
Zamawiający:
Gminny  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  w  Żórawinie reprezentowany  przez  Dyrektora
Bartłomieja Dytwińskiego

Adres siedziby zamawiającego:
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie
55-020 Żórawina, ul. Młyńska 9, Węgry 

 Zamawiający zaprasza

do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie
zapytania ofertowego 
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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Przegląd i badanie wydajności hydrantów



I. Informacje ogólne
Zamawiający:
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie
ul. Młyńska 9, Węgry
55-020 Żórawina
tel. 71 31 65 116 

II. Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie  Zapytania  Ofertowego  w  formie  zapytań
skierowanych bezpośrednio do Wykonawców

III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przegląd i badanie wydajności hydrantów:
Ilość hydrantów:
1) na terenie Gminy Żórawina – 600 szt.

Ilość  podanych hydrantów jest  liczbą  szacunkową.  Rzeczywista  ilość  może ulec  zmianie,  
z zastrzeżeniem postanowień określonych w rozdziale IV niniejszego zapytania ofertowego.

Zakres zadania obejmuje:
1. kontrolę optyczną zabezpieczenia antykorozyjnego
2. kontrolę poprawności oznakowania hydrantu zgodnie z normą PN-EN ISO 7010:2020
3. kontrolę odwodnienia się kolumny hydrantu
4. badanie wydajności hydrantu (ciśnienie statyczne, dynamiczne, wydajności)
5. przygotowanie raportu wraz ze wszystkimi uwagami 
6. w trakcie wykonania przeglądu i badania hydrantów zasuwy należy pozostawić w pozycji

otwartej
7. określenie współrzędnych geograficznych danego hydrantu
8. Zdjęcie usytuowania hydrantu

IV. Zamówienia częściowe, oferty wariantowe, zamówienia uzupełniające
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
2.Zamawiający  przewiduje  udzielenie  zamówień  uzupełniających  polegających  na
zwiększeniu ilości badanych hydrantów o 30% .

V. Klauzula RODO
Na  podstawie  art.  13  ust.  1  i  2  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Ur. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1) dalej: „RODO”, informuję, że:

1. administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  Gminny  Zakład  Gospodarki
Komunalnej  w  Żórawinie,  ul.  Młyńska  9  Węgry,  55-020  Żórawina.  Administrator
wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Wojciech Huczyński  – kontakt
poprzez Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:  iod@huczynski.pl;
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) i  c) RODO,
tj.  w  celu  podjęcia  działań  związanych  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia
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publicznego - czynności przed zawarciem umowy oraz wywiązania się Administratora z
prawnego  obowiązku  w  postaci  realizacji  przedmiotowej  procedury.  Nazwa
postępowania: „Przegląd i badanie wydajności hydrantów”
3. Dane  będą  przetwarzane  w  zakresie  imienia  i  nazwiska,  służbowego  adresu
korespondencyjnego, służbowego numeru telefonu; służbowej poczty elektronicznej;
4. Odbiorcami Państwa danych mogą być organy władzy publicznej, którym Administrator
jest  zobowiązany  do  ich  udostępnienia  oraz  zaufane  podmioty,  pracujące  na  rzecz
Administratora  –  na  podstawie  umowy  o  powierzeniu  przetwarzania  danych,
gwarantującej zachowanie ich w poufności oraz integralności;
5. Państwa  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  4  lat  od  zakończenia
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  a  jeżeli  czas  trwania  umowy
przekroczy 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6.Obowiązek  podania  przez  Państwa  danych  osobowych  bezpośrednio  Państwa
dotyczących jest warunkiem udziału w postępowaniu.  W przypadku odmowy podania
danych  osobowych  wymaganych  w  przedmiotowej  procedurze,  Państwa  oferta  nie
będzie uwzględniana w postępowaniu;
7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani poza obszar Unii Europejskiej;
8.  W odniesieniu  do  Państwa  danych osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane w
sposób  zautomatyzowany,  stosownie  do  art.  22  RODO.  Dane  nie  będą  podlegać
profilowaniu;
9. W związku z przetwarzaniem danych posiadają Państwo następujące prawa:
10.  Na  podstawie  art.  15  RODO  -  prawo  dostępu  do  danych  osobowych  Państwa
dotyczących,
11. Na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Państwa danych osobowych,
12.  Na  podstawie  art.  18  RODO  -  prawo  żądania  od  Administratora  ograniczenia
przetwarzania, danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO;
13.  Prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Danych  Osobowych,  gdy  uznają
Państwo,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  Państwa dotyczących  narusza  przepisy
RODO.
14. W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia nie przysługuje
Państwu:
15. Na podstawie art.  17 ust.  3 lit.  b) ,d),  lub e) RODO - prawo do usunięcia danych
osobowych,
16. Prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO
17. Na  podstawie  art.  21  RODO  prawo  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych art.6 ust.
1 lit. b) i c) RODO.

VI. Termin wykonania
Termin wykonania podzielony na 6 etapów wg Stacji Uzdatniania Wody:
SUW JAKSONÓW (2 miejscowości)  – max. 30 dni od dnia podpisania umowy
SUW WĘGRY (4 miejscowości) – max. 60 dni od dnia podpisania umowy
SUW STARY ŚLESZÓW (6 miejscowości) – max. 90 dni od dnia podpisania umowy
SUW BRATOWICE (12 miejscowości) – max. 120 dni od dnia podpisania umowy
SUW ŻERNIKI WIELKIE (3 miejscowości) – max. 150 dni od dnia podpisania umowy
SUW ŻÓRAWINA  (5 miejscowości) – max. 180 dni od dnia podpisania umowy
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Termin wykonania usługi może ulec skróceniu. Maksymalny termin wykonania usług na 
terenie Gminy Żórawina wynosi 180 dni .

VII. Wymagane  dokumenty
Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w
celu wykazania  braku podstaw do wykluczenia,  wystawiony nie  wcześniej  niż  6  miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,  a w stosunku do osób fizycznych – dokument z
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej rzeczypospolitej Polskiej.

VIII. Informacje o sposobie porozumienia się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazanie oświadczeń i dokumentów
1. Składanie dokumentów, oświadczeń, zawiadomień, zapytań, ofert oraz przekazywanie 
informacji odbywa się elektronicznie za pomocą adresu elektronicznego: 
bok.techniczny@wodociagizorawina.pl 
2. Zamawiający będzie odpowiadał na zapytania wykonawców elektronicznie
3. Osoba do kontaktu w zakresie pytań merytorycznych: Katarzyna Gabryel 
bok.techniczny@wodociagizorawina.pl 

IX. Opis sposobu przygotowania oferty oraz składanie ofert
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
2. Ofertę składa się w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej
3. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym 

Zapytaniu Ofertowym
4. Ofertę należy złożyć na adres elektroniczny e-mail: bok.techniczny@wodociagizorawina.pl
5. Wszyscy wykonawcy są zobowiązani przesłać podpisany formularz ofertowy (skan). 

Preferowane przez Zamawiającego formaty plików do składania dokumentów 
elektronicznych to pdf. 

X. Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć na adres elektroniczny e-mail: 
bok.techniczny@wodociagizorawina.pl 
2. Termin składania oferty upływa w dniu: 11.06.20  21 r.

XI. Opis sposobu obliczania ceny
1.  Cena oferty  ma być  wyrażona w PLN i  winna zawierać  wszelkie  koszty  niezbędne do
wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu
ofertowym, w tym podatek VAT (%) w ustawowej wysokości.
2. Cena określona przez Wykonawcę zostaje ustalona na okres ważności umowy i nie będzie
podlegała zmianie.

XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
Cena oferty – 100%.

XIII.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie wysłana każdemu Wykonawcy, 
który złożył prawidłowo ofertę.
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 2. Umowa w sprawie zamówienia zostanie podpisana z Wykonawcą, którego oferta została 
uznana za najkorzystniejsza.

XIV.ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich 
interes  prawny  w uzyskaniu  zamówienia  doznał  lub  może doznać  uszczerbku w wyniku  
naruszenia przez Zamawiającego przepisów Regulaminu.
2. Zgodnie  z  Regulaminem  udzielania  zamówień  w  postępowaniu  mają  zastosowanie  
przepisy dotyczące środków ochrony prawnej, rozdz. IV, pkt 13.1 – 13.8.

XV. ZAŁĄCZNIKI
a) Formularz oferty – załącznik 1.
b) Wzór protokołu z badania hydrantu – załącznik 2.
c) Wzór umowy – załącznik 3.
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załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY

Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy

      3) Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym w sprawie zamówienia:

Imię i nazwisko

Adres 

Numer telefonu

Adres e-mail

Oferujemy wykonanie usługi za podane niżej ceny:

Miejscowość
Ilość

hydrantów
Cena netto

zł/szt.
Cena oferty

netto zł
Podatek VAT

zł
Cena oferty

brutto zł

Gmina
Żórawina

600 szt. 

1. Zapewniamy wykonanie zamówienia w terminie 180 dni od dnia podpisania umowy.
2.Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  wymaganiami  określonymi  w  zapytaniu  ofertowym  i
akceptujemy je bez zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą  przez okres 180 dni od upływu terminu składania
ofert.
4.  Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  postanowieniami  umowy  i  zobowiązujemy  się,  w
przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszym projektem umowy, na
warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym.
5. Niniejszą ofertę składamy na................. kolejno ponumerowanych i parafowanych stronach.
6. Integralną częścią oferty są następujące oświadczenia i dokumenty: (wypełnia i załącza do oferty
Wykonawca):
1/..................................................................................................................................................
2/..................................................................................................................................................
3/..................................................................................................................................................
4/..................................................................................................................................................
5/..................................................................................................................................................

...............................                                                                          ..............................................
 miejsce i data                                                                               podpis i pieczęć Wykonawcy
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załącznik nr 2

RAPORT Z PRZEGLĄDU HYDRANTU

Miejscowość………………...................... Data………………...............................

Adres ………………………................................................................................................................................

Nr hydrantu:………………………………………………………………………....................................................................

Rodzaj hydrantu:…………………………………………………….………………………………..............................................

Zasuwa:…………………….…………………………………………………………………………………………………………………….....

Oznakowanie:……………………………………………………………………………………..………………………………………………

WYNIK PRZEGLĄDU:

➢ Hydrant: SPRAWNY/NIESPRAWNY*

➢ Zasuwa: SPRAWNA/NIESPRAWNA*

➢ Oznakowanie: TAK/NIE*

➢ Zdjęcie usytuowania hydrantu TAK/NIE*

➢ Nr plomby: …………………………………….……………………………………………………………………………………

➢ Ciśnienie statyczne: …………………………………………………………………………………….…………………. MPa

➢ Ciśnienie dynamiczne:.…………………………………………………………………………………………………… MPa

➢ Przepływ:……………………………………………………………………………………………………………………… dm3/s

➢ Współrzędne geograficzne GPS…..................................................................................................

*niepotrzebne skreślić

UWAGI:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….………………………...
 Podpis pracownika
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załącznik nr 3

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG NR ….................................

zawarta w dniu …...................................... w Węgrach, 
pomiędzy:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie z siedzibą w Węgrach przy ul. Młyńskiej 9 (55-
020  Żórawina)  nr  NIP  8961426299,  reprezentowanym  przez  Dyrektora  Zakładu  –  Bartłomieja
Dytwińskiego, zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą

a

…........................................... zamieszkałym w …......................................... przy ul. …..............................
prowadzącym  działalność  gospodarczą  pod  firmą:....................................................  z  siedzibą  w
…....................  przy  ul.................................,  wpisaną  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  nr
REGON:.........................................,  nr NIP:..........................................,  zwanym dalszej części Umowy
Wykonawcą
lub
Spółką …................................. z siedzibą w …................................. przy ul. ….......….................................
wpisaną  do  rejestru  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd
Rejonowy w …..............................  Wydział:..........  Gospodarczy  krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS …............................., nr REGON:................................, nr NIP:........................................ o
kapitale zakładowym w wysokości …................................... zł, 
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:
- …....................................................... -..................................................
o następującej treści:

§1

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na wykonaniu przeglądu
i badania wydajności hydrantów.

Ilość hydrantów do badania:

1) Na terenie Gminy Żórawina – 600 szt.

Jest to  ilość szacunkowa określona przez Zamawiającego. Rzeczywista ilość może ulec zmianie, z
zastrzeżeniem postanowień określonych w §2 umowy.

Zakres zadania obejmuje:
1. kontrolę optyczną zabezpieczenia antykorozyjnego,
2. kontrolę poprawności oznakowania hydrantu zgodnie z normą PN-EN ISO 7010:2020
3. kontrolę odwodnienia się kolumny hydrantu
4. badanie wydajności hydrantu (ciśnienie statyczne, dynamiczne, wydajności) 
5. przygotowanie raportu wraz ze wszystkimi uwagami 
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6.  w  trakcie  wykonania  przeglądu  i  badania  hydrantów  zasuwy  należy  pozostawić  w
pozycji otwartej
7. określenie współrzędnych geograficznych danego hydrantu
8. Zdjęcie usytuowania hydrantu

§2

1. Wykonawca  wykona  przedmiot  umowy  opisany  w  §1  w  terminie  do  180  dni  od  dnia
podpisania umowy

2. Za wykonanie umowy uważa się realizację usługi w co najmniej 90% tj. wykonania badania
hydrantów

3. W  przypadku  nierealizowania  przedmiotu  umowy  w  co  najmniej  90%,  Wykonawca
zobowiązany  jest  w  załączonym  raporcie  wskazać  przyczyny  niewykonania  przeglądów
hydrantów

4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających polegających na zwiększeniu
ilości badanych hydrantów o 30%

§3

W przypadku niewykonania przez  Wykonawcę,  przedmiotu umowy opisanego w  §1,  w terminie
opisanym  w  §2  pkt  1.  Zamawiający  uprawniony  jest  do  ich  wykonania  lub  zlecenia  wykonania
osobom trzecim, na koszt Wykonawcy.

§4

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających
odpowiednie kwalifikacje oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt.

§5

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  przedmiotu  umowy  osobiście,  to  jest  bez  udziału
podwykonawców.

§6

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości:

a) dla badania hydrantów na terenie gminy Żórawina w wysokości: …................ PLN netto za
jeden hydrant, słownie (…...........................................................................................................)

2. Ilość hydrantów przewidzianych do badania na terenie gminy Żórawina wynosi 600 sztuk

3. Ustala  się  wartość  przedmiotu  umowy netto  na  kwotę:  …....................................................
PLN (słownie:  ….........................................................................),  wartość  przedmiotu  umowy
brutto  na  kwotę:  …........................................  PLN
(słownie.....................................................................)  w  tym  podatek  VAT  (….......%)  w
kwocie............................................ PLN.

4. Podstawą  do  wystawienia  przez  Wykonawcę  faktury  VAT  obejmującej  wynagrodzenie
należne Wykonawcy jest protokół z badania hydrantów. Wynagrodzenie należne Wykonawcy
będzie stanowiło iloczyn przewidzianego w pkt. 1 wynagrodzenia netto za jeden hydrant oraz
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rzeczywistej  ilości  przebadanych  hydrantów  potwierdzonych  protokołem  z  badania
hydrantów.

5. Podatek  VAT  doliczony  zostanie  w  wysokości  przewidzianej  przepisami  prawa
obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT.

6. Zapłata należności  wynikających z wystawionych faktur,  następuje każdorazowo w formie
przelewu na wskazany w fakturze rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania faktury.

§7

1.  Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są:

- ze strony Zamawiającego: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie:

Pani Katarzyna Gabryel, mail bok.techniczny@wodociagizorawina.pl

- ze strony Wykonawcy:

2. Zmiana  osób  odpowiedzialnych  za  realizację  umowy i  danych ich  dotyczących,  winna
nastąpić pisemnie, nie wymaga ona jednak formy aneksu.

§8

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy -  180 dni

2.  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży  w  interesie  Zamawiającego  ,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni, od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
w  wysokości  proporcjonalnej  do  wykonanego  przedmiotu  umowy,  potwierdzonego
protokołem z badania hydrantów.

§9

KARY UMOWNE

1.  Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

a)  za  przekroczenie  terminu  wykonania  przedmiotu  umowy  określonego  w  §2  pkt  1. w
wysokości  0,5%  wynagrodzenia  netto  określonego  w  §6 pkt 3.  umowy  za  każdy  dzień
opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego w §2 pkt 1 umowy. 

2.  Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu z tytułu odstąpienia od umowy przez
którąkolwiek  ze  stron  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy  w  wysokości  10%
wynagrodzenia netto określonego w §6 pkt 3 umowy.

3. Zamawiający zapłaci karę umowna Wykonawcy z tytułu odstąpienia od mowy z przyczyn
leżących po jego stronie w wysokości  10% wynagrodzenia netto określonego w  §6 pkt 3
umowy.

4.  Jeżeli  kara umowna nie  pokrywa szkody Zamawiający  może dochodzić  odszkodowania
przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.
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5.  Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  należności  z  tytułu  kar  umownych  z
przysługującego mu wynagrodzenia.

§10

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy Zamawiający
zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających
z umowy (np. płatności).

2.  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  odstąpienia  od  umowy  w  następujących
przypadkach:

a) gdy Wykonawca nie rozpoczął lub przerwał wykonanie przedmiotu umowy i nie wznowił
ich przez okres dłuższy niż 30 dni mimo wezwania Zamawiającego,

b) w razie wystąpienia 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  7  dni  od  powzięcia  wiadomości  o
powyższych okolicznościach,

c)  w  razie  zagrożenia  upadłością  Wykonawcy  lub  w  razie  likwidacji  przedsiębiorstwa
Wykonawcy bądź wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, odstąpienie od umowy może
nastąpić w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

d) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy bądź sprzeczny z umową
mimo wezwań Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania usługi w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie lub w trybie natychmiastowym

§11

Wysokość wynagrodzenia ustalona w umowie §6 pkt 1 jest niezmienna przez okres, na który
zawarto umowę

§12

Ewentualne  spory  mogące  wynikać  przy  realizacji  postanowień  niniejszej  umowy,  po
wyczerpaniu  polubownego  ich  załatwienia,  rozstrzygane  będą  przez  sąd  powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego

§13

ZMIANY UMOWY
ZE WZGLĘDU NA WYSTĘPOWANIE SIŁY WYŻSZEJ

1.  Strony  umowy  w  sprawie  zamówienia  niezwłocznie,  wzajemnie  informują  się  o  wpływie
okoliczności  związanych z  wystąpieniem zachorowań na COVID-19 na  należyte wykonanie  tej
umowy, o ile taki  wpływ wystąpił  lub może wystąpić.  Strony umowy potwierdzają ten wpływ
dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które
mogą dotyczyć w szczególności:

1) nieobecność pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzenie na innej
podstawie niż  stosunek pracy,  które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji
zamówienia;
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2) decyzji  wydanych  przez  Głównego  Inspektora  Sanitarnego  lub  działającego  z  jego
upoważnienia  państwowego  wojewódzkiego  inspektora  sanitarnego,  w  związku  z
przeciwdziałaniem  COVID-19,  nakładających  na  wykonawcę  obowiązek  podjęcia
określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) poleceń  lub  decyzji  wydanych  przez  wojewodów,  ministra  właściwego  do  spraw
zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów , związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;

4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w
dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;

5) innych  okoliczności,  które  uniemożliwiają  bądź  w  istotnym  stopniu  ograniczają
możliwość wykonania umowy

2. Każda ze stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających  wpływ  okoliczności  związanych  z  wystąpieniem  COVID-19  na  należyte
wykonanie tej umowy;

3. Strona umowy na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, w terminie 14 dni od
dnia  ich  otrzymania  przekazuje  drugiej  stronie  swoje  stanowisko,  wraz  z  uzasadnieniem,
odnośnie do wpływu okoliczności  na należyte jej  wykonanie.  Jeżeli  strona umowy otrzymała
kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania;

4.  Zamawiający,  po  stwierdzeniu,  że  okoliczności  związane  z  wystąpieniem  COVID  -19  mogą
wpłynąć  lub  wpływają  na  należyte  wykonanie  umowy,  może  w  uzgodnieniu  z  Wykonawcą
dokonać zmiany umowy, w szczególności przez:

a) zmianę terminu wykonania umowy lub jej  części,  lub czasowe zawieszenie wykonania
umowy lub jej części,

b) zmianę sposobu wykonania usługi, 

c) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub
sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany
każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

5.  Wykonawca,  po  stwierdzeniu,  że  okoliczności  związane  z  wystąpieniem  COVID-19,  mogą
wpłynąć  lub  wpływają  na  należyte  wykonanie  łączącej  ich  umowy,  która  jest  związana  z
wykonaniem  zamówienia  lub  jego  części,  uzgadniają  odpowiednią  zmianę  tej  umowy,  w
szczególności  mogą  zmienić  termin  wykonania  umowy  lub  jej  części,  czasowo  zawiesić
wykonanie  umowy  lub  jej  części,  zmienić  sposób  wykonywania  umowy  lub  zmienić  zakres
wzajemnych świadczeń. 

§14

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową,  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu
Cywilnego

§15

Wszelkie  zmiany i  uzupełnienia  niniejszej  umowy,  wymagają dla  swojej  ważności  zachowania
formy pisemnej z wyjątkiem spraw §2 pkt 3 i §8 pkt 2 Umowy.

§16

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