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pOSTĘpOwANlE O uDzIELENIE zauówtexn NA usŁuGl SpoŁECzNE NR 07lUs/201B
"Osobisty Program Sukcesu "

w ramach projektu pn.,,AkWna integracja w Powiecie Świebodzińskim"

§5
oDsTĄPlENlE oD UMoWY

Oprócz wypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia

od umowy w następujących sytuacjach:

1) w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

Z) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany prawomocny nakaz za.jęcia majątku Wykonawcy, niezbędnego do wykonania umowy;

4) gdy Wykonawca nie rozpocznie wykonywania umowy zgodnie z podanymi w niej terminami lub nie wykonana

któregokolwiek z warsztatów lub wykona którykolwiek z warsztatów w sposób niezgodny z opisem przedmiotu

umowy;

5) w przypadku braku środków finansowych, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy;

6) w przypadku braku realizacji zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia stanowiącym załącznik nr 1do
umowy.

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o w/w okolicznościach.

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać

uzasadnienie.

Strony mogą w każdym czasie rozwiązać umowę za porozumieniem stron.

§7
KARY UMOWNE

Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w następujących wypadkach i wysokościach:

1) za niewykonaniewterminie danego warsztatu-33,33 %wynagrodzenia brutto określonegow § 3 ust. 1umowy;

ż) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającegozprzyczyn określonych w § 6 ust. 1pkt 2 -4 umowy,
w wysokości 100% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy.

Kary umowne nie wykluczają możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia

odsetek od daty wymagalności zobowiązania.

Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art.498 i499 kodeksu cywilnego kary umowne,j

w wysokości określonej w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu. Jednocześnie Wykonawca oświadcza,

że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli

skutkującą jej nieważnością. Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę w terminie 21 dni od dnia

dokonania potrącenia zawierającą szczegółowe naliczenie kary umownej w przypadku zaistnienia sytuacji, o której

mowa w ust, 1niniejszego paragrafu. Kara określona w ust. 1pkt 1niniejszego paragrafu nie ma zastosowania, gdy

opóźnienie wynika z działania siły wyższej,
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