12-94-540, zwanym w treści umowy „Zamawiającym” lub „Najemcą”, w imieniu którego działa:
a
…………………………………………………………………………………………………………,
z siedzibą w ……………………….. /nr kodu: ………. / ul. ………………
posiadającym nr REGON: ………………. , NIP: …………………. zwanym w treści umowy „Wykonawcą”
lub „Wynajmującym”, w imieniu którego działa:.
1…………………………………………………………………………………………………………
Strony zgodnie oświadczają, że umowa została zawarta w wyniku wyboru oferty Zleceniobiorcy, stanowiącej
załącznik do niniejszej umowy, w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego nr … i nie mają do niej
zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. j.t. z 2017, poz.
1579 ze zm.)
Strony zawarły umowę o następującej treści:
§1
[Przedmiot umowy]
1.

2.

3.

1.

2.

Umowa zostaje zawarta w związku z realizacją przez Zamawiającego w partnerstwie ze Świętokrzyskim
Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kielcach,
projektu profilaktycznego „Być świadomą kobietą - wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez
działania zachęcające kobiety z terenu Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (dalej KOF) do badań
profilaktycznych” RPSW.08.02.03-26-0001/16, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020.
Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wynajęcia :
a) wynajem zewnętrznej powierzchni 3 autobusów komunikacji miejskiej (tył autobusu wraz z szybami)
w gminie Kielce i ekspozycja grafiki na zewnętrznej powierzchni autobusów przez okres miesiąca
grudnia 2017 r.,
b) wynajem zewnętrznej powierzchni 3 autobusów komunikacji miejskiej (tył autobusu wraz z szybami)
w gminie Kielce i ekspozycja grafiki na 2 autobusach przez okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia
2018 r. oraz na 1 autobusie w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 listopada 2018 r.,
c) wynajem zewnętrznej powierzchni 2 autobusów komunikacji miejskiej (tył autobusu wraz z szybami)
w gminie Kielce i ekspozycja grafiki na zewnętrznej powierzchni autobusów w okresie od 1 stycznia
2019 r. do 31 lipca 2019 r.
w celu umieszczenia treści informacyjno-edukacyjnych dotyczących profilaktyki raka szyjki macicy
i zachęcających kobiety do wykonywania badań cytologicznych (dalej: Reklama)
Wykonawca wynajmuje powierzchnię na autobusach komunikacji miejskiej, które kursują minimum pięć
dni w tygodniu, obejmującym kolejne 7 dni rozpoczynających się od poniedziałku, w godzinach od 5:00 do
23:00. Wynajęcie powierzchni na zewnątrz następuje w tych samych autobusach.
§2
[Termin]
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 grudnia 2017 r. do 31 lipca 2019 r. Wynajmujący zobowiązuje
się udostępnić przedmiot najmu podmiotowi, o którym mowa w § 4 ust. 4 i ust. 5 na dwa dni robocze przed
okresem obowiązywania umowy w celu oklejenia autobusów oraz na trzy dni robocze po okresie
obowiązywania umowy w celu demontażu Reklamy.
W przypadku, gdy podmiot wybrany do wykonania usługi, o którym mowa w § 4 ust. 4, nie dokona
oklejenia autobusów najpóźniej w dniu rozpoczęcia obowiązywania niniejszej umowy z przyczyn

niezależnych od Najemcy, Strony zgodnie postanawiają, że okres obowiązywania niniejszej umowy ulegnie
odpowiedniemu wydłużeniu. Z tego tytułu Wynajmującemu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie
ponadto określone w § 5.
§3
[Obowiązki Wykonawcy]
1. Wykonawca oświadcza, że nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące używania wynajmowanych przez
niego Najemcy powierzchni reklamowych dla celów określonych w § 1 niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że podał prawidłowe dane dotyczące autobusów oraz przekazał informacje
niezbędne w celu prawidłowego oklejenia autobusów.
3. Wykonawca oświadcza, że autobusy są w stanie technicznym umożliwiającym ich oklejenie
Reklamami, a następnie ich demontaż po okresie obowiązywania umowy bez uszkodzenia autobusów.
4. Wynajmujący zobowiązuje się do utrzymywania powierzchni reklamowych w należytym stanie
technicznym i estetycznym przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić widoczność treści informacyjnych zamieszczonych przez
Najemcę na zewnątrz autobusów oraz ich ochronę przed uszkodzeniami lub zniszczeniem.
6. W przypadku awarii pojazdu oklejonego i przerwy uniemożliwiającej jego kursowanie 5 dni
w tygodniu, Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.
Nie później niż w terminie 2 dni od dnia wykrycia awarii, Wynajmujący zobowiązany jest do wynajęcia
kolejnego pojazdu (pojazdu zastępczego) oraz pokrycia go we wskazanym terminie na własny koszt
Reklamą. W takim wypadku koszty demontażu Reklamy na pojeździe zastępczym, obciążają
Wynajmującego. Wykonawca jednocześnie wydłuża czas ekspozycji treści informacyjnych
zamieszczonych na pojeździe zastępczym o dni, w jakich nie doszło do odbycia wymaganych kursów
przez pojazd uszkodzony.
7. W sytuacji, o której mowa w ust. 6, Zamawiający może wyrazić pisemną zgodę, aby zamiast
udostępnienia i oklejenia kolejnego pojazdu zastępczego, Wynajmujący wydłużył czas ekspozycji
Reklamy na innych oklejonych autobusach komunikacji miejskiej lub na pojeździe, który uległ awarii,
po jego ponownym rozpoczęciu kursowania.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli Wykonawcy pod względem prawidłowości wykonania
umowy.
§4
[Obowiązki Zamawiającego]
1. Najemca oświadcza, że będzie wykorzystywał powierzchnie reklamowe, o których mowa w ust. 2 § 1
w celu umieszczenia na nich treści dotyczących profilaktyki.
2. Najemca nie może podnająć przedmiotu najmu osobom trzecim bez uprzedniej zgody Wynajmującego.
3. Najemca zobowiązuje się dostarczać plakaty Wynajmującemu w celu ich umieszczenia zgodnie z § 3
ust. 5.
4. Najemca oświadcza, że zaangażuje podmiot zewnętrzny do umieszczenia Reklamy na zewnętrznej
powierzchni autobusu tj. jego oklejenia.
5. Najemca oświadcza, że zaangażuje podmiot zewnętrzny do demontażu Reklamy z autobusu, po okresie
obowiązywania umowy.
6. Koszt oklejenia i demontażu ponosi Najemca, poza wypadkami określonymi w § 3 ust. 6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

§5
[Wynagrodzenie]
Strony ustalają wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy w wysokości netto ……………………..
za cały okres trwania umowy.
Kwota, o której mowa w ust. 1 zostanie powiększona o obowiązujący podatek od towarów i usług.
Kwota wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje jego wartość, wszystkie określone
prawem podatki (w tym podatek VAT) oraz inne koszty związane z realizacją umowy.
Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi za każdy miesiąc odrębnie na podstawie poprawnie
wystawionej faktury VAT.
Za miesiąc grudzień 2017 r. Najemca zapłaci Wynajmującemu z góry do dnia 31 grudnia 2017 r.
Strony uzgodniły, że zapłata należności będzie dokonana w formie przelewu na konto Wykonawcy:
………………………………………… w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
W przypadku braku środków na koncie Projektu u Zamawiającego, wynagrodzenie, o którym mowa
w niniejszym paragrafie, zostanie zapłacone Wykonawcy niezwłocznie po otrzymaniu środków od Instytucji
Zarządzającej.
Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§6
[Kary umowne]
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar
umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) w przypadku niewykonania obowiązków przez Wykonawcę, o których mowa w § 3 w wysokości 2%
wynagrodzenia brutto wyliczonego zgodnie z § 5 umowy, za każdy przypadek,
b) w przypadku podania nieprawdziwych informacji dotyczących parametrów autobusów skutkujących
nieprawidłowych ich oklejeniem w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto wyliczonego zgodnie z § 5
umowy, za każdy przypadek,
c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10.000 zł,
d) w przypadku niewykonania obowiązków przez Wykonawcę, o których mowa w § 3 ust. 6 w wysokości
2 % wynagrodzenia brutto wyliczonego zgodnie z § 5 umowy, za każdy przypadek,
3. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w art. 471 Kodeksu cywilnego do
wysokości poniesionej szkody.
4. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający jest upoważniony do potrącenia kwoty kar
z wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowany przedmiot umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
§7
[Rozwiązanie Umowy]
1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z Wykonawcą:
a) który z różnych przyczyn zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym umową,
b) wobec którego złożono wniosek o upadłość, ogłoszono upadłość bądź podjęto czynności związane
z przeprowadzeniem likwidacji,
c) który narusza postanowienia niniejszej umowy,
d) w przypadku, gdy Wykonawca utracił uprawnienia niezbędne do wykonywania niniejszej umowy,
e) w przypadku, gdy Wykonawca zaprzestał świadczyć usługę w zakresie wykonywania transportu
komunikacji miejskiej na terenie gminy Kielce, w szczególności w przypadku zmiany podmiotu
świadczącego usługę w zakresie transportu komunikacji miejskiej w Kielcach.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem dwutygodniowego
okresu wypowiedzenia w przypadku zaprzestania realizacji projektu wskazanego w § 1 lub w przypadku
zaprzestania realizacji części zadań.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę
w terminie 30 dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą odstąpienia, nie później niż do 30 maja
2019 r.
§8
[Osoby kontaktowe]
1.
Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za realizację umowy jest:
………………………… tel. ……………………………………
2.
Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za realizację umowy jest:
………………………… tel. ………………………………………
§9
[Zmiana umowy]
1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z treści umowy na
rzecz osób trzecich.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany
w zapytaniu ofertowym.
3. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji:
a) zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT. W przypadku wprowadzenia
zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie stawka podatku VAT oraz wartość podatku VAT,
b) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację umowy - w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa,
c) zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,
d) wystąpienia siły wyższej (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) - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,
e) gdy autobusy nie zostały oklejone z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego bądź gdy doszło
do awarii oklejonego pojazdu skutkującej koniecznością posłużenia się pojazdem zastępczym lub
koniecznością wydłużenia czasu ekspozycji treści informacyjnych na innych nieuszkodzonych
pojazdach - w zakresie terminu realizacji niniejszej umowy,
f) 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 - w zakresie dostosowania umowy do tych
zmian.

1.
2.
3.

§ 10
[ Postanowienia końcowe]
Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę
Zamawiającego.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

...................................................
podpis Zamawiającego

………………………………..
podpis Wykonawcy

