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Znak sprawy: DGK-GRAIZ/SG-60/2017 
 
 
 
 
 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

62-700 Turek, ul. Polna 4 
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51 

NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 53.767.000,00 zł 
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, Wydział IX KRS 

pod nr KRS 0000162254 
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych, 

 tel. (0-63) 28-00-307 
 

 
 
 
 

 

SPECYFIKACJA 

 WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SWZ) 

DLA 

Przetargu nieograniczonego 

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
 
 

 „Dostawa części do budowy i remontu sieci komunalnych na potrzeby 
PGKiM Sp. z o.o. w Turku” 
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1. Nazwa i adres Zamawiającego. 
 
           Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z 
           ograniczoną odpowiedzialnością w Turku, ul.  Polna 4, 62-700 Turek. 
 
 

2. Tryb udzielania zamówienia: 
 

 Zamówienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
przyjętego przez Zarząd Spółki Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, 
do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
 Przedmiotem zamówienia jest dostawa armatury wodociągowej firmy Hawle na 

potrzeby PGKiM Sp. z o.o. Szczegółowy wykaz armatury wraz z żądanymi 
ilościami zawiera formularz cenowy, stanowiący załącznik do formularza 
ofertowego.  

 
 

4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert 
częściowych. 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

5. Termin wykonania zamówienia. 
 

Do wyczerpania kwoty zaproponowanej za całość zamówienia nie dłużej jednak 
niż 24 miesiące od dnia podpisania umowy. 
 
 

6. Informacje o dokumentach jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

 
1. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SWZ 
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do 

SWZ. 
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do  ewidencji 

działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6    miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

4. Oświadczenie o nie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia – 
załącznik nr 3 do SWZ. 

      
7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty 
elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający 
dopuszcza porozumiewanie się droga elektroniczną. 
Porozumiewanie się pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą oraz przekazywanie 
oświadczeń i dokumentów może odbywać się  faxem lub drogą    pisemną. 
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 
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8. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 
 

- w sprawach dotyczących procedury 
Sebastian Gałczyński – tel. (063) 28 00 307,  
w godz. 8.00 – 10.00 
 
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia 
Edward Antczak – tel. (0-63) tel. 28 00 313, 
 w godz. 8.00 – 10.00 
 

9. Termin związania ofertą. 
30 dni od terminu składania ofert. 
 

11. Opis sposobu przygotowania ofert. 
 
Ofertę należy przygotować w oparciu o formularz ofertowy stanowiący załącznik 
nr 1 do niniejszej SWZ. 
Oferta ma być sporządzona w formie pisemnej na maszynie lub komputerze oraz 
podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
Wszystkie strony powinny być ponumerowane. 
Wszystkie strony oferty oraz wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany 
powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 
Ofertę należy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na  dostawę 
części, do budowy i remontu sieci komunalnych” Nie otwierać przed 
05.05.2017 r., godz.1200” do siedziby Zamawiającego na adres: PGKiM Sp. z 
o.o., ul. Polna 4, 62-700 Turek. 
W przypadku załączenia kopii dokumentów musza być one potwierdzone „za 
zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w 
imieniu oferenta. Upoważnienie do podpisania ofert powinno być dołączone do 
oferty o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty. 
Wykonawca  może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod 
warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich 
wprowadzeniu lub wycofaniu ofert przed upływem terminu składania ofert. 
Powiadomienie powinno być opieczętowane i dostarczone w zamkniętej 
zapieczętowanej kopercie z napisem „Oferta na zakup i dostawę części, do 
budowy i remontu sieci komunalnych” i oznaczonej dodatkowo napisem 
„zmiana” lub „wycofanie”. 
Oferent nie może dokonać zmian i wycofać oferty po upływie terminu składania 
ofert. 
Każdy z oferentów może złożyć tylko 1 ofertę. Treść oferty musi odpowiadać 
treści SWZ. 
 

12. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 
  

Oferty należy składać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku, ul. Polna 4 w pokoju nr 20 (sekretariat) w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.05.2017 r. do godz. 1130 lub wysłać 
Zamawiającemu z odpowiednim wyprzedzeniem za pośrednictwem Poczty 
Polskiej lub firmy kurierskiej, tak aby oferta wpłynęła do siedziby Zamawiającego 
w wymaganym terminie. 
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Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie PGKiM Sp. z o.o., ul. Polna 4, 62-700 Turek, 
pokój nr 19 w dniu 05.05.2017 r., godz.1200 

 
13. Opis sposobu obliczania cen. 

  
Cena zaoferowana za wykonanie zamówienia powinna uwzględniać wszystkie 
koszty niezbędne do poniesienia przez wykonawcę w celu należytego wykonania 
zamówienia. Cena ofertowa za wykonanie zamówienia powinna być podana 
liczbowo i słownie. W formularzu ofertowym należy podać cenę bez podatku od 
towarów i usług (netto), wysokość podatku od towarów i usług oraz cenę wraz z 
podatkiem od towarów i usług (brutto) za wykonanie zamówienia. 
Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i 
nie  będą podlegały zmianom z wyjątkiem stosowanych zapisów w umowie. 

 
14. Środki odwoławcze. 
 

1. Wykonawcom przysługuje możliwość wniesienia do Zamawiającego skargi na 
jego czynności w zakresie dotyczącym wyboru Wykonawcy. 

2. Skarga przysługuje w terminie 3 dni  roboczych od daty doręczenia ogłoszenia 
o wyborze oferty. 

3. W skardze Wykonawca przedstawia okoliczności faktyczne oraz prawne, które 
mogły mieć istotne znaczenie dla wyboru oferty. 

4. Zamawiający rozpatruje skargę w terminie 7 dni roboczych od dnia jego 
doręczenia. 

5. Zamawiający po rozpatrzeniu skargi: 
- skargę oddala, jeśli nie znalazła podstaw do jej uwzględnienia, 
- skargę odrzuca jeśli była wniesione po terminie, 

      - uwzględnia skargę, co jest jednoznaczne z unieważnieniem  
        postępowania albo powtórzeniem czynności oceny ofert. 

 
15. Załączniki do SWZ 
 
Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego 
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 3 – oświadczenie o nie wykluczeniu z postępowania o udzielenie  

                       zamówienia 
Załącznik nr 4 -   istotne postanowienia umowy 
 
 

 
 

SWZ zatwierdził w dniu: 
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                                                                                                                        Załącznik nr 1 
                           do SWZ 

 
………………………………………….. 
              (pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 
 
 

         Do 
         PGKiM Sp. z o.o. 
         ul. Polna 4 
         62-700 Turek 
 
 
 Nawiązując do Państwa przetargu nieograniczonego  na „Zakup i dostawę 
części, do budowy i remontu sieci komunalnych” oraz po zapoznaniu się z 
dokumentacją postępowania oferujemy dostarczenie  przedmiotu zamówienia za kwotę: 
 
 

Łączna wartość netto ……………….…….…………. zł  
(słownie:……………………………………………………………………………...) 
 
Podatek VAT …………………..………………………zł 
(słownie:………………………………………………………………………………) 
 
Łączna wartość brutto………………………..……….zł 
(słownie:………………………………………………………………………………) 

 
 

1. Oświadczamy, że gwarantujemy stałość cen określonych w formularzu cenowym 
stanowiącym załącznik do  niniejszego formularza ofertowego w okresie trwania 
umowy. 

2. Zapoznaliśmy się z warunkami postępowania o udzielenie zamówienia i w 
związku z tym przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

3. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 12 m-cy. 
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 
5. Akceptujemy załączony do SWZ projekt umowy i w przypadku wyboru naszej 

oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do jej zawarcia na warunkach w 
niej określonych. 

6. Oferta została złożona na ………… stronach, kolejno ponumerowanych od nr 
…….. do nr ……...  . 

7. Integralną część oferty stanowią następujące załączniki: 
 - ………………………………………………………………. 
 - ………………………………………………………………. 
 - ………………………………………………………………. 
 
 

 
…………………………………..    ………………………………….. 
              (miejscowość i data)                                                                                    (podpis osoby lub osób uprawnionych do      
                                                                                                                                              reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 

                do SWZ 

 
 

OŚWIADCZENIE  
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 
 
 

 Składając ofertę w odpowiedzi na Państwa przetarg nieograniczony  na „Zakup i 
dostawę części, do budowy i remontu sieci komunalnych”, 
 
 
 
oświadczamy, że: 
 
 
1. Posiadamy uprawnienia do występowania w obrocie prawnym. 
2. Posiadam  uprawnienia  niezbędne do wykonywania prac lub czynności będących 

przedmiotem zamówienia. 
3. Posiadamy  niezbędną  wiedzą i doświadczenie a także potencjał ekonomiczny i 

techniczny a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia. 
4. Znajdujemy  się  w  sytuacji ekonomicznej i  finansowej  zapewniającej  wykonanie  

zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..    ………………………………….. 
              (miejscowość i data)                                                                                    (podpis osoby lub osób uprawnionych do      
                                                                                                                                              reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 

               do SWZ 

 
OŚWIADCZENIE O NIEWYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA 

 
Po zapoznaniu się z podstawami wykluczenia wskazanymi poniżej oświadczam, że nie 
podlegam wykluczeniu z postępowania  
 

1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
a) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę, 

nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie 
naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

b) Wykonawców, w stosunku  do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 
c) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

zdrowotne lub społeczne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu, 

d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano 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, 

e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano 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, 

f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano 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, 

g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 
skazano 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, 

h) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 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, 

i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie, na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 
czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661), 

j) Wykonawców, którzy nie spełniają niżej wymienionych warunków: 
- posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym, 
- posiadania uprawnień do wykonywania prac lub czynności będących przedmiotem 

zamówienia, 
- posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, potencjału ekonomicznego i 

technicznego, a także pracowników zdolnych do wykonywania zamówienia, 
- sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

k) Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń, ewentualnie nie spełnili innych wymagań 
określonych w „Regulaminie...” , SWZ, ogłoszeniu lub zaproszeniu do składania ofert, w 
szczególności nie wnieśli wadium. 

l) osoby fizyczne, które pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, 
lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z pracownikiem Zamawiającego. 

m) osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, których członkowie 
organów zarządzających lub osoby uprawnione do ich reprezentacji  pozostają w związku 
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki 
lub kurateli z pracownikiem Zamawiającego. 

 
 
 

 

…………………………………..    ………………………………….. 
              (miejscowość i data)                                                                                    (podpis osoby lub osób uprawnionych do      
                                                                                                                                              reprezentowania Wykonawcy) 
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   Załącznik nr 4 

                          do SWZ 

 
 

Istotne postanowienia umowy (wzór) 
 

 
 
W dniu ………….. 2017 roku w Turku pomiędzy  Przedsiębiorstwem Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Turku, 
zarejestrowanym w Sądzie Rejestrowym w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS za Nr 
0000162254 , NIP: 668-00-00-082, kapitał zakładowy: …………………………. zł, 
reprezentowanym przez: 

 
1…………………………………………………………………………………………………  

2…………………………………………………………………………………………………  

 

zwanym dalej „Zamawiającym” 
 
a 
 
………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………..  
 
 
zwanym dalej „Wykonawcą” 

 
z o s t a ł a  z a w a r t a  u m o w a   o  n a s t ę p u j ą c e j  t r e ś ci : 

 
 

§ 1  
 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy armatury 

wodociągowej firmy Hawle, na potrzeby PGKiM Sp. z o.o. w Turku  zgodnie z ofertą 
stanowiącą  załącznik do umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia  przedmiotu zamówienia własnym 
transportem i na własne ryzyko. 

 
§ 2 

 
1. Umowa obowiązuje do wyczerpania kwoty określonej w § 4 pkt. 1 niniejszej umowy 

nie dłużej jednak niż w ciągu  24 miesięcy od dnia jej podpisania. 
2. Wykonawca oświadcza, że nie będzie wnosił roszczeń względem Zamawiającego z 

tytułu zamówienia mniejszej ilości niż wyszczególnione w Formularzu cenowym. 
3. Realizacja dostaw następować będzie sukcesywnie w trakcie trwania umowy,   na 

podstawie szczegółowego zamówienia Zamawiającego . 
4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od 

daty zgłoszenia. 
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§ 3 

 
Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  składniki  majątkowe  Wykonawcy  
podczas  realizacji  przedmiotu  umowy. 

 
 

§ 4 
 

1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  określonej  w  § 1  strony  ustalają  
wynagrodzenie  umowne  w  wysokości: ……………..+ VAT ……………….co daje 
kwotę  brutto ……………… słownie : ……………………. 

2. W  wynagrodzeniu  określonym  w  §4 ust. 1  mieszczą się  wszelkie  koszty  
wykonania  przedmiotu  umowy. 

 
 

§ 5 
 

1. Zapłata nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty dostarczenia przedmiotu umowy 
na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 

2. Należność będzie płatna po dostarczeniu partii towaru po jednostkowych cenach z 
oferty x (razy) ilość i wystawieniu faktury. 

3. Za termin zapłaty uważa się dzień uznania konta Zamawiającego. 
 

§ 6 
 

Wykonawca udzieli 12 – miesięcznej gwarancji (od dnia dostarczenia  
Zamawiającemu) na przedmiot dostawy potwierdzonej pisemnymi kartami 
gwarancyjnymi złożonymi przed wystawieniem faktury.  

 
 

§ 7 
 

1. W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie dostawy Zamawiający zgłosi 
reklamację wobec Wykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia 
stwierdzenia wad . 

2. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w terminie 7 dni 
kalendarzowych od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego o stwierdzonych 
wadach, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za 
uznaną przez Wykonawcę w całości zgodnie z żądaniem zamawiającego. 

 
§ 8 

 
1. Strony zgodnie stwierdzają, że świadczenia określone w niniejszej umowie 

wyczerpują całkowicie zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z 
tytułu wykonania całego przedmiotu niniejszej umowy. 

2. W okresie obowiązywania umowy, Wykonawcę obciąża ryzyko wzrostu cen 
zakontraktowanego asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia i z tego tytułu, 
z zastrzeżeniem ust. 3, Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego 
podwyższenia ceny  zapłaty o której mowa w § 4 pkt 1 umowy, chociażby w chwili  

     jej zawarcia nie można było przewidzieć  wzrostu cen zakontraktowanego   
     asortymentu. 
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3. Zmiana cen w czasie obowiązywania umowy, dopuszczalna jest wyłącznie w 
przypadku zmian stawek podatku od towarów i usług (VAT) na zakontraktowany 
asortyment i w wysokości proporcjonalnej do tego wzrostu. 

 
 
 

§ 9 
 

1. W przypadku zwłoki w wydaniu Zamawiającemu zadysponowanej części przedmiotu 
dostawy, Wykonawca z zastrzeżeniem ust. 2 zobowiązany jest do zapłaty 
Zamawiającemu za każdy dzień zwłoki w dostawie, kary umownej w wysokości 0,2 
% przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 pkt 1.  

2. Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki w wydaniu przedmiotu zamówienia, może w 
pierwszej kolejności wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie 
dostawy, nie rezygnując przy tym z roszczeń wynikających z § 9 pkt 1. 

3. Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca, zobowiązany on jest do zapłaty Zamawiającemu kary 
umownej w wysokości 25 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 pkt 1. 

4. Z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Zamawiający, zobowiązany on jest do zapłaty Wykonawcy kary 
umownej w wysokości 25 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 pkt 1, 
z wyjątkiem wystąpienia sytuacji, o której mowa w § 10 niniejszej umowy. 

5. Stronom umowy, przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych 
odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego zastrzeżoną karę umowną, do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
 

§ 10 
 

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 miesiąca od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
 

§ 11 
 

Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 
nieważności w postaci aneksu do umowy. 
 

§ 12 
 

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego. 
 

§ 13 
 

Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy dla miejsca zawarcia umowy. 
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§ 14 
 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze stron.    
 
               
                     
                     
       Zamawiający         Wykonawca 

 
 
 
 

 

 

 

Załącznik do umowy: 

1. Oferta Wykonawcy zawierająca zestawienie asortymentowo – cenowe tj. formularz cenowy                   

(Załącznik nr 1 do formularza ofertowego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


