
 
 

 

 
 
 
RG-PRI.2601.2.2018  

  Kawęczyn, 16.03.2018 r. 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Postępowanie uproszczone  prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem 
zasad określonych w „Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie 
przekracza wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Gminy Kawęczyn oraz 
jednostkach organizacyjnych”, zwanego dalej „Regulaminem”. Na podstawie złoŜonych ofert 
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie warunków i kryteriów wskazanych w 
przedmiotowym zapytaniu. 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniŜej opisany przedmiot 
zamówienia.  
 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

         Gmina Kawęczyn, Kawęczyn 48,  62-704 Kawęczyn, 
         REGON 311019480  NIP 668-187-54-86 
        Tel. (63) 288 59 10, Fax: 63 288 59 40 
     

2.2.2.2.  Opis przedmiotu zamówienia: 
     

        Przedmiotem zamówienia jest zakup: 
„Zakup i dostawa namiotów dla pięciu sołectw z terenu Gminy Kawęczyn” 

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 

Lp. Przedmiot zamówienia szt.  

1. Namiot dla sołectwa Chocim 
Namioty ekspresowe na stelaŜu stalowym 3×6 m  wysokość ścian  min.200/330 cm. 
Noga górna min. 40 mm x 40 mm Noga dolna min. 35 mm x 35 mm.  Tkanina 
poliestrowa wodoszczelna o gramaturze min300g/m2, odporna na UV, ścieranie 

oraz rozdarcia. WyposaŜony w torbę na konstrukcję, linki oraz śledzie montaŜowe 
torba transportowa na dach oraz ściany instrukcje obsługi. Namiot z nadrukiem  na 
trzech ścianach w kolorze ciemno niebieskim. Nadruk Herb Gminy oraz biały napis 
Gmina Kawęczyn Sołectwo Chocim. NajwyŜszej jakości trwałość i nasycenie 
kolorów. Gwarancja na zadruk min.  3 lata 

1 

2. Namiot dla sołectwa Głuchów 
Namiot o wymiarach 6×12 
 w pełni ocynkowana konstrukcji 
- rury o wymiarze min ~38x1,3mm 
- łączenia za pomocą śrub przelotowych 
- stelaŜ przypodłogowy po obwodzie namiotu 
- wzmocnienie dachu rurami poprzecznymi 
 - PVC przelewane przez siatkę 
- dach PVC o grubości min ~530g/m2 
- ściany PVC o grubości min~530mg/m2 
-  okna w ścianach 
- atest trudno palności  
- materiał wodnoodporny 
Pewne mocowanie do podłoŜa za pomocą pasów. 
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3.  Namioty dla sołectwa Milejów i SkarŜyn 
Namiot o wymiarach 5×10 
w pełni ocynkowana konstrukcja 
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- rury o wymiarze min. ~38x1,3mm 
- łączenia za pomocą śrub przelotowych 
- stelaŜ przypodłogowy po obwodzie namiotu 
- wzmocnienie dachu rurami poprzecznymi 
 - PVC przelewane przez siatkę 
- dach PVC o grubości min 530g/m2 
- ściany PVC o grubości min.530mg/m2 
- materiał wodnoodporny 
-  półokrągłe okna 
Pewne mocowanie do podłoŜa za pomocą wytrzymałych szpilek i odciągów  

 

4. Namiot dla sołectwa Stanisława 
Namiot o wymiarach 6×10 

Namioty dla sołectwa Milejów i SkarŜyn 
Namiot o wymiarach 5×10 
w pełni ocynkowana konstrukcja 
- rury o wymiarze min. ~38x1,3mm 
- łączenia za pomocą śrub przelotowych 
- stelaŜ przypodłogowy po obwodzie namiotu 
- wzmocnienie dachu rurami poprzecznymi 
 - PVC przelewane przez siatkę 
- dach PVC o grubości min 530g/m2 
- ściany PVC o grubości min.530mg/m2 
- materiał wodnoodporny 
-  półokrągłe okna 
Pewne mocowanie do podłoŜa za pomocą wytrzymałych szpilek i odciągów  
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CPV: 39.52.25.30-1      
                                      

3.3.3.3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tych warunków.  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące       
warunki: 
- posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, oraz 
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej do wykonania zamówienia.  
- posiadają zdolności techniczne lub zawodowe do wykonania zamówienia. 
Zamawiający uzna w/w warunki za spełnione na podstawie złoŜonego przez Wykonawcę 
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 
4.4.4.4. Kryterium oceny ofert – najniŜsza cena 

1. Przy wyborze zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: cena – 
100% 

2. Cenę naleŜy podać jako stawkę netto i brutto za całość zamówienia.  
3.      Cena ofertowa brutto podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty 

związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz dostawą.  
4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, w której zaproponowane zostanie 

najniŜsze wynagrodzenie brutto za wykonanie zamówienia.  
5. Cena ofertowa brutto będzie porównywana z innymi ofertami.  
6. Oferta najkorzystniejsza to oferta, która uzyska 100 punktów. 
7. Obliczanie punktów dokonywane będzie z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 
8.  Ilość punktów dla kryterium „cena” Zamawiający obliczy wg wzoru: 

 

         cena oferty najniŜej skalkulowanej brutto 



 
 

 

liczba punktów oferty  = -------------------------------------------------- × 100 pkt 
                                                                cena oferty ocenianej brutto 

 
5.5.5.5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
 

1. Oferta powinna być złoŜona na formularzu ofertowym - Załącznik nr 1. 
2. Oświadczenie, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 1b ustawy Pzp-  Załącznik nr 2 
3. Parafowany wzór umowy – Załącznik nr 3 

 
6.6.6.6.   Termin realizacji zamówienia. 

Zamówienie powinno być zrealizowane 7 dni roboczych od dnia złoŜenia zamówienia. Termin 
realizacji to data dostawy zamówionego towarów do zamawiającego. 
 

7.7.7.7.  Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą.  

W niniejszym zapytaniu ofertowym, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 
Wykonawcy przekazują faksem lub drogą pisemną. Osobą uprawnioną do porozumiewania 
się z Wykonawcami jest Ewa Frątczak tel.: 63 288 59 29. pokój nr 19 lub ElŜbieta Tomczak 
tel. 63 288 59 30 pokój nr 20. 

8.8.8.8. Sposób, miejsce i termin składania ofert. 
 
Ofertę cenową prosimy złoŜyć za pośrednictwem poczty czy kuriera bądź dostarczyć osobiście wg 
załączonego wzoru  Formularza ofertowego  w zamkniętej kopercie z następującym opisem:  

Oferta na usługę pn. „Zakup i dostawa namiotów dla pięciu sołectw z terenu Gminy 
Kawęczyn” 

 
na adres: Gmina Kawęczyn - Kawęczyn 48 , 62 – 704 Kawęczyn lub teŜ na adres mailowy: 
frotczak@wp.pl  
Punkt Informacyjny (Hol) w nieprzekraczalnym termin ie do dnia 23.03.2018 r. do godz. 11:00. 
- Oferty złoŜone po terminie oraz niekompletnie wypełnione nie będą rozpatrywane. 
- Oferent moŜe przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę. 
- Dopuszcza się składanie ofert częściowych. 
- Nie dopuszcza się widełkowego podawania cen – wszystkie ceny muszą być określone 
jednoznacznie. 
- Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać Ŝadnych roszczeń względem 
Gminy Kawęczyn z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i 
złoŜenia oferty na to zapytanie. 
- W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują faksem lub drogą pisemną.  
- O wyborze najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną powiadomieni pisemnie oraz na stronie 
internetowej Zamawiającego pod adresem: www.kaweczyn.pl/wiadomości/przetargi do 30 tys. euro 
- W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 
treści złoŜonych ofert. 
- Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. 
 

9.9.9.9. Załączniki : 
 

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 
2. Oświadczenie na podstawie art.22 ust.1pkt 1 i ust. 1b ustawy PZP – Załącznik nr 2 
3. Wzór umowy – Załącznik  nr 3 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1  

______________________                     

                          

      (pieczęć firmowa oferenta) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

W związku z zapytaniem ofertowym na realizację usługi pn. 
„Zakup i dostawa namiotów dla pięciu sołectw z terenu Gminy Kawęczyn” 

 
1. Oferuję wykonanie usługi w zakresie zgodnym z zapytaniem ofertowym Nr RG-PRI.2601.1.2018 za 
wynagrodzenie: 
 

Lp. Przedmiot zamówienia szt.  Cena netto Cenna brutto 

1. Namiot dla sołectwa Chocim 
Namioty ekspresowe na stelaŜu stalowym 3×6 
m  wysokość ścian  min.200/330 cm. Noga 
górna min. 40 mm x 40 mm Noga dolna 
min. 35 mm x 35 mm.  Tkanina 
poliestrowa wodoszczelna o gramaturze 

min300g/m2, odporna na UV, ścieranie oraz 
rozdarcia. WyposaŜony w torbę na 
konstrukcję, linki oraz śledzie montaŜowe 
torba transportowa na dach oraz ściany 
instrukcje obsługi. Namiot z nadrukiem  na 
trzech ścianach w kolorze ciemno niebieskim. 
Nadruk Herb Gminy oraz biały napis Gmina 
Kawęczyn Sołectwo Chocim. NajwyŜszej 
jakości trwałość i nasycenie kolorów. 
Gwarancja na zadruk min.  3 lata 
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2. Namiot dla sołectwa Głuchów 
Namiot o wymiarach 6×12 
 w pełni ocynkowana konstrukcji 
- rury o wymiarze min ~38x1,3mm 
- łączenia za pomocą śrub przelotowych 
- stelaŜ przypodłogowy po obwodzie namiotu 
- wzmocnienie dachu rurami poprzecznymi 
 - PVC przelewane przez siatkę 
- dach PVC o grubości min ~530g/m2 
- ściany PVC o grubości min~530mg/m2 
-  okna w ścianach 
- atest trudno palności  
- materiał wodnoodporny 
Pewne mocowanie do podłoŜa za pomocą 
pasów. 

1   

3.  Namioty dla sołectwa Milejów i SkarŜyn 
Namiot o wymiarach 5×10 
w pełni ocynkowana konstrukcja 
- rury o wymiarze min. ~38x1,3mm 
- łączenia za pomocą śrub przelotowych 
- stelaŜ przypodłogowy po obwodzie namiotu 
- wzmocnienie dachu rurami poprzecznymi 
 - PVC przelewane przez siatkę 
- dach PVC o grubości min 530g/m2 
- ściany PVC o grubości min.530mg/m2 
- materiał wodnoodporny 
-  półokrągłe okna 
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Pewne mocowanie do podłoŜa za pomocą 
wytrzymałych szpilek i odciągów  

 

4. Namiot dla sołectwa Stanisława 
Namiot o wymiarach 6×10 

Namioty dla sołectwa Milejów i SkarŜyn 
Namiot o wymiarach 5×10 
w pełni ocynkowana konstrukcja 
- rury o wymiarze min. ~38x1,3mm 
- łączenia za pomocą śrub przelotowych 
- stelaŜ przypodłogowy po obwodzie namiotu 
- wzmocnienie dachu rurami poprzecznymi 
 - PVC przelewane przez siatkę 
- dach PVC o grubości min 530g/m2 
- ściany PVC o grubości min.530mg/m2 
- materiał wodnoodporny 
-  półokrągłe okna 
Pewne mocowanie do podłoŜa za pomocą 
wytrzymałych szpilek i odciągów  

 

1   

 Razem    

Cena określona w pkt.1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

2. Deklaruję ponadto: 

a) termin wykonania zamówienia: 7 dni roboczych od dnia złoŜenia zamówienia . 
b) warunki płatności: przelew 14 dni, 
c)  12 mc gwarancje na przedmiot zamówienia. 
Ponadto oświadczamy, Ŝe: 

• zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeŜeń 
• uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania umowy; 
• uwaŜam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni  od dnia otwarcia ofert. 
• zapoznałem się z postanowieniami umowy, która jest częścią zaproszenia i zobowiązuję się 

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w niej 
przez Zamawiającego, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym. 

• wszystkie informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są kompletne, prawdziwe i rzetelne; 
• dane dotyczące Wykonawcy zawarte w treści niniejszego formularza oferty są zgodne ze 

stanem faktycznym i prawnym na dzień składania oferty. 
• oferta niniejsza składa się z ______kolejno ponumerowanych stron; 
• wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty, stanowiące jej integralną 

część: 
 -_________________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________________ 

Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: 

Imię i nazwisko………………………………………………….. 

Telefon/faks……………………………………………………… 

E-mail……………………………………………………………….. 
 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

…………………………………………………. 

                   (miejscowość, data) 

 

 

……………………………………………………………… 

                     (imię i nazwisko, podpis  oferenta                                                   



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAŁ ĄCZNIK NR 2  
 

 
 
                                                                                     
_____________________________________                     

                          

             (pieczęć firmowa oferenta) 
 



 
 

 

 

 
OŚWIADCZENIE  

 

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 
1 pkt 1 i ust. 1b ustawy Pzp 

 

Składając ofertę w zapytaniu ofertowym na  zadanie pn. 
„Zakup i dostawa namiotów dla pięciu sołectw z terenu Gminy Kawęczyn” 

   oświadczam/my, Ŝe zgodnie z art. 22 ust. 1b pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.). 

 
1.1.1.1. posiadam/my kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

2.2.2.2. znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie   
zamówienia; 

3.3.3.3. posiadam/my zdolności techniczne lub zawodowe do wykonania zamówienia; 

 
Na potwierdzenie spełnienia wyŜej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i 
oświadczenia wskazane przez zamawiajacego w zapytaniu ofertowym. 
 
Prawdziwość powyŜszego oświadczenia potwierdzamy własnoręcznym podpisem, świadomi 
odpowiedzialności karnej z art. 233 i 297 Kodeksu Karnego. 
 
 

 

 

........................., dn. .........................                                                               ........................................................ 

Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń wiedzy w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

ZAŁ ĄCZNIK NR 3  

WZÓR 
UMOWA NR RG.PRI……./….  

  
zawarta w dniu ……………… r. 
Gminą Kawęczyn z siedzibą Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn  
REGON 311019480, NIP 668 187 54 86, 
 reprezentowaną przez: 



 
 

 

Jana Nowaka – Wójta Gminy 
przy kontrasygnacie Edyty Balcerzak – Skarbnika Gminy 
Zwaną dalej „Zamawiającym”   
a 
______________________________________________________________ 
  
NIP ____________________________REGON ______________________ 
reprezentowanym przez: 
______________________________________________________________ 
zwanym dalej „Wykonawcą” , 
w rezultacie dokonanym przez Zamawiającego wybór oferty Wykonawcy zgodnie z „Regulaminem 
Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyraŜonej w złotych 
równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Gminy Kawęczyn oraz jednostkach organizacyjnych 
pn. . „Zakup i dostawa namiotów dla pięciu sołectw z terenu Gminy Kawęczyn” zawarto 
umowę o następującej treści:  

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest zakup namiotów o parametrach wskazanych w formularzu 
ofertowym złoŜonym przez Wykonawcę, zwanych w dalszej części umowy „asortymentem". 
2.Wykonawca gwarantuje, Ŝe dostarczony asortyment będzie nowy, wolny od wad. 
3. Strony ustalają wartość umowy na kwotę brutto ..................zł (słownie złotych: 
…………………………………………00/100) W cenie brutto PLN, o której mowa w ust 3 
Wykonawca uwzględnił koszt: 
- transportu i rozładunku asortymentu do miejsca określonego w § 2 ust 3; 
- pozostałych kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, wszelkich opłat (np. cła) oraz 
podatku VAT. 
4. Zamawiający dokona zapłaty za dostarczony sprzęt w terminie 14 dni, licząc od daty 
wystawienia przez Wykonawcę faktury, zgodnie z zapisem § 2 ust. 6. Za dzień zapłaty uznaje się 
datę obciąŜenia rachunku Zamawiającego. 
5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe, w razie nieuzasadnionego 
niezapłacenia faktury w terminie, o którym mowa w ust 4. 
6. Zamawiający nie wyraŜa zgody na dokonanie przelewu wierzytelności wynikających z realizacji 
niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

§2 

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia asortymentu w terminie 7 dni roboczych od dnia 
złoŜenia zamówienia na adres: 62-704 Kawęczyn, Kawęczyn 48. 
2. Wykonawca poinformuję Zamawiającego z 2 dniowym wyprzedzeniem o dokładnym terminie 
dostawy. 
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć asortyment na własne ryzyko na adres: 62-704 
Kawęczyn, Kawęczyn 48. 
4. W przypadku ustalenia przy odbiorze, Ŝe dostarczony asortyment jest uszkodzony lub niezgodny 
z parametrami określonymi w załączniku nr 1, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany 
wadliwego asortymentu na nowy wolny od wad, w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia 
sporządzenia protokołu zawierającego stwierdzone podczas odbioru niezgodności. 
5. W przypadku, gdy wymieniony asortyment w dalszym ciągu nie będzie spełniał wymagań 
określonych w umowie, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w części 
niezrealizowanej z jednoczesnym naliczeniem kary, o której mowa w § 4 ust 1 lit. a. 
6. Zamawiający uzna zrealizowanie przedmiotu umowy po podpisaniu przez Strony bez uwag 
protokołu ilościowo-jakościowego, co będzie stanowić podstawę wystawienia przez Wykonawcę 
faktury VAT. 
7. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy po stronie Zamawiającego są 
………………………………………………………………………………………………….. 

§3 
1. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony asortyment. Początkowy termin 



 
 

 

gwarancji biegnie od dnia podpisania przez Strony bez zastrzeŜeń protokołu odbioru ilościowo-
jakościowego, o którym mowa w § 2 ust. 6. 
2. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jest pełna, bez Ŝadnych wyłączeń i obejmuje wady 
jakościowe dostarczonego asortymentu, w tym wady ukryte, stwierdzone podczas uŜytkowania (z 
wyjątkiem mechanicznych uszkodzeń, do powstania których przyczynił się uŜytkownik 
asortymentu korzystając z niego w sposób niezgodny z instrukcją obsługi/z przeznaczeniem). W 
przypadku rozbieŜności lub sprzeczności przestawionego przez Wykonawcę dokumentu 
gwarancyjnego z postanowieniami umowy, dla Stron wiąŜące są postanowienia niniejszej umowy. 
3. W przypadku wykrycia w okresie gwarancji wad dostarczonego asortymentu, Wykonawca 
zobowiązuje się do jego wymiany w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych, licząc od 
daty przekazania przez Zamawiającego reklamacji, złoŜonej zgodnie z ust 6. Zapis ust. 2 stosuje się 
odpowiednio. 
4. Zamawiający uznaje reklamację za wykonaną po podpisaniu bez uwag protokołu odbioru 
asortymentu. 
5. Składanie reklamacji, o której mowa w ust 4 dokonywane będzie przez upowaŜnionego 
pracownika Zamawiającego na adres wskazany w § 2 ust 1. 

§4 
1. W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązuje się 
zapłacić Zamawiającemu następujące kary w wysokości: 

a) 10 % wartości umowy w PLN brutto, o której mowa w § 1 ust. 3, w przypadku, gdy 
Zamawiający rozwiąŜe umowę [wypowie umowę lub od niej odstąpi) z powodu 
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 
b) 10 % wartości umowy w PLN brutto, o której mowa w § 1 ust 3, w przypadku 
rozwiązania umowy [wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy) przez Wykonawcę 
na jakiejkolwiek podstawie z przyczyn nie leŜących po stronie Zamawiającego. 
c) 1 % wartości umowy w PLN brutto, o której mowa w § 1 ust. 3, za kaŜdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu określonego w § 2 ust 1. 
d) 0,1 % wartości umowy w PLN brutto, o której mowa w § 1 ust. 3, za kaŜdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu odpowiednio w § 2 ust. 4 lub § 3 ust. 4. 

2. Zapłata kary, o której mowa w ust. 1 pkt. c) lub d) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
wykonania przedmiotu umowy. 
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeŜeli szkoda 
przewyŜszy wysokość kar. 

§6 
1. Kwestie sporne wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
3. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 
dla kaŜdej ze Stron. 
           

ZAMAWIAJĄCY                                                                     WYKONAWCA 
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