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ZBP/42/COP/17
Zapytanie ofertowe,
dotyczące zakupu usługi polegającej na wydaniu opinii/wykonaniu ekspertyzy na potrzeby Centrum
Obsługi Przedsiębiorcy, której wartość szacunkowa, ustalona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie
z dn. 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych, nie przekracza równowartości kwoty określonej
w art. 4 pkt. 8 ww. ustawy.
Województwo Łódzkie - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zaprasza do udziału w prowadzonym postępowaniu na
zakup usługi polegającej na wydaniu opinii/wykonaniu ekspertyzy w dziedzinie podstawowych produktów rolnych
w zakresie projektu złożonego w konkursie nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej
I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje,
Poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw, tj. ustalenie czy projekt realizowany przez Beneficjenta
nie podlega wykluczeniu ze wsparcia na podstawie obowiązujących przepisów, a w szczególności art. 1 ust. 3
lit. b Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
Stosownie do art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2015,
poz. 2164) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jego wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.
Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie
jego prowadzenia bez podawania przyczyn.
Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający:
Województwo Łódzkie
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
Prowadzący postępowanie:
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź
NIP: 725 196 63 47
REGON: 100482065
Tel. 42 230-15-50 faks: 42 230-15-51
II. MIEJSCE PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAMÓWIENIA:
Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Zamawiającego pod adresem: www.bip.cop.lodzkie.pl oraz w Bazie Konkurencyjności pod
adresem: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III. RODZAJ ZAMÓWIENIA:
usługa
dostawa
robota budowlana
Klasyfikacja wynikająca ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
79400000 - 8 – Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wydanie opinii/wykonanie ekspertyzy z dziedziny podstawowych produktów
rolnych w zakresie projektu złożonego w konkursie nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej I: Badania, rozwój
i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.1:
Infrastruktura B+R przedsiębiorstw. Wniosek o dofinansowanie na zrealizowanie projektu złożyła firma, której
podstawową działalnością jest uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona. Sam projekt
dotyczy rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstwa i będzie polegać na pozyskaniu nowych odmian roślin na
potrzeby rynku rolnego i spożywczego.
Celem zakupu niniejszej usługi jest określenie czy projekt złożony w ramach konkursu nr RPLD.01.02.01-IP.0210-005/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 nie
podlega wykluczeniu ze wsparcia na podstawie obowiązujących przepisów, a w szczególności art.1 ust.3 lit. b
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
Ponadto, w ramach świadczonej usługi, Wykonawca będzie uczestniczył w czynnościach kontrolnych
przedmiotowego projektu wraz z pracownikami Wydziału Kontroli Projektów Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
w Łodzi. Termin czynności kontrolnych zostanie ustalony indywidualnie z Wykonawcą.
Wykonawca dokona analizy czy projekt nie podlega wykluczeniu ze wsparcia na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, na podstawie całej zebranej oraz posiadanej przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
dokumentacji projektu, czynności kontrolnych przeprowadzonych w miejscu realizacji projektu oraz warunków
wskazanych w Regulaminie konkursu nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16.
Cel zakupu usługi:
Celem zakupu niniejszej usługi jest określenie czy projekt złożony w ramach konkursu nr RPLD.01.02.01-IP.0210-005/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 nie
podlega wykluczeniu ze wsparcia na podstawie obowiązujących przepisów, a w szczególności art.1 ust.3 lit. b
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz uzyskanie przez Centrum Obsługi
Przedsiębiorcy odpowiedzi czy wymogi postawione w Regulaminie konkursu nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16
zostały przez Beneficjenta wypełnione.
Zakres zamówienia, o którym mowa obejmuje w szczególności:
Sporządzony dokument w ramach świadczonej usługi powinien składać się z co najmniej następujących
elementów:
oznaczenia kto sporządził dokument i w jakim zakresie,
źródła informacji na podstawie, których sporządzono dokument w ramach usługi.
analizy zagadnienia opisanego w pkt IV zapytania wraz z konkluzjami Wykonawcy,
Ponadto, wykonanie usługi powinno odpowiadać:
zgodności wykonania usługi z celem wskazanym powyżej, obowiązujących standardów,
jawności, weryfikowalności źródeł informacji, obiektywizmu.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
30 dni od podpisania umowy.
VI. DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU UPRAWNIENI SĄ WYKONAWCY, KTÓRZY
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadają wykształcenie wyższe związane z dziedziną rolnictwa oraz znajomość tematyki związanej
z funduszami unijnymi i zagadnień związanych z pomocą publiczną, lub dysponują osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, tj. co najmniej jednym ekspertem merytorycznym posiadającym wykształcenie
wyższe z dziedziny rolnictwa oraz posiadającym wiedzę związaną z funduszami unijnymi i zagadnień
związanych z pomocą publiczną, lub przedstawią wraz z ofertą pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3. posiadają doświadczenie zawodowe do wykonania ekspertyzy/wydania opinii potwierdzone sporządzeniem
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności
gospodarczej jest krótszy to w tym okresie, usług polegających na wykonaniu/wydaniu min. 2
ekspertyz/opinii,
4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5. nie wyrządzili szkody poprzez nie wykonanie zamówienia lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz
szkoda nie została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, w okresie 3 lat przed upublicznieniem
zapytania ofertowego,
6. nie są w stanie likwidacji, nie zarządzono względem nich likwidacji oraz nie ogłoszono wobec nich
upadłości,
7. nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego,
8. nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
9. nie posiadają wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej; komplementariusza
spółki komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej; członka organu zarządzającego osoby prawnej, który
został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
10. nie otrzymali sądowego zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
11. nie pozostają z Zamawiającym lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem zamówienia, w co najmniej w jednej z następujących relacji:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawanie 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,
12. nie zostali beneficjentem/Partnerami realizującymi projekt wspólnie z beneficjentem/stroną umowy
o dofinansowanie zawartej w ramach konkursu nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 przeprowadzonego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Osi
priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw
w badania i innowacje, Poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw oraz nie pozostają

z beneficjentami/ Partnerami realizującymi projekt wspólnie z beneficjentem/stronami umów
o dofinansowanie zawartych w ramach ww. konkursu w stosunku pracy lub zlecenia ani nie są członkiem
władz osoby prawnej oraz nie pozostają z beneficjentami/ Partnerami realizującymi projekt wspólnie
z beneficjentem/stronami umów o dofinansowanie zawartych w ramach ww. konkursu w co najmniej
w jednej z następujących relacji:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawanie 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.
Lista projektów/wnioskodawców wybranych do dofinansowania dostępna jest na stronie internetowej
www.cop.lodzkie.pl.
Zamawiający zastrzega sobie, że po wyłonieniu zwycięskiej oferty a przed podpisaniem umowy,
Wykonawca, oraz osoba która będzie sporządzała opinię/ekspertyzę i uczestniczyła w czynnościach
kontrolnych, zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia o zachowaniu poufności i braku powiazań
kapitałowo – osobowych z podmiotem, u którego zostaną przeprowadzone czynności kontrolne i którego
działalność podlega ocenie (treść oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).
W przypadku stwierdzenia wystąpienia ww. powiązań, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia
od podpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą.
Wykonawcy na moment składania i kompletowania oferty nie są zobowiązani do podpisywania
Oświadczenie zawartego w załączniku nr 3.
VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU:
a) W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany
jest do złożenia:
oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
do niniejszego zapytania ofertowego,
referencji lub dokumentów o równoważnym charakterze potwierdzających wykonanie w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności gospodarczej
jest krótszy, to w tym okresie, usług polegających na wykonaniu min. 2 ekspertyz/wydaniu opinii,
CV, dossier lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje i doświadczenie Wykonawcy lub osoby
z ramienia Wykonawcy, która będzie dokonywała ekspertyzy/będzie wydawała opinie,
w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, Wykonawca
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając (wraz z ofertą) w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia
lub inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania tymi
zasobami w trakcie realizacji zamówienia.
b) Warunki udziału w postępowaniu Zamawiający oceni na podstawie analizy dokumentów i informacji
przedłożonych przez Wykonawców. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zastrzega sobie prawo do
zweryfikowania ww. dokumentów i informacji w oparciu o posiadane dokumenty i informacje. Ocena
spełnienia warunków odbywa się w oparciu o formułę „spełnia/nie spełnia”. Nie spełnienie chociażby
jednego z wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania,
a oferta traktowana będzie jako odrzucona.

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY:
Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie spełni chociażby jednego z wymienionych warunków udziału
w postępowaniu określonych w pkt. VI zapytania ofertowego.
IX.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

PRZYGOTOWANIE ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:
Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
Oferta powinna być własnoręcznie podpisana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do
reprezentowania Wykonawcy (w takim przypadku należy załączyć kopię pełnomocnictwa poświadczoną za
zgodność z oryginałem). Ewentualne poprawki powinny być naniesione w sposób czytelny i parafowane
przez osobę uprawnioną do złożenia oferty.
Na ofertę składają się następujące dokumenty:
a) kompletnie wypełniony formularz ofertowy z podaniem ceny na całość zamówienia – zgodnie
z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,
b) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie
z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego,
c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik
Wykonawcy,
d) referencje lub dokumenty o równoważnym charakterze potwierdzające wykonanie w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest
krótszy, to w tym okresie, usług polegających na wykonaniu/wydaniu min. 2 ekspertyz/opinii,
e) CV, dossier lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje i doświadczenie Wykonawcy lub osoby
z ramienia Wykonawcy, która będzie dokonywała ekspertyzy/będzie wydawała opinię – przedstawiony
dokument musi być podpisany przez Wykonawcę lub osobę reprezentującą Wykonawcę bądź lub osobę
z ramienia Wykonawcy, która będzie dokonywała ekspertyzy/będzie wydawała opinię.
Ofertę należy przesłać pocztą na adres Zamawiającego lub złożyć w sekretariacie Zamawiającego
w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, dotyczące wydania
opinii/wykonaniu ekspertyzy” lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: j.szpak@cop.lodzkie.pl.
Oferty, które wpłyną na inny adres mailowy Zamawiającego nie będą podlegały rozpatrzeniu.
Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem
terminu na składanie ofert. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej.
Oświadczenia oraz formularz ofertowy należy złożyć w oryginale, pozostałe dokumenty, składane są
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W przypadku złożenia oferty w formie
elektronicznej należy przekazać skany wymaganych dokumentów.
Nie przedstawienie w ofercie wymaganych przez Zamawiającego informacji, uniemożliwiających weryfikację
oceny formalnej oferty, będzie powodem jej odrzucenia.

X. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do oferty
w oparciu o następujące kryteria:
a. Cena – 100%
1a. Ocena według kryterium - cena – ranga kryterium: 100%
Kryterium: cena obliczana jest wg wzoru:
P = (Cmin / Cb) x 100%

P
Cmin
Cb

– ilość punktów przyznana ofercie
– cena najniższa
– cena badana

a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez wykonawcę cenę brutto w złotych,
b) wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. W ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto oraz wartość podatku VAT uwzględniając fakt, iż
zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest w całości finansowane ze środków publicznych.
3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto zamówienia.
4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT
od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.
5. Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu
zamówienia.
6. Zamawiający za ofertę najkorzystniejszą uzna taką, która spełni wymogi formalne oraz w oparciu o przyjęte
kryteria uzyska największa liczbę punktów spośród wszystkich ocenianych ofert.
7. Termin związania ofertą – 21 dni liczone od dnia następnego po upływie terminu na składanie ofert.
XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę, w wersji papierowej należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego:
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź
albo w wersji elektronicznej należy przesłać na adres j.szpak@cop.lodzkie.pl.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 18.08.2017 r. o godz. 16:00. Decyduje data i godzina wpływu
do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.
XII. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą są:
Jarosław Szpak, e-mail j.szpak@cop.lodzkie.pl
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane
przez Strony pisemnie lub drogą elektroniczną. Przez przekazanie drogą elektroniczną rozumie się przesłanie
maila zawierającego skan dokumentu podpisanego przez właściwe osoby. W przypadku przekazywania
oświadczeń, wniosków, informacji drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza
fakt ich otrzymania. Do kontaktu drogą elektroniczną z Zamawiającym należy użyć adresu j.szpak@cop.lodzkie.pl

XIII. WARUNKI PŁATNOŚCI:
1. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu zamówienia przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku
do siedziby Zamawiającego, a w przypadku nie prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 14 dni
od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zapytania ofertowego.
2. Szczegółowe zasady rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określi umowa
na wykonanie przedmiotu zamówienia.
XIV. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
1. Oferta – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;

2.

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego.

XV. POZOSTAŁE INFORMACJE:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych.
2. W przypadku gdy w wyniku badania ofert okaże się, że wymagane są dodatkowe informacje lub dokumenty,
Zamawiający może w formie pisemnej wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub dokumentów.
3. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie pisemnej umowy, której integralną część stanowić będzie
oferta.
4. Wzór umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy po wyborze oferty.
5. Zamawiający poinformuje, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu, Wykonawcę którego oferta
zostanie wybrana, o wyniku postępowania i zaprosi do podpisania umowy.
6. W ramach niniejszego postępowania nie przewiduje się możliwości składania środków odwoławczych
od wyników postępowania.
7. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie terminu realizacji przedmiotu
zamówienia, gdy zostanie spełniona jedna z poniżysz przesłanek:
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu
zamówienia, będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, takich jak
brak możliwości wyznaczenia terminu kontroli w miejscu realizacji projektu,
b) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu
zamówienia, będą następstwem okoliczności, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, takie
jak odmowa przyjęcia kontroli w miejscu realizacji projektu,
c) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

