Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia
D.251.07.2021

D.251.07.2021
Mińsk Mazowiecki, dn. 03.12.2021 r.

PREZES ZARZĄDU
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W MIŃSKU MAZOWIECKIM PRZY UL. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 56
zamierza udzielić zamówienia na dostawę środków chemicznych do uzdatniania
i dezynfekcji wody basenowej dla obiektu sportowo-rekreacyjnego
AQUAPARK Z LODOWISKIEM
w Mińsku Mazowieckim przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 56

1) Opis przedmiotu zamówienia:
•

•

•

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków chemicznych do uzdatniania i dezynfekcji
wody basenowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Sp .z o.o.
na obiekt AQUAPARK z LODOWISKIEM ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 56 w Mińsku
Mazowieckim, zgodnie z wykazem asortymentowym zawartym w załączniku nr 1 do
ogłoszenia (pkt. 1-4).
Ilości asortymentowe określone w załączniku nr 1 do ogłoszenia (pkt. 1-4) są jedynie ilościami
szacunkowymi wyliczonymi na potrzeby postępowania i jako takie nie mogą stanowić
podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do ilości faktycznie
zleconych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Okres realizacji umowy: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

UWAGI:
1) Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia, co ok. 2 tygodnie własnym
transportem i na własny koszt do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku
Mazowieckim Sp. z o.o. na obiekt AQUAPARK z LODOWISKIEM przy ul. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego 56 w Mińsku Mazowieckim.
2) Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia w ciągu maks. 3 dni oraz w nagłych
przypadkach (do 5 zdarzeń w okresie obowiązywania umowy) w ciągu maks. 24 godzin od
momentu telefonicznego zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego potwierdzonego na
piśmie faksem lub e-mailem, w okresie obowiązywania umowy.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i realizacją niniejszego zamówienia ponosi
Wykonawca.
Szczegółowych informacji udziela: Henryk Kulhawik – Dyrektor ds. technicznych Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o. tel. (+48 25) 752 24 46.
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2) Opis warunków udziału w postępowaniu:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
• posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
• dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub
przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

3) Kryteria oceny ofert:
Przy ocenie ofert stosowane będą następujące kryteria i ich znaczenie:
• Cena ofertowa brutto – 100%
Ceny ofertowe (w załączniku nr 1 do ogłoszenia) muszą obejmować nie tylko wartość przedmiotu
zamówienia, ale również wszystkie inne składniki, w tym transport, opakowanie, ubezpieczenie
towaru, opusty, rabaty oraz koszty odbioru wszystkich zużytych opakowań.
Wartość ofertowa brutto w załączniku nr 1 do ogłoszenia musi być sumą wartości brutto pozycji
(1)+(2)+(3)+(4) i musi być tożsama z wartością ofertową brutto w załączniku nr 2 do ogłoszenia.

4) Oferta powinna zawierać:
•
•
•
•

•

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do ogłoszenia
Wypełnione i podpisane oświadczenie ofertowe stanowiące Załącznik nr 2 do ogłoszenia
Zaakceptowany (podpisany na każdej stronie) wzór umowy (Załącznik nr 3 do ogłoszenia)
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnej oferty – wszystkich
przedsiębiorców składających wspólną ofertę);
Poświadczenie przydatności materiałów i środków w postaci, odpowiednio do klasyfikacji,
aktualnych: kart charakterystyk, certyfikatów CE, deklaracji zgodności lub wpisów do
rejestru produktów biobójczych dla każdego ze środków chemicznych stanowiących
przedmiot zamówienia wymienionych w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

5) Miejsce oraz termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w jednej z wybranych poniżej form:
1) w formie elektronicznej (skan wypełnionych i podpisanych dokumentów i oświadczeń) na
adres e-mail: zamowienia@mosir.org.pl (w przypadku wyboru oferty należy dostarczyć
oryginał przed podpisaniem umowy), w tytule napisać: Oferta na badania wody basenowej
D.251.07.2021 NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 10.12.2021 R. GODZ. 12:15
2) w formie analogowej (wypełnione i podpisane dokumenty i oświadczenia) na adres:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Wyszyńskiego 56, nr pokoju
2.07s – sekretariat, przy czym kopertę należy opisać: Oferta na badania wody basenowej
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MOSiR-ZD.251.07.2021 NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 10.12.2021 R. GODZ. 12:15
nie później niż do dnia 10.12.2021 r. (piątek) do godziny 12:00
Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert w przypadku
formy analogowej (papierowej) będą odsyłane bez otwierania (niezależnie od daty stempla
pocztowego), a w przypadku formy elektronicznej (e-mail) nie będą brały udziału w postępowaniu.

6) Miejsce oraz termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.12.2021 r. o godz. 12:15 w sali 2.07z (obok sekretariatu); 05-300
Mińsk Mazowiecki, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 56 (obecność Oferentów nie jest
obowiązkowa).

7) Wybór najkorzystniejszej oferty:
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w pkt. 3 ogłoszenia, dla ofert kompletnych zgodnie z pkt. 4 ogłoszenia o zamiarze
udzielenia zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, w każdym czasie jego
trwania, bez podania przyczyn.

8) Podpisanie umowy:
Podpisanie umowy nastąpi w formie i terminie uzgodnionym przez strony, przed upływem
terminu związania ofertą. Oferent dostarczy oryginał oferty najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Dokument
podpisany przez
Robert Smuga
Data: 2021.12.03
11:52:34 CET

Dokument
podpisany
przez Henryk
Kulhawik
Data:
2021.12.03
11:46:04 CET
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA D.251.07.2021

Przedmiot zamówienia:
Zamawiający:

FORMULARZ OFERTOWY

„Dostawa środków chemicznych do uzdatniania
i dezynfekcji wody basenowej w roku 2022.”
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Maz. Sp. z o.o.
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 56
05-300 Mińsk Mazowiecki

Wykonawca:
(nazwa i adres, e-mail oraz telefon kontaktowy)

1. PODCHLORYN SODU
Płynny produkt do dezynfekcji wody basenowej, zawierający stabilizowany podchloryn sodu, zawierający 12% 20% aktywnego chloru, nie tworzący zawiesin i osadów, dostarczany w opakowaniu handlowym do 40kg,
przystosowanym do dozowania za pomocą pompy dozującej bezpośrednio z opakowania fabrycznego.
CENA NETTO
WARTOŚĆ
ILOŚĆ
……% VAT
WARTOŚĆ BRUTTO
JEDNOSTKOWA
NETTO

21 000 kg

(1)

2. KOREKTOR PH
Płynny korektor (pH – MINUS) do obniżania ph wody basenowej o 46% - 52% stężeniu kwasu siarkowego,
dostarczany w opakowaniu handlowym do 40kg, przystosowanym do dozowania za pomocą pompy dozującej
bezpośrednio z opakowania fabrycznego.
CENA NETTO
WARTOŚĆ
ILOŚĆ
……% VAT
WARTOŚĆ BRUTTO
JEDNOSTKOWA
NETTO

6 450 kg

(2)

3. KOAGULANT
Koagulant do koagulacji wody basenowej zawierający polichlorek glinu (hydratyzowany chlorek glinu) w
postaci wysoce skoncentrowanej (dawka normowa 0,2 – 0,5 mg/l), dostarczany w opakowaniu handlowym do
40kg, przystosowanym do dozowania za pomocą pompy dozującej bezpośrednio z opakowania fabrycznego.
CENA NETTO
WARTOŚĆ
ILOŚĆ
……% VAT
WARTOŚĆ BRUTTO
JEDNOSTKOWA
NETTO

750 kg

(3)

4. ŚRODEK GLONOBÓJCZY
Płynny środek glonobójczy do dezynfekcji wody basenowej, wysoko skoncentrowany o zawartości substancji
czynnej nie mniejszej niż 30%, nie pieniący się, w opakowaniu handlowym do 40kg.
CENA NETTO
WARTOŚĆ
ILOŚĆ
……% VAT
WARTOŚĆ BRUTTO
JEDNOSTKOWA
NETTO

360 kg

(4)
WARTOŚĆ OFERTOWA BRUTTO (PKT. (1)+(2)+(3)+(4)):

SUMA BRUTTO : …………………………………………………………………………………………………………………...……………
SŁOWNIE BRUTTO : ……………………………………………………………………………………………………………………....……
………………………………………………………………………………………………………………………………

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia tj. przez okres 30 dni.

Podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy:
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGŁOSZENIA D.251.07.2021

OŚWIADCZENIE OFERTOWE

....................................................................
....................................................................
....................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o.
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 56
05-300 Mińsk Mazowiecki
(nazwa i adres Zamawiającego)
...........................................................
(miejscowość i data)

Dotyczy postępowania na:
„Dostawę środków chemicznych do uzdatniania
i dezynfekcji wody basenowej w roku 2021.”

OŚWIADCZENIE
1.

Oferujemy wykonanie dostawy środków chemicznych do uzdatniania i dezynfekcji wody basenowej
zgodnie z ogłoszeniem o zamiarze udzielenia zamówienia i niniejszą ofertą.

2.

Wartość ofertowa brutto zamówienia wynosi: .................................................. PLN brutto, (słownie:
..................................................................................................................................................................brutto).

3.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia (w tym z
warunkami umowy) i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.

4.

W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.

5.

Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty do rozpoczęcia i zakończenia realizacji
zamówienia w terminie zgodnym z umową.

6.

Zobowiązujemy się do dostarczania przedmiotu zamówienia własnym transportem i na własny koszt do
AQUAPARK z LODOWISKIEM; ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 56; 05-300 Mińsk Mazowiecki w
okresie obowiązywania umowy.

7.

Zobowiązujemy się do dostarczania przedmiotu zamówienia w ciągu maks. 3 dni oraz w nagłych
przypadkach (do 5 zdarzeń w okresie obowiązywania umowy) w ciągu maks. 24 godzin od momentu
telefonicznego zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego potwierdzonego na piśmie faksem lub e-mailem.

8.

Zobowiązujemy się do utrzymania wysokości cen podanych w załączniku nr 1 do oferty do końca
obowiązywania zawartej z Zamawiającym umowy.

9.

Wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności w rozliczeniu z Zamawiającym za zrealizowaną
każdorazowo przez nas dostawę.
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10. Oświadczamy, że:
a) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia,
b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie,
c) dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e) spełniamy warunki udziału w postępowaniu i nie podlegamy wykluczeniu,
f) dostarczyliśmy w ofercie dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków żądanych przez
Zamawiającego.
11. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ……… stronach.
12. Informacje zawarte na stronach od …..….. do …..….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego.
13. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w ogłoszeniu o zamiarze udzielenia
zamówienia tj. przez okres 30 dni.

...................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy)
Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje.
Załączniki
1.

………………………………………………………………………………..

2.

……………………………………………………………………………….

3.

………………………………………………………………………………..

4.

………………………………………………………………………………..

5.

………………………………………………………………………………..

6.

………………………………………………………………………………..

7.

………………………………………………………………………………..

8.

………………………………………………………………………………..

9.

………………………………………………………………………………..

10. ………………………………………………………………………………..
11. ………………………………………………………………………………..
12. ………………………………………………………………………………..
13. ………………………………………………………………………………..
14. ………………………………………………………………………………..

...................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO OGŁOSZENIA D.251.07.2021

WZÓR UMOWY

WZÓR UMOWY
na dostawę środków chemicznych do uzdatniania
i dezynfekcji wody basenowej.
Zawarta w dniu ………………………………… pomiędzy
Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Mińsku Mazowieckim (05-300) przy ul. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego 56 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
0000852172 posiadającą NIP: 8222381691 oraz REGON: 386353280; kapitał zakładowy:
33 766 000 zł reprezentowaną przez Roberta Smugę – Prezesa Zarządu Spółki, zwaną w
dalszej części umowy Zamawiającym
a
firmą
…………………………………………………………………………………………………...
reprezentowaną przez ………………………………………, posiadającą REGON:
………………………… oraz NIP: ………………………… zwaną w dalszej części umowy
Wykonawcą.
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy została zawarta
umowa o następującej treści:
§1
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Zamawiającego dostawy środków
chemicznych do uzdatniania i dezynfekcji wody basenowej dla obiektu AQUAPARK z
LODOWISKIEM przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 56 w Mińsku Mazowieckim,
zwanych dalej „przedmiotem umowy”, zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą
odpowiednio załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

1.

2.
3.

4.

§2
Wykonawca dostarczać będzie przedmiot umowy własnym środkiem transportu do obiektu
AQUAPARK z LODOWISKIEM przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 56 w Mińsku
Mazowieckim, w oparciu o bieżące zamówienia częściowe składane telefonicznie, co ok. 2
tygodnie, potwierdzone na piśmie faksem lub e-mailem, określające ilości i rodzaj
zamawianych środków oraz termin dostawy.
Koszt transportu zawiera się w cenie towarów.
Wykonawca oświadcza, że dostarczane środki posiadają wymagane atesty dopuszczenia do
obrotu handlowego na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym
odpowiednio do klasyfikacji, aktualne: karty charakterystyk, certyfikaty CE, deklaracje
zgodności lub wpisy do rejestru produktów biobójczych.
Nadzór nad realizacją niniejszej umowy z ramienia Zamawiającego będzie pełnił Dyrektor
ds. technicznych Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o.
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Henryk

46 a ze strony Wykonawcy:
………………………………………………………………………… tel. kom. …….……………………………….

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Kulhawik

tel.

+48

25 752

24

§3
Za całość przedmiotu objętego niniejszą umową Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie:
................................. zł netto (słownie: .................................), powiększone o obowiązujący
w tym zakresie podatek VAT w kwocie .............. zł (słownie: .................................), co
daje ostateczną cenę do zapłaty brutto ............... zł (słownie: .................................).
Każdorazowo za dostarczany przedmiot niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie wg. cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy stanowiącej
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
Ceny jednostkowe określone w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do
niniejszej umowy będą niezmienne w okresie obowiązywania umowy.
Podstawą zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będzie faktura VAT wystawiona przez
Wykonawcę, z załączonym protokółem zdawczo-odbiorczym stwierdzającym ilość i
rodzaj dostarczonego asortymentu, podpisanym przez obie strony lub upoważnione na
piśmie osoby.
Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur według schematu:
„Nabywca/odbiorca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 56, 05-300 Mińsk
Mazowiecki, NIP: 8222381691, REGON: 386353280, KRS: 0000852172”. Wszystkie
powyższe dane muszą być ujęte na fakturze.
Strony zgodnie ustalają, że w rozliczeniach obowiązywać będzie 30 dniowy termin
płatności po dostarczeniu przedmiotu umowy oraz przedłożeniu faktury VAT przez
Wykonawcę z załączonym protokółem zdawczo-odbiorczym.
Zapłata za przedmiot umowy następować będzie w formie przelewu bankowego, na
rachunek bankowy Wykonawcy w ............................. nr konta ........................................... .
§4
Wykonawca zapewni należytą jakość i przydatność dostarczanego przedmiotu umowy,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczany przedmiot umowy na okres
3 miesięcy od dnia dostarczenia do Zamawiającego.
Zamawiający zbada przedmiot umowy pod względem ilościowym przed pokwitowaniem
odbioru dostawy.
Zamawiający zobowiązany jest do zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad
przedmiotu umowy niezwłocznie od ich ujawnienia.
W razie stwierdzenia wad lub braków przy odbiorze zamówienia częściowego,
Zamawiający zwróci wadliwą partię dostarczonego asortymentu Wykonawcy, który
wymieni ją na wolną od wad w ciągu 3 dni od dnia zwrotu, bądź też uzupełni w tym
terminie braki ilościowe.
Koszty postępowania reklamacyjnego ponosi Wykonawca.
Niezależnie od gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na
zasadach określonych Kodeksem Cywilnym.
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§5
Strony ustalają, że w przypadku nienależytego wykonania postanowień umowy
obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne.
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych za:
1) Przekroczenia terminu, o którym mowa w §6 ust. 1 w wysokości 2% wartości brutto
każdego zamówienia za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu tego terminu.
2) Przekroczenie terminu, o którym mowa w §4 ust. 5 w wysokości 2% wartości brutto
każdego zamówienia za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu tego terminu.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% kwoty brutto
określonej w §3 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
W przypadku, gdy szkody u Zamawiającego spowodowane działaniami Wykonawcy
przekroczą wysokość kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
W przypadku naliczania kar umownych przez Zamawiającego, Wykonawca wyraża zgodę
na pomniejszenie zapłaty faktur VAT o wysokość kar.
§6
Realizacja poszczególnych zamówień częściowych w ramach zawartej umowy będzie
wykonywana w ciągu maks. 3 dni oraz w nagłych przypadkach w ciągu maks. 24 godzin
(do 5 zdarzeń w okresie obowiązywania umowy) od momentu telefonicznego zgłoszenia
tego faktu przez Zamawiającego, potwierdzonego na piśmie faksem lub e-mailem.
Umowa zostaje zawarta w na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku,
gdy:
1) Zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec
Wykonawcy, a także wszczęta likwidacja MOSiR,
2) Wykonawca opóźnia się z realizacją dostawy przez okres dłuższy niż 3 dni lub w
nagłych przypadkach przez okres dłuższy niż 24 godziny,
3) Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie
zachowuje właściwej jakości towarów objętych niniejszym zamówieniem,
W razie wystąpienia 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 powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§7
1. Wykonawca wyraża zgodę, aby Zamawiający przeniósł prawa i obowiązki wynikające z
umowy na osoby trzecie.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
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§9
1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy strony będą dążyć
do rozwiązania go w drodze postępowania ugodowego, bez odwoływania się do pomocy
osób trzecich.
2. Wszelkie spory, których nie uda się rozwiązać ugodowo, a wynikłe na tle stosowania
niniejszej umowy, będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Załączniki:
1) Oferta Wykonawcy,
2) .............................. ,
3) .............................. .
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

1. .....................................................

1. .......................................................

2.......................................................

2. .......................................................

* niepotrzebne skreślić
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