Warszawa, 24.01.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.2020
W związku z realizacją przez InnTech Poland Sp. z o.o. Projektu pn. „Innowacyjny i ekologiczny system
ogrzewczo-chłodzący z kompozytowymi prefabrykowanymi elementami ściennymi”, realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw objętego Umową o dofinansowanie
RPMA.01.02.00-14-9558/17-00 zapraszamy do złożenia oferty cenowej zamówienia pn.:
ZAKUP PAKIETU OPROGRAMOWANIA KLASY CAD-BIM
Kody CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48321100-5 System projektowania wspomaganego komputerowo (CAD)
Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym zapytaniu oraz załączonych dokumentach służą
wyłącznie przygotowaniu oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny
sposób.

Zamawiający

InnTech Poland Sp. z o.o.
Ul. Ząbkowska 18/5
03-735 Warszawa
NIP: 1132889778
Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R w celu opracowania
intuicyjnego systemu sterowania ciepłem i chłodem w pomieszczeniach
mieszkalnych, zbudowanych w innowacyjnej technologii ścian
prefabrykowanych z użyciem nowej instalacji grzewczo-chłodzącej.
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup pakietu oprogramowania klasy
CAD-BIM [Building Information Modeling], które będzie służyć do
wykonania projektu wykonawczego płyt ściennych/stropowych wraz z
systemem grzewczo-chłodzącym na potrzeby badań laboratoryjnych oraz
do zaprojektowania elementów ściennych wraz z modułem grzewczochłodzącym do budowy prototypowego lokalu wielopokojowego.

Opis przedmiotu
zamówienia

Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części:
1. Oprogramowanie klasy CAD-BIM (licencja podstawowa) spełniające
następujące wymagania:
• możliwość modelowania BIM elementów budowlanych
wytworzonych w badanej technologii – ze szczególnym
uwzględnieniem elementów, materiałów, systemów i układów
grzewczo-chłodzących,
• możliwość projektowania budynków (standardowych wraz z
ogólnymi schematami instalacji wewnętrznych oraz z
wykorzystaniem zamodelowanych elementów innowacyjnych),
• możliwość wyznaczenia charakterystyk energetycznych,
• możliwość wystawienia świadectw energetycznych,
• możliwość przeprowadzenia audytów energetycznych,
• możliwość obliczenia efektu ekonomicznego

•
•

możliwość obliczenia efektu ekologicznego
kompatybilność i/lub możliwość eksportu/importu modeli BIM
do/z formatów IFC oraz możliwość importu danych (modelu 3D)
w formatach RVT lub RFA – jako podrys z rozróżnieniem elementów
projektu.

2. Oprogramowanie klasy CAD-BIM (licencja rozszerzona) spełniające
następujące wymagania:
• możliwość uzupełnienia ogólnego projektu budynku o szczegółowe
schematy instalacji branżowych wraz z obliczeniami dla
następujących branż:
o grzewczej – m.in. obliczanie grawitacyjnego ciśnienia czynnego,
generowanie trzech rodzajów rzutów aksonometrycznych,
obliczanie liniowych i miejscowych strat ciśnienia dla wszystkich
obiegów, wskazanie obiegu krytycznego, wprowadzenie
armatury zaporowej na rysunku aksonometrii
o wentylacyjnej – m. in. obliczanie straty ciśnienia dla wybranych
ścieżek przepływu powietrza, sprawdzanie poprawności
instalacji i wykrywanie błędów, wykrywanie kolizji,
automatyczne dopasowywanie wymiarów kanałów i kształtek,
korzystanie z bibliotek producentów
o elektrycznej – m.in. obliczanie prądów zwarciowych, obliczanie
spadków napięcia, obliczanie prądów obciążeniowych (1-f i 3-f),
projektowanie tras kablowych
o gazowej – m.in. obliczanie zapotrzebowania gazu dla budynku,
obliczanie strat ciśnienia dla wybranych ścieżek, generowanie
schematów obliczeniowych dla ścieżek
o kanalizacyjnej – m.in. dobór średnic rur, automatyczne
rozwinięcia odpływów, pionów, podejść z przyborami,
automatyczne wykrywanie kolizji
o wodociągowej – m.in. obliczanie straty ciśnienia dla wybranych
ścieżek, generowanie trzech rodzajów aksonometrii, dobór
elementów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów,
obliczanie strat ciśnienia w obiegach cyrkulacyjnych.
Ogólne warunki licencji - Licencja spełniająca poniższe wymagania:
• licencja zapewniająca dostęp do najnowszych wersji
oprogramowania, wszelkich niezbędnych aktualizacji oraz wsparcia
technicznego przez okres minimum 1 roku
• licencja bezterminowa
• możliwość instalacji lokalnie na dedykowanych komputerach – 2
stanowiska, w tym:
o liczba stanowisk objętych licencją podstawową: 2
o liczba stanowisk objętych licencją rozszerzoną: 1
• oprogramowanie zostanie dostarczone wraz ze wszelkim
wymaganymi tytułami prawnymi umożliwiającymi Zamawiającemu
korzystanie z oprogramowania w celach badawczych, naukowych,
komercyjnych i innych,
• polska wersja językowa (lub w przypadku braku angielska)
• Obsługiwany system operacyjny Windows 10 (64-bit)
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W celu potwierdzenia spełnienia powyższych wymagań wskazanych w części
1 i 2 oraz w ramach ogólnych warunków licencji Oferent zobowiązany jest
wypełnić tabelę „INFORMACJA O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA”, która znajduje się w treści formularza ofertowego, którego
wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego (Wzór –
formularz ofertowy).

Termin realizacji
zamówienia

Oczekiwany termin realizacji zamówienia to 21 dni liczonych od dnia
podpisania umowy.
Termin i okres realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących
przypadkach:
a) w przypadku działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie
umowy w terminie,
b) w przypadku, gdy termin zakończenia realizacji zamówienia przez
Wykonawcę jest niemożliwy z powodu okoliczności leżących po
stronie Zamawiającego,
c) w przypadku wystąpienia okoliczności, których przewidzenie na
etapie dokonywania zlecenia było niemożliwe.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin i okres
realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu:
a) o okres niezbędny do usunięcia skutków/ustania działania siły
wyższej,
b) o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu
zamówienia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania
tych okoliczności,
c) o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu
zamówienia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania
tych okoliczności.

Miejsce realizacji
zamówienia

Siedziba Beneficjenta: ul. Ząbkowska 18/5, 03-735 Warszawa
A. Z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczone są podmioty:

Warunki udziału
w postępowaniu oraz
wykaz oświadczeń i
dokumentów jakie
należy dostarczyć w
celu potwierdzenia
spełnienia warunków
udziału w
postępowaniu

1. powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego
stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
jest:
• Łukasz Piechowski.
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Osobą wykonującą w imieniu Zmawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy jest:
• Łukasz Piechowski.
Oferent potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia,
którego treść zawarto w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr
1 do zapytania ofertowego (Wzór – formularz ofertowy).
B. Do udziału w postępowaniu dopuszczony zostanie Wykonawca, który:
1. W stosunku do którego nie wszczęto postępowania upadłościowego lub
układowego.
Oferent potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie
oświadczenia, którego treść zawarto w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (Wzór –
formularz ofertowy) oraz odpisu z rejestru KRS, CEIDG lub
równoważnych rejestrów obowiązujących w kraju oferenta.
Weryfikacja wszystkich warunków udziału w postępowaniu dokonywana
będzie w systemie „zero–jedynkowym” i odbędzie się poprzez stwierdzenie
spełniania albo niespełniania danego warunku. Oferty niekompletne,
niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu będą odrzucone.

Sposób przygotowania
oferty

1. Oferta cenowa powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami
niniejszego zapytania.
2. Nie dopuszcza się składania oferty cenowej częściowej ani wariantowej.
3. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę cenową. W przypadku, gdy
Oferent przedłoży więcej niż jedną ofertę cenową nie będzie
rozpatrywana żadna ze złożonych przez niego ofert.
4. Oferta cenowa powinna być sporządzona w języku polskim. Dopuszcza
się złożenie oferty cenowej w innym języku, pod warunkiem iż zostanie
do niej załączone tłumaczenie na język polski poświadczone przez
Wykonawcę.
5. Dokumenty stanowiące załączniki do oferty cenowej sporządzone w
języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Oferenta.
6. Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub
wycofać złożoną przez siebie ofertę cenową. Zarówno zmiana jak i
wycofanie oferty cenowej wymagają zachowania formy pisemnej.
7. Oferent nie może wycofać oferty cenowej po upływie terminu składania
ofert.
8. Wymagany termin związania ofertą wynosi minimum 30 dni. Bieg
terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9. Ofertę należy przygotować na formularzu udostępnionym przez
Zamawiającego jako Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (Wzór –
formularz ofertowy).
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Zgodnie z udostępnionym przez Zamawiającego formularzem w treści
oferty należy wskazać w szczególności:
•
•
•
•
•

pełną nazwę oferenta wraz z danymi kontaktowymi,
datę sporządzenia oferty,
przedmiot oferty,
termin wykonania przedmiotu zamówienia,
proponowaną łączną cenę netto i brutto oferty oraz ceny netto i
brutto za realizację poszczególnych elementów zgodnie z treścią
Załącznika nr 1,
• termin związania ofertą.
Poprawki w ofercie muszą być datowane oraz naniesione czytelnie i
opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę (imię i nazwisko).
Oferta powinna być podpisana, pod rygorem odrzucenia, przez osobę
lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w
imieniu Oferenta - warunek ten zostanie zweryfikowany przez
Zamawiającego na podstawie ogólnodostępnych rejestrów KRS, CEIDG
lub innych obowiązujących w kraju oferenta, potwierdzających
umocowanie osób do reprezentacji.
W przypadku wystawienia przez osoby, o których mowa w zdaniu
poprzednim, pełnomocnictwa do podpisania oferty, należy załączyć do
oferty potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa.
1. Do formularza ofertowego należy dołączyć:
I. Odpis z rejestru KRS, CEIDG lub równoważnych rejestrów
obowiązujących w kraju oferenta.
2. Cena oferty powinna być podana w PLN zgodnie z treścią formularza
ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (Wzór
– formularz ofertowy). Dopuszcza się podanie ceny w walutach obcych,
jednakże każdorazowo, na potrzeby oszacowania wartości zamówienia,
będzie ona przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia
roboczego poprzedzającego dzień publikacji zapytania ofertowego.
3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie
z niniejszym zapytaniem ofertowym.
4. Zamawiający, na potrzeby oceny ofert, w przypadku oferty, której wybór
prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, powiększy wskazaną
przez Oferenta cenę brutto o inne obciążenia podatkowe ponad
wskazaną cenę brutto, które miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
5. Oferent składając ofertę wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie
przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione
podmioty, danych osobowych w rozumieniu ROZPORZĄDZENIE
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

5

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) zawartych w ofercie oraz w załącznikach do niej.
Zamawiający informuje, że dane osobowe o których mowa w
poprzednim akapicie przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie
usprawiedliwionego celu, jakim jest w szczególności: przeprowadzenie
postępowania w formule Zapytania Ofertowego zgodnie z zasadą
konkurencyjności, zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym w
niniejszym postępowaniu wykonawcą, dokonanie rozliczenia i płatności
związanych z realizacją umowy.
Ocena zebranych ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu
zostanie dokonana na podstawie kryteriów dopuszczających i kryteriów
punktowych.
Kryteria dopuszczające
Kryterium 1: Spełnianie wymagań określonych w tabeli „INFORMACJA O
SPEŁNIANIU WYMAGAŃ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” znajdującej się w
treści formularza ofertowego – załącznika nr 1 do zapytania ofertowego
(Wzór – formularz ofertowy) – spełnia / nie spełnia.
Oferent potwierdza spełnienie kryterium wypełniając ww. tabelę poprzez
zaznaczenie spełniania wszystkich szczegółowych wymagań w ramach
oprogramowania klasy CAD-BIM (licencja podstawowa), oprogramowania
klasy CAD-BIM (licencja rozszerzona) oraz ogólnych warunków licencji.
Kryteria dopuszczające oceniane są metodą „zero-jedynkową”
(spełnia/nie spełnia). Niespełnienie chociażby jednego kryterium
dopuszczającego skutkuje odrzuceniem oferty.

Kryteria oceny ofert

Kryteria punktowe
Oferty spełniające określone powyżej kryteria dopuszczające zostaną
ocenione na podstawie następujących kryteriów punktowych i ich
znaczenia:
Kryterium 1: Cena brutto*, waga: 100%
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 punktów.
Punktacja w ramach kryterium będzie przyznawana na podstawie
poniższego wzoru:
W1obl = Cmin / Cobl * W1max
W1obl - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć
W1max - waga kryterium 1 – maksymalna liczba punktów, która może być
przyznana w kryterium 1
Cmin - wartość najniższej ceny brutto spośród złożonych ofert
Cobl - wartość obliczanej ceny brutto ocenianej oferty
Informacje wykorzystane do oceny punktowej będą
z przedłożonego przez Oferenta formularza ofertowego.

pochodziły

* Zamawiający, na potrzeby oceny ofert, w przypadku oferty, której wybór prowadziłby do powstania
obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, powiększy
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wskazaną przez Oferenta cenę brutto o inne obciążenia podatkowe ponad wskazaną cenę brutto, które
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zasady wyboru oferty

Termin, miejsce i forma
składania ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostały uznane za
zgodne z zapisami zapytania ofertowego i były dopuszczone do
rozpatrywania przez Zamawiającego (Oferent nie został wykluczony, a
oferta nie została odrzucona).
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje suma punktów jaką
otrzyma oferta. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która
otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów określoną w oparciu o
wskazane w niniejszym zapytaniu kryteria.
3. Gdy treść oferty oraz złożonych przez Oferentów dokumentów jest
niepełna, lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w
zapytaniu ofertowym, Zamawiający, z zastrzeżeniem zapisów punktu 5
poniżej, zwróci się do Oferentów o uzupełnienie braków lub udzielenie
wyjaśnień na piśmie, w wyznaczonym terminie. Uzupełniane dokumenty
mogą mieć późniejsze daty wystawienia od terminu składania ofert do
przedmiotowego postępowania, o ile potwierdzają spełnianie przez
Oferenta warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w
którym upłynął termin składania ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w tekście oferty
oczywistej omyłki pisarskiej i omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została
poprawiona.
5. Oferta będzie odrzucona gdy:
− zaoferowany przedmiot zamówienia nie jest zgodny z wymogami
określonymi w części „przedmiot zamówienia”,
− jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
− została złożona po wyznaczonym terminie do składania ofert.
6. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy są powiązani
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Ofertę Oferenta
wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania wiarygodności
oświadczeń i informacji przedstawionych przez oferenta, w tym w
szczególności w świetle publicznie dostępnych rejestrów i baz danych. W
przypadku negatywnej oceny wiarygodności oświadczeń i informacji
przedstawionych przez oferenta Zamawiający dokona odrzucenia oferty,
wskazując w tym zakresie stosowne uzasadnienie.
8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na
stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej
(skan
podpisanych
dokumentów
na
adres
e-mail
l.piechowski@inntech.co.pl), poczty, kuriera lub też dostarczona
osobiście na adres Zamawiającego. Na kopercie/w tytule e-maila należy
zawrzeć adnotację „Oferta do zapytania ofertowego nr 1.2020”).
2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.02.2020
do godz. 10.00 (liczy się data i godzina wpływu oferty).
3. Za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę jej wpływu na adres
Zamawiającego.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
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Sposób
porozumiewania się
Zamawiającego z
Oferentami

Zawarcie umowy

Informacje dodatkowe

Klauzule dot. zmian w
umowie zawartej z
wykonawcą

1. Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego w celu
wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i uwag związanych z zapytaniem
ofertowym. Pytania zadawane przez oferentów oraz odpowiedzi
Zamawiającego
publikowane będą na stronie internetowej
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Osobą upoważnioną z ramienia Zamawiającego do kontaktu i udzielania
wyjaśnień w sprawie niniejszego zapytania ofertowego jest:
Łukasz Piechowski (tel. 601 95 45 02, e-mail: l.piechowski@inntech.co.pl)
1. Oferent, który uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone w
zapytaniu ofertowym kryteria, zostanie zaproszony do podpisania
umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
2. Jeżeli wybrany Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w
terminie wskazanym przez Zamawiającego, wybrana zostanie kolejna
najwyżej oceniona oferta.
1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków postępowania
przed jego zakończeniem, jak również możliwość niedokonania wyboru
oferty oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2. Informacja o zmianie warunków postępowania zostanie zamieszczona na
stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
3. Oferent winien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji.
4. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
5. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym
nie zostaną rozpatrzone.
6. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko
i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez
prowadzącego postępowanie od postępowania ofertowego.
Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego
zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy
w następującym zakresie i przypadkach:
1. nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania
przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania
wynikającego z podpisanej przez Zamawiającego umowy na realizację
projektu Zamawiającego (numer umowy o dofinansowanie:
RPMA.01.02.00-14-9558/17-00),
2. nastąpi zmiana adresu siedziby Wykonawcy w trakcie trwania umowy,
numerów kont bankowych lub danych identyfikacyjnych,
3. nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego,
4. nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i
rachunkowych w treści umowy,
5. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w
zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
6. nastąpi przedłużenie terminu realizacji projektu Zamawiającego (numer
umowy o dofinansowanie: RPMA.01.02.00-14-9558/17-00), a
przedłużenie terminu realizacji niniejszego zamówienia będzie
korzystne dla Zamawiającego,
7. dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że
wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie
wpłynęłaby na krąg Wykonawców/Oferentów ubiegających się o
zamówienie, ani na wynik postępowania,
8. w przypadku wystąpienia siły wyższej. Przez siłę wyższą Zamawiający
będzie rozumiał nieprzewidywalną, wyjątkową sytuację lub takie
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zdarzenie będące poza kontrolą stron niniejszej Umowy, które
uniemożliwiają którejkolwiek z nich wywiązanie się ze swoich
obowiązków na podstawie niniejszej Umowy, i które nie były wynikiem
błędu lub zaniedbania po ich stronie i których nie można było uniknąć
przez postępowanie z odpowiednią i uzasadnioną należytą
starannością.
9. zmiany Wykonawcy, gdy wynika ona z sukcesji uniwersalnej lub
częściowej w prawa i obowiązki pierwotnego wykonawcy, w wyniku
restrukturyzacji, w tym przejęcia, połączenia, nabycia lub upadłości,
przez innego wykonawcę, który spełnia pierwotnie ustalone kryteria
kwalifikacji podmiotowej, pod warunkiem że nie pociąga to za sobą
innych istotnych modyfikacji umowy i nie ma na celu obejścia zasad,
wynikających z niniejszego zapytania ofertowego, umowy o
dofinansowanie oraz postanowień Wytycznych, do których odwołuje
umowa o dofinansowanie.
10. Termin i okres realizacji zamówienia może ulec zmianie w
następujących przypadkach:
− w przypadku działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie
umowy w terminie, o okres niezbędny do usunięcia
skutków/ustania działania siły wyższej;
− w przypadku, gdy termin zakończenia realizacji zamówienia przez
Wykonawcę jest niemożliwy z powodu okoliczności leżących po
stronie Zamawiającego, o czas niezbędny do zakończenia
wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób należyty, nie
dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności,
− w przypadku wystąpienia okoliczności, których przewidzenie na
etapie dokonywania zlecenia było niemożliwe, o czas niezbędny do
zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób
należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności.
Załączniki

Załącznik nr 1. Wzór – Formularz ofertowy
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