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 ……………………………… Rybnik, dnia  10.06.2021r.  
 pieczątka jednostki 

 

 

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi 
nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku 

ul. Krzyżowa 12 

44-200 Rybnik 
Sprawa: zapytanie ofertowe 

 

1. Nazwa zamówienia: Zamontowanie 10 kamer i odpowiedniego sprzętu  

do funkcjonowania zewnętrznego monitoringu wizyjnego w Przedszkolu z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  

Lp nazwa produktu Ilość szt Parametry 

1 Rejestrator ip 1 

Możliwość podłączenia 16x kamer ip 

Pasmo przenoszenia wejściowe 155 Mb/s 

Pasmo przenoszenia wyjściowe 250 Mb/s 

Wsparcie dla kamer ip w tym także dla kamer obrotowych 

Rozdzielczość zapisu: 16 kamer 12MPx w 25kl/s 

Obsługiwane rozdzielczości: 16  @ 4000 x 3000 px, w 25kl.s , 16  @ 
3840 x 2160 px, w 25kl.s , 16  @ 3072 x 2048 px, w 25kl.s , 16  @ 
2592 x 1944 px, w 25kl.s , 16  @ 2560 x 1944 px, w 25kl.s 

wyjście HDMI: 4K (3840 × 2160) 

VGA: 1920 × 1080/60Hz 

Wyjście alarmu: we/wy: 4/1 

Audio: Wyjście audio: 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) 

Kodowanie: H.265/H.265+/ 

Synchroniczne odtwarzanie: 16-ch 

ilość złącz sata SATA: 2 SATA interfejs 

Pojemność dysków: Do 8 TB(na każdym z dysków) 

Złącze sieciowe: 1 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet 
interface 

Interfejs USB: 1 × USB 2.0 front ; 1 × USB 3.0 

mysz bezprzewodowa 

Oprogramowanie zarządzające iVMS4200 dołączone w zestawie 

PoE: ilość portów poe 16x Standard: IEEE 802.3 af/at; ≤ 200 W 
25w/kanał 

Menu w języku polskim 

Wbudowany zasilacz:  110, 240v 

2 Dysk do rejestratora 2 

Pojemność  dysku - 6tb 

Format dysku - 3,5" 

Typ dysku - HDD 

Cache - 256MB 

Prędkość  obrotowa - 5400 obr/min 
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Średni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF) - 1000000h 

3 Kamera IP 9 

Kompatybilność z rejestratorem - wymagany ten sam producent 

Rozdzielczość natywna - 3840 x 2160px 8mpx 

Interfejs komunikacyjny - RJ45 

Kolor obudowy - Biały 

Rodzaj kamery - kopułkowa 

Zasięg podczerwieni - 30m 

Zastosowanie kamery - Na zewnątrz budynków 

Format kompresji - H.264, H.264+, H.265, H.265+ 

Tryb nocny - Tak 

Typ zasilania - DC12V Zasilanie PoE: 802.3af klasa 3 

Stopień ochrony obudowy: IP67 

Redukcja szumów: 3D 

Regulacja położenia: 355/75/355° (pan/tilt/obrót) 

Rejestracja na kartę pamięci: uSD/SDHC/SDXC do 128GB 

Detekcja  sabotażu  obrazu: Tak 

sensor 1/2.5" CMOS 

Ogniskowa obiektywu: 2,8 mm 

Wbudowana analiza - detekcja twarzy, pojawienie/zniknięcie 
przedmiotu, detekcja wałęsania się 

Czułość kamery color: 0,01 Lux @F1,2 

Dedykowana  puszka  montażowa 

Menu w języku polskim 

4 Kamera ip - obrotowa 1 

Kompatybilność z rejestratorem - wymagany ten sam producent 

Rozdzielczość natywna - 2688 x 1520px 4mpx 

Interfejs komunikacyjny - RJ45 

Kolor obudowy - Biały 

Rodzaj kamery - szybkoobrotowa ip PTZ 

Zasięg podczerwieni - 50m 

Zastosowanie kamery - Na zewnątrz budynków 

kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG 

Tryb nocny - Tak 

Typ zasilania - DC12V Zasilanie PoE: 802.3af 

Stopień ochrony obudowy: IP66 

Redukcja szumów: 3D 

Zakres ruchu głowicy: Poziomy: 0° do 350°, nachylenia: 0° do 90° 

Rejestracja na kartę pamięci: uSD/SDHC/SDXC do 256GB 

Prędkość PTZ: Poziom: 0.1°/s do 60°/s, Nachylenie: 0.1°/s do 50°/s 

sensor 1/2.8" CMOS 

obiektyw o zmiennej ogniskowej 2.8 - 12 mm Motozoom 4x zoom 
optyczny cyfrowy: x16 

Wbudowana analiza - detekcja twarzy, pojawienie/zniknięcie 
przedmiotu, detekcja wałęsania się 

Czułość: Kolor: 0.005 Lux @(F1.5, AGC ON); B/W: 0.001 Lux @(F1.5, 
AGC ON); 0 Lux with IR 

Dedykowany uchwyt/wysięgnik montażowy 

Menu w języku polskim 
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5 Telewizor LED 4k 2 

Ekran - 43" 4K Ultra HD 

Matryca LED - 50 Hz 

System Smart TV - Tizen 

Złącza - 2xHDMI, 1xUSB, CI+, LAN, WiFi 

funkcje - SmartTV, HDR, DLNA 

technologia HDR - HDR, HDR10+ 

moc głośników - 2 x 10W 

możliwość mocowania na ścianie - tak vesa 200 x 200 mm 

Złącze LAN - TAK 

Dodatkowo - uchwyt montażowy ścienny na wysięgniku 
umożliwiający kątową regulację, przewód HDMI v1.4 10m 

Menu w języku polskim 

6 Rozdzielacz HDMI 1 

rozdzielczości 480i, 576i, 1080i, 480p, 576p, 720p, 1080p, 4K 

Złącza wejściowe (input): 1x HDMI  

Złącza wyjściowe (output): 2x HDMI  

obsługa formatów audio: LPCM 7.1 / Dolby-AC3 / DTS 7.1 / DSD / 
DTS-HD / DOLBY - trueHD 

standard HDMI1.4b 

obsługa najwyższej rozdzielczości obrazu 3840x2160 / 60Hz 

zasilanie: DC 5V, 350mA 

7 Zasilacz UPS 1 

montaż w szafie rack 19" 

Moc pozorna: 3000 VA 

Moc rzeczywista: 1800 W 

Architektura UPS: Line-Interactiv 

Czas przełączania: 2 - 6 ms 

Typ obudowy - Rack 2U 

gniazda wyjściowe - IEC C13 (10A)x4 

Automatyczna regulacja napięcia (AVR) Awaryjne wyłączenie (EPO) 

8 listwa zasilająca RACK 1 

9 gniazd, wyłącznik - wtyk IEC - 2m 

Obudowa srebrna, aluminiowa z uchwytami do montażu 
poziomego rack 19", 1U. 

Długość kabla zasilającego: 2m, zakończony wtykiem IEC – C14. 

Maksymalna moc listwy - 3680W 

9 Pozostałe --- 

montaż kamer ip na elewacji budynku (przewody do kamer są już 
wypuszczone z tynku i doprowadzone do szafy rack) 

montaż kamery obrotowej na elewacji budynku - konieczność 
użycia zwyżki (przewód do kamery wypuszczony z tynku i 
doprowadzony do szafy rack) 

montaż i konfiguracja rejestratora 

montaż telewizorów na ścianie w dwóch pomieszczeniach, 
doprowadzenie przewodu HDMI 

 

 

3. Kod CPV: 32333200-8, 32333100-7, 31644000-2, 32324600-6, 31224810-3 
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4. Termin realizacji: do 27.08.2021r. 

5. Wymagania dotyczące realizacji dostaw: wykonawca zobowiązuje się do dostawy 

sprzętu fabrycznie nowego, dostawa musi być uzgodniona z zamawiającym, co najmniej  

z jednodniowym wyprzedzeniem 

6. Wymagany okres gwarancji: 60 miesięcy 

7. Szczególne postanowienia umowy odnoszące się do przedmiotu zamówienia: 

wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych warunkach w umowie,  

w okresie gwarancji w  wykonawca jest zobowiązany do świadczenia serwisu 

gwarancyjnego na swój koszt, obejmującego również dojazd i transport 

8. Inne informacje: warunkiem złożenia oferty jest przeprowadzona wcześniej wizja 

lokalna 

9. Termin składania ofert: 18. 06.2021r. do godz.8.00  

10. Miejsce składania ofert: Oferta powinna być złożona u Zamawiającego w zamkniętej kopercie 

z dopiskiem „Zamontowanie 10 kamer i odpowiedniego sprzętu do funkcjonowania 

zewnętrznego monitoringu wizyjnego w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 

im. Jana Brzechwy w Rybniku” 

Ofertę można złożyć: 

 elektronicznie na adres: przedszkole_17_rybnik@op.pl  

 osobiście – od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00 

 pocztą na adres Zamawiającego: 

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr17 im. Jana Brzechwy w Rybniku 

ul. Krzyżowa 12 

44-200 Rybnik 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

11. Adres strony internetowej jednostki, na której prowadzone jest postępowanie (BIP 

lub platforma zakupowa): BIP http://p17.bip.edukacja.rybnik.eu/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:przedszkole_17_rybnik@op.pl
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Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Nazwa przedmiotu zamówienia:      „Zamontowanie 10 kamer i odpowiedniego sprzętu  

do funkcjonowania zewnętrznego monitoringu wizyjnego w Przedszkolu 

z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku” 

 

Dane Wykonawcy: 
 - Pełna nazwa:  ……………………………………………………………………………………………………. 

 - Adres siedziby: ……………………………………………………………………………………………………. 

 - Adres e-mail:  ……………………………………………………………………………………………………. 

 - NIP:   ……………………………………………………………………………………………………. 

 - Numer telefonu: ……………………………………………………………………………………………………. 

 - Numer rachunku bankowego: ……………………………………………………………………………………….. 

 - Nazwisko i imię właściciela:*  ……………………………………………………………………………………….. 

 - Pesel właściciela:* …………………………………………………………………………………………………….. 

*należy wypełnić w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (także w formie 

spółki cywilnej)
    

 
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

cenę netto:.................................zł. 

cenę  brutto:..................................zł. 

2.  Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych 
 w opisie   przedmiotu zamówienia. 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami i terminem 
realizacji zamówienia oraz projektem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 
4.  Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie  do ……………………..…………………………………. 
5. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do: 
- podpisania umowy na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie   
  wskazanym przez Zamawiającego, 
- ustanowienia osoby odpowiedzialnej za realizację umowy    (imię i nazwisko oraz numer telefonu)     

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

             
- udzielenia gwarancji na okres…………………………………………………………………………………………………………… 
6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.** 

** w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 
treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
 

Wykonawca 
 
…………………………………………………                    ………………………………………………… 
(miejscowość, data)                                                    (podpis i pieczątka) 
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Załącznik 2 

.............................................................. 
              ( pieczątka jednostki) 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO ORAZ O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:    „Zamontowanie 10 

kamer i odpowiedniego sprzętu do funkcjonowania zewnętrznego monitoringu wizyjnego 

 w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku” 

 

oświadczam/y, że: 

1) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia i nie spełniamy żadnej 

 z przesłanek zapisanych w art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Prawa zamówień publicznych, 

2) spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zapisane w art. 22 ust    

1b,tj: 

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

              o ile wynika   to z odrębnych przepisów; 

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

- zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

 

                          Wykonawca: 

 
 
 
                                                                                                                   ……………………………………………………….
 …………………………………………………………… 
                      (miejscowość, data)    (podpis, pieczątka) 
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Załącznik 3 

 
 
PROTOKÓŁ ODBIORU  do umowy nr …………………..z dnia……………………. 
 
1. Data przeprowadzenia odbioru: 

2. Miejsce przeprowadzenia odbioru: Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17  

im. Jana Brzechwy w Rybniku. 

3. Nazwa Etapu: zakończenie przedmiotu umowy 

4. Nazwa Zadania: Zamontowanie 10 kamer i odpowiedniego sprzętu  

do funkcjonowania zewnętrznego monitoringu wizyjnego w Przedszkolu z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku 

5. Osoby uczestniczące: 

Przedstawiciele Wykonawcy:  

Przedstawiciele Zamawiającego:  

6. Przeprowadzone czynności odbiorcze:  

7. Ujawnione wady i usterki:  

8. Wnioski dot. usunięcia ujawnionych wad, błędów i usterek, bądź informacja o braku 

zastrzeżeń:  

 

 
 
 
 
 
 
WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik 4 
 

Projekt umowy nr … 

 

zawarta w dniu ……………………… roku  w Rybniku, pomiędzy: 

Miastem Rybnik – Przedszkolem z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy  

w Rybniku z siedzibą przy ul. Krzyżowa 12, 44-200 Rybnik, 

 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:  

Dyrektora- Anita Skupień 

a 

…………………, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

…………………, NIP/PESEL: …………………. 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postepowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie postępowania o wartości 
nieprzekraczającej 130 000,00 złotych. 

 

§ 1. 

Przedmiotem umowy jest dostawa i zamontowanie 10 kamer i odpowiedniego sprzętu  

do funkcjonowania zewnętrznego monitoringu wizyjnego do Przedszkola z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

w zapytaniu ofertowym. Zapytanie ofertowe oraz oferta stanowią integralną część umowy. 

 

§ 2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do Przedszkola z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku przy ul. Krzyżowej 12, do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego w dniu i godzinach ustalonych z Zamawiającym.  

2. Za datę dostarczenia przedmiotu umowy uważa się dzień jego odbioru bez zastrzeżeń 

przez osobę odpowiedzialną za wykonanie umowy lub osobę zastępującą. 

3. Koszt transportu przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP podczas realizacji 

zadania. 

5. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, w pełni sprawny, 

dopuszczony do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz nieobciążony 

prawami osób trzecich. 

6. Przed podpisaniem protokołu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu wszelkie niezbędne do właściwego wykorzystania instrukcje, deklaracje, 

certyfikaty oraz karty gwarancyjne. Dokumentacja, o której mowa powyżej, musi być 

przygotowana w języku polskim.  
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7. Po dostarczeniu przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru, podpisany 

przez osobę odpowiedzialną za wykonanie umowy ze strony Zamawiającego oraz ze 

strony Wykonawcy. 

8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wadliwości przedmiotu umowy, 

Zamawiający może odmówić jego odbioru. 

9. Z chwilą odbioru przedmiotu umowy przez przedstawiciela Zamawiającego własność 

przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego. 

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostawą i ubezpieczeniem przedmiotu 

umowy do momentu przekazania go protokołem odbioru Zamawiającemu.  

 

§ 3. 

Termin realizacji przedmiotu umowy: do 27.08.2021r. 

 

§ 4. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

brutto: …………………… zł (słownie: ……………………), w tym należny podatek VAT, w oparciu  

o prawidłowo wystawioną fakturę. 

2. Wynagrodzenie nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji umowy. 

 

§ 5. 

1. Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury, po podpisaniu 

protokołu odbioru przedmiotu umowy przez przedstawicieli Zamawiającego  

i Wykonawcy. 

2. Termin płatności ustala się na 14 dzień od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury.  

3. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do regulowania płatności mechanizmem 

podzielonej płatności zgodnie z art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług. 

5. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze. 

6. Przy wystawianiu faktury VAT w treści faktury należy opisać Zamawiającego  

w następujący sposób: 

Nabywca: 

Miasto Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik 

NIP: 6420010758  

Odbiorca: 

       Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku 

       ul. Krzyżowa 12, 44-200 Rybnik 

 

§ 6. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60-miesięcznej gwarancji na dostarczony 

przedmiot umowy.  
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2. Strony zgodnie postanawiają przedłużyć zastosowanie przepisów dotyczących rękojmi za 

wady fizyczne dostarczonego przedmiotu umowy o okres obowiązującej gwarancji 

wskazanej w ust. 1. 

3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez obie strony protokołu 

odbioru. 

4. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia serwisu 

gwarancyjnego na swój koszt, obejmującego również dojazd i transport, polegającego na 

usunięciu wad w drodze naprawy lub na wymianie przedmiotu umowy albo jego części 

na wolne od wad, na warunkach opisanych w niniejszej umowie. 

5. Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę pocztą elektroniczną lub listem 

poleconym o wystąpieniu wad w przedmiocie objętym gwarancją i rękojmią,  

a Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie do 3 dni od powiadomienia 

go przez Zamawiającego o wadzie, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym – 

uzgodnionym przez strony w terminie do usunięcia wad – terminie. Zgłaszający 

obowiązany jest poinformować serwis Wykonawcy o godzinach dostępu do 

uszkodzonego przedmiotu umowy oraz o rodzaju uszkodzenia. 

6. Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 

umowy niezależnie od uprawnień przysługujących z tytułu gwarancji. 

7. Inne szczegółowe warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego określają dokumenty 

gwarancyjne, dostarczone wraz z przedmiotem umowy. Zapisy zawarte w niniejszej 

umowie dotyczące gwarancji zmieniają w tym zakresie mniej korzystne postanowienia 

zawarte w dokumentach gwarancyjnych. 

 

§ 7. 

1. Osobą upoważnioną do sprawowania kontroli ze strony Zamawiającego  

jest Anita Skupień 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest ……………..…… 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2. Zmiana ta 

wymaga pisemnego oświadczenia odpowiednio Zamawiającego lub Wykonawcy. 

 

§ 8. 

Zamawiający może odstąpić od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli 

Wykonawca: 

1) zleci wykonanie przedmiotu umowy podwykonawcy bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, 

2) opóźnia się z realizacją przedmiotu umowy o 7 dni względem terminu wskazanego  

w § 3. 
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§ 9. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 

10% kwoty opisanej w § 4 ust. 1, 

2) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 

umownego określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

3) za opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie rękojmi 

lub gwarancji w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1 za 

każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego terminu ich usunięcia. 

2. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia wyżej wskazanych 

kar umownych przez Zamawiającego. 

3. Naliczone przez Zamawiającego kary umowne zostaną potrącone z przysługującego 

Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

§ 10. 

Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób 

trzecich bez zgody Zamawiającego. 

 

§ 11. 

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 dnia powzięcia wiadomości  

o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 12. 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność 

wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć  

w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zmiana umowy 

dokonana z naruszeniem powyższego warunku jest nieważna.  

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

 

§ 13. 

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 14. 

Sprawy sporne mogące wynikać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez 

Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
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§ 15. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

 

 

  Zamawiający       Wykonawca   
 
 


