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                   Przyrów, dnia 07.09.2020r 

Nr PLP.271.1.3.2020 

        

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych, określonej w art. 4 pkt. 8, (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm) 

dla zadania: „Zakup i dostawa węgla eko-groszku workowanego na sezon grzewczy 2020 – 

2021r”. 

W związku z planowanym zakupem, Gmina Przyrów prosi o przedstawienie oferty cenowej    

 w następującym zakresie: 

 

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest 

1.1 „Zakup i dostawa węgla eko-groszku workowanego na sezon grzewczy 2020 – 2021r”.  

Przewidywane zużycie opału w sezonie grzewczym dla n/w obiektów:  

1) Urząd Gminy w Przyrowie – 40 ton 

2) Budynek gminny ul. Rynek 17/18 – 5 ton 

3) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woli Mokrzeskiej – 17 ton 

4) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zalesicach – 33 tony 

                                                               RAZEM - 95 ton. 

1.2 Wymagane minimalne parametry opału będącego przedmiotem zamówienia; 

a) granulat - 5-25 mm 

b) zawartość popiołu Ar - nie wyższa niż 6% 

c) zawartość siarki Str -nie wyższa niż 0,8% 

d) zawartość wilgoci Wtr- nie wyższa niż 10% 

e) wartość opałowa - nie mniejsza niż 26.000 MJ/kg , 

1.3 Wykonawca dostarcza przedmiot zamówienia własnym transportem, w workach po 25 lub 

30kg                 

1.4 Dostawa po maximum 3,0 tony/obiekt, co jeden do dwóch tygodni. Zamawiający zastrzega 

sobie  prawo do zmiany częstotliwości dostaw w zależności od potrzeb grzewczych. 

1.5 Termin oraz dostawa pomiędzy administratorem obiektu a dostawcą, uzgadniana będzie 

telefonicznie w uzgodnionych terminach i godzinach w dni robocze. 

1.6 Do każdej dostawy Wykonawca dostarczy dokument dostawy oraz świadectwo jakości 

dostarczonej partii towaru. 

1.7 Zamawiający zastrzega  sobie prawo wykonać wyrywkową analizę dostarczonego węgla 

ekogroszku, w przypadku stwierdzenia niezgodności z załączonym atestem, koszty analizy 

pokryje wykonawca. Za realizację dostawy o obniżonych parametrach wykonawca zapłaci 

kary umowne  określone w § 4 pkt.2 umowy. 

1.8 Dostawca na własny koszt zamieni dostarczony opał na odpowiadający w/w 

wymaganiom. 
1.9 Wykonawca zobowiązuje się realizować umowę z najwyższą starannością i obowiązującymi 

przepisami gwarantuje, że dostarczony opał odpowiadać będzie Polskim normom oraz 

parametrom określonym w złożonej ofercie. 

1.10 Zamówienie będzie realizowana na zasadach i warunkach określonych w umowie. 

 

2. Wspólny Słownik Zamówień: 

09111000-0  

 

3. Termin wykonania zamówienia:  
a) rozpoczęcia – z dniem podpisania umowy 

b) zakończenie po sezonie grzewczym ok. 20.04.2021r  
 

4. Termin płatności  
a) 30 dni od dnia otrzymania faktury (rachunku) przez Zamawiającego. 
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5. Sposób sporządzenia oferty 

Ofertę należy sporządzić wg  załącznika nr 1 do niniejszego zapytania. 

Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.   

 

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  
a) nazwa kryterium – cena, Waga – 60%  

(cena za cały przedmiot zamówienia) 

b) nazwa kryterium  - kaloryczność ekogroszku – 40% 

 Punkty liczone wg wzoru – suma punktów: 

          Ilość punktów =   cena oferty najniższej  x 60% x 100  

                                         cena oferty badanej 

          Ilość punktów =   wartość kaloryczna oferty badanej  x 40% x 100 

        najwyższa wartość kaloryczna  

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która uzyska najwyższą sumę  punktów w  w/w kryteriach. 

Wartość kaloryczna musi być zgodna z świadectwem jakości – atestem załączonym do ofert 

 

7. Wybór najkorzystniejszej oferty 
Zamawiający informuję, że zaproponowane ceny jak również wartość kaloryczna będą    

porównane z innymi ofertami. 

Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę i uzyska największą ilość punktów zostanie 

podpisana umowa. 

Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.  

 

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków: 

a) Wykonawca musi przedłożyć do oferty świadectwo jakości oferowanego węgla eko-groszku 

spełniającego wymogi jakościowe określone w zaproszeniu. 

 

9. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty należy składać  w kopercie wraz z wymaganymi załącznikami: pocztą, kurierem lub   

osobiście do dnia: 15.09.2020r do godz. 09:00  w siedzibie zamawiającego na adres:                                                                                                               

Urząd Gminy Przyrów  

ul. Częstochowska 7  

42-248 Przyrów  

Pokój nr 16 – sekretariat  

Otwarcie ofert odbędzie dnia 15.09.2020 o godzinie 09:05 w pok. Nr 17.                                             
Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.przyrow.pl oraz przekazane wykonawcom, 

którzy złożyli oferty w następujący sposób: przesłane listem poleconym lub drogą e-mailową. 

 

10. Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest: 

Joanna Nowakowska - inspektor  

tel.: 34 35 54 120   

Fax: 34 35 54 120 w.21 

w godzinach pracy zamawiającego  

 

11. Zgodnie z 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, informuję, że:                                                                                   

1) administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Przyrów z siedzibą: ul. Częstochowska 7, 42-248 

Przyrów 
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2) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych 

może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Gminy Przyrów pod adresem e 

mail: iod@przyrow.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp) oraz podmioty uprawnione 

do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane będą 

następnie przechowywane w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie 

przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 

zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą profilowane; 

8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 

danych osobowych *;c) 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 **;  d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

* wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników 

** wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty; 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków; 

3. Wzór umowy 

 

1. BIP 

2. a/a 
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Załącznik nr 1 

                                                            ................................................,dnia .......................... 

 

……………………………………………….. 

Nazwa dostawcy 

................................................................... 

Adres dostawcy:  

………………………………………… 

 

NIP: .................................................................... 

 

Numer telefonu i fax-u dostawcy wraz z numerem kierunkowym, oraz adres e-mail ....... 

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

 Gmina Przyrów 

                   ul. Częstochowska 7 

         42-248 Przyrów 

 

OFERTA 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego  postępowania na „Zakup i dostawę węgla eko-

groszku workowanego na sezon grzewczy 2020 – 2021r”. 

 oferujemy wykonanie całości zamówienia (tj. 95t.) objętego zapytaniem ofertowym wg poniższego: 

 

1. cena oferty ogółem: 

- cena netto  …………..zł (słownie: ………………………………………………………), 

- cena brutto …………..zł (słownie: ………………………………………………………),                   

- podatek VAT …………zł (słownie: ……………………………………………………..). 

   

W tym cena netto 1 tony węgla eko-groszku workowanego:                                  

- cena netto ………..zł (słownie: ……………………………………………………………),     

- cena brutto ………..zł (słownie: …………………………………………………………..), 

- podatek VAT ………..zł (słownie: ………………………………………………………..). 

 

2. Wartość kaloryczna ekogroszku, który będzie dostarczany do Zamawiającego 

………………..kJ/kg. 

3. Zobowiązujemy się dotrzymać warunków oraz wymaganego terminu realizacji zamówienia. 

4. Warunki płatności – zgodnie z umową. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń 

oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia (w tym 

zapoznaliśmy się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia). 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu 

ofertowym. 

7. Oświadczamy, że zawarty w zapytaniu ofertowym projekt umowy został przez nas zaakceptowany 

i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej 

wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

8. Oświadczamy , że oferowany węgiel ekogroszek spełnia wymagane minimalne parametry (dane 

techniczne) określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, na potwierdzenie spełnienia 

w/w wymagań składamy wymagane świadectwo jakości. 

 

 

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

                                                                                                           Podpisy osób uprawnionych 

                                                                                                           do składania oświadczeń woli 

                                                                                                               w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 

 

 

                                  OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW  

 

Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 

 

Adres wykonawcy ................................................................................................. 

 

Miejscowość ................................................   Data ..................... 

 

  

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu zadania pn „Zakup i dostawa węgla eko-

groszku workowanego na sezon grzewczy 2020 – 2021r”, określone przez Gminę Przyrów. 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                           Podpisy osób uprawnionych 

                                                                                                           do składania oświadczeń woli 

                                                                                                                  w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 

 

UMOWA NR …………./2020 

 

W dniu ………………………… roku pomiędzy Gminą Przyrów  z siedzibą ul. Częstochowska 7, 

42-248 Przyrów, NIP: 949-21-92-782, reprezentowaną przez: 

1. ……………………. 

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – ……………………. 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a  

…………………………………….. 

z siedzibą w: 

………………………………………….. 

NIP: ………………….. , wpisanej do ……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”  

 

zgodnie z wynikiem  postępowania w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

rozstrzygniętego w dniu …………….. zapytania ofertowego ogłoszonego na stronie internetowej 

Zamawiającego w dniu ………………………….. została zawarta umowa o poniższej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiotem niniejszej umowy jest „Zakup i dostawa węgla eko-groszku workowanego na sezon 

grzewczy 2020 – 2021r”. , Przewidywane zużycie opału w sezonie grzewczym dla n/w obiektów:  

1) Urząd Gminy w Przyrowie – 40 ton 

2) Budynek gminny ul. Rynek 17/18 – 5 ton 

3) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woli Mokrzeskiej – 17 ton 

4) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zalesicach – 33 tony. RAZEM - 95 ton. 

o minimalnych parametrach: 

 granulat - 5-25 mm 

 zawartość popiołu Ar - nie wyższa niż 8% 

 zawartość siarki Str -nie wyższa niż 0,8% 

 zawartość wilgoci Wtr- nie wyższa niż 10% 

 wartość opałowa - nie mniejsza niż 26.000 kJ/kg , wg oferty ……………. kJ/kg, 

 

§ 2. 

1. Termin realizacji zamówienia od dnia ....................... do 20.04.2020 roku. 

2. Strony ustalają, iż realizacja dostawy odbywać się  będzie na podstawie telefonicznego     

zgłoszenia  zapotrzebowania przez Zamawiającego, w ciągu 2 dni od zgłoszenia. 

3. Dostawy odbywać się będą w godzinach pracy podanych obiektów, jednak nie później niż do godz. 

13:00, miejsce dostawy – kotłownia w budynku określonych w § 1. 

4. Dokumentem potwierdzającym wykonanie umowy jest WZ - wydania materiału /dostawy/  

podpisany przez Zamawiającego lub jego przedstawiciela. 

5. Wykonawca dostarczy węgiel własnym transportem. 

6. Wykonawca oświadcza , iż  węgiel  będący przedmiotem umowy, spełniać będzie wymagania 

jakościowe określone w obowiązujących w tym zakresie normach i zapytaniu ofertowym. 

7. Dostawca jest zobowiązany dołączyć do dostawy świadectwo jakości-atest dostarczonego                   

węgla  eko-groszku potwierdzające wymagane wartości. 
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§ 3. 

1. Wartość całości przedmiotu zamówienia ustalona w dniu przetargu wynosi ogółem:                                           

- cena netto  …………..zł (słownie: ………………………………………………………), 

- cena brutto …………..zł (słownie: ………………………………………………………),                   

- podatek VAT …………zł (słownie: ……………………………………………………..). 

   

W tym cena netto 1 tony węgla eko-groszku workowanego:                                  

- cena netto ………..zł (słownie: ……………………………………………………………),     

- cena brutto ………..zł (słownie: …………………………………………………………..), 

- podatek VAT ………..zł (słownie: ………………………………………………………..). 

2. Wykonawcy przysługiwać będzie z tytułu wykonania umowy, wynagrodzenie liczone wg ceny 

netto za 1 tonę węgla eko-groszku, wskazaną w ofercie, do ceny netto zostanie doliczony należny 

podatek VAT.                                                                                            

3. Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy, na numer konta wskazany na fakturze. 

4. Termin zapłaty nastąpi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury. 

5. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturze.                                                                                                                            

 

§ 4. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy; 

b) za zwłokę w dostawie określonego w umowie towaru – w wysokości 2% wartości brutto 

przedmiotu dostawy za każdy dzień zwłoki;  

2. Za realizację dostaw opalu o parametrach zaniżonych w stosunku do określonych w prowadzonym 

postępowaniu wymogów w wysokości 20% wartości zrealizowanej do tego czasu dostawy 

(podstawą roszczenia będzie wynik analizy GIG) 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 

z przyczyn za, które odpowiedzialność ponosi Zamawiający – w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego brutto. 

4. Kary umowne będą potrącane z faktury Wykonawcy. 

5. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia kontroli parametrów na losowo wybranej partii 

dostawy. 

7. W przypadku negatywnego wyniku przebadanych próbek Dostawca zostanie obciążony kosztami 

wykonania analiz. 

8. Każdorazowa dostawa węgla winna być przeważana w obecności przedstawiciela Zamawiającego. 

 

§ 5. 

1. Zgodnie z 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. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że: 

Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w Gminie Przyrów jest  Gmina 

Przyrów z siedzibą w ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów. 

2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z 

którym można kontaktować się: 

a) listownie na adres: Gmina Przyrów z siedzibą w ul. Częstochowska 7, 42-248 

Przyrów; 

b) przez e-mail: iod@przyrow.pl. 

mailto:iod@przyrow.pl
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3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy będą przetwarzane w 

następujących celach: 

a) związanych z realizacją podpisanej umowy, 

b) związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, 

c) udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi, 

d) udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: 

a) niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie przed 

zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

b) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 

ust. 1 lit. c RODO), 

c) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji 

umowy. 

6. Pozyskane  dane osobowe mogą być przekazywane: 

a) podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz 

b) organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub 

instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę 

prawną. 

7. Dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich. 

8. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są 

przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w 

oparciu o następujące kryteria: 

a) czasu obowiązywania umowy, 

b) przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony 

czas, 

c) okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów. 

9. Ponadto, informujemy, o prawie do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, 

b) żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz 

uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, 

c) żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia 

zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, 

d) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana 

szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na 

podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby 

marketingu bezpośredniego, 

f) przenoszenia swoich danych osobowych, 

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma strony mają prawo 

wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 

ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu 

zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy. 

11. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji. 
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§ 6. 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu, 

podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

 

§ 7. 

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 8. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 9. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

Zamawiający:        Wykonawca: 


