ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUN ALNEJ sp. z o.o.
ul. Urazka 11 56-120 Brzeg Dolny
TEL./FAX (071) 319 54 35, 71 319 62 88,
e-mail: zgk@brzegdolny.pl
NIP 988 02 87 486; REGON 021474753
KRS 0000379009

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące zamówień o wartości szacunkowej do 130 000 zł
w których nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na:
„Wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych
w lokalach mieszkalnych oraz użytkowych”

I. ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Urazka 11
56-120 Brzeg Dolny
NIP: 988 02 87 486
Tel: 71 319 54 35
e-mail: zamowienia@zgk.brzegdolny.pl
Osoby do kontaktu:
Mariusz Pasternak – tel: 691 323 202
Dział Gospodarki Mieszkaniowej – tel: 500 646 063

II.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu rocznych przeglądów
stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych w:
a) budynkach komunalnych
− 20 budynków – 167 lokali;
b) budynkach wspólnot
− 6 budynków – 40 lokali;
należących do Gminy Brzeg Dolny, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Brzegu Dolnym. Wykaz lokali stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Przegląd oraz kontrole szczelności instalacji i urządzeń gazowych należy prowadzić
zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
polskimi normami oraz sztuką budowlaną.

3. Z przeprowadzonych przeglądów należy sporządzić protokoły.
4. Zamawiający wymaga, aby wykonawca, trzy dni wcześniej, poinformował lokatorów
o dacie rozpoczęcia przeglądów. Informację należy umieścić w widocznym miejscu.
5. W przypadku nieobecności lokatora w pierwszym terminie, należy wyznaczyć drugi
termin przeglądów.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe w trakcie
wykonywania prac, następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników
i osób trzecich związanych z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie budynku
Zamawiającego, a także za szkody wynikające ze zniszczenia obiektu, materiałów,
sprzętu i innego mienia, będących skutkiem realizacji przedmiotowych usług.
III.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Od dnia podpisania umowy do 15.12.2021r.

IV.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wykonawca posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia i wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania;
2. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wystarczającym do
należytego wykonania zamówienia;
3. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia należyte
wykonanie zamówienia.
V.
1.
2.
3.
4.
VI.

ODRZUCENIE OFERTY
Odrzuceniu podlegają oferty:
Których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
Złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu
ofertowym.
Złożone po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę.
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia.
2. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, łącznie z należnym podatkiem
VAT – cena brutto, wraz ze wskazaniem stawki (procentowej) podatku VAT, cyfrowo
i słownie (do drugiego miejsca po przecinku).
3. Cena oferty będzie stała i nie będzie zmieniana w trakcie realizacji zamówienia.
4. Faktury płatne będą przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w ciągu
21 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT.

UWAGA: faktury dla wspólnot powinny być wystawiane na dane adresowe wspólnot. Dane
do faktur zawarte są we wzorze umowy.
VII.

KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium CENA = 100pkt.
2. Ocena kryterium cena zostanie obliczona wg formuły:
C = (Cn : Cb) x WAGA
gdzie:
C – ilość punktów przyznana badanej ofercie w zakresie kryterium cena
Cn – najniższa cena brutto spośród ofert
Cb – cena brutto badanej oferty
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

VIII.

1. Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
2. Ofertę można złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do
zapytania ofertowego lub według takiego samego schematu.
3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.
IX.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć do dnia 18.10.2021r. godz. 13:00
1) w formie elektronicznie na adres e-mail zamowienia@zgk.brzegdolny.pl,
2) pocztą na adres Zamawiającego ul. Urazka 6c, 56-120 Brzeg Dolny
3) osobiście w siedzibie Zamawiającego ul. Urazka 6c, 56-120 Brzeg Dolny.
2. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu
oferty.
X. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi mailem wszystkich
potencjalnych wykonawców, do których zostało skierowane zapytanie ofertowe.
2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny
XI. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o wartości
szacunkowej do 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych:
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 informuje, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym ul. Urazka 11 reprezentowany przez Prezesa
Zarządu;
2. administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możne się Pani/Pan
skontaktować poprzez e-mail iodo@zgk.brzegdolny.pl lub pisemnie na adres siedziby
administratora;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z zamówieniem o wartości szacunkowej do 130 000 zł
„Wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych
w lokalach mieszkalnych oraz użytkowych”
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 (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
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;
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, stosowanie do art. 22 RODO;
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
osobowych1;
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 RODO2;
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;
1

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
2
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

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.
Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem
w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w
szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób
fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio
pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał
zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już
tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO).
Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z
art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których
dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których
mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz
ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w
związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do
złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu
przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Treść
oświadczenia została ujęta w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do zapytania).
XII. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 – Wykaz obiektów
Załącznik nr 2 – Formularz oferty
Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 1

WYKAZ BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
l.p.
1

ulica
Kochanowskiego

nr domu
2

2

Kolejowa

12

3

Kolejowa

16

4

Kolejowa

23

5

Kolejowa

25

6

Kolejowa

27

nr lokalu
kl.schodowa
1
kl.schodowa
1
2
3
4
kl.schodowa
1
2
3
4
kl.schodowa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
kl.schodowa
1
2
3
4
kl.schodowa
1
2
3
4
5
6

7

Ks. Kan. Puka

1

Mickiewicza

4

9

Ogrodowa

13

10

Odrodzenia

5

11

Rynek

2

8

7
8
kl.schodowa
1
2
3
4
kl.schodowa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
kl.schodowa
1
2
3
kl.schodowa
1
2
3
4
5
6
7
kl.schodowa
1
2
3
4

12

Rynek

4

13

Rynek

5

14

Rynek

5A

15

Rynek

6

16

Rynek

7

17

Rynek

8

kl.schodowa
1
2
3
4
5
6
7
kl.schodowa
1
2
3
4
5
6
kl.schodowa
1
2
3
4
kl.schodowa
1
2
3
4
5
6
kl.schodowa
1
1a
2
3a
3
4
kl.schodowa
1
1a
2
3
4

18

Urazka

1

19

Urazka

7

Zwycięstwa

7

20

5
6
7
kl.schodowa
1
3
kl.schodowa
1
2
3
4
5
kl.schodowa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

WYKAZ BUDYNKÓW WSPÓLNOT
Wspólnota Mieszkaniowa Kochanowskiego 4
ul. Kochanowskiego 4
56-120 Brzeg Dolny
NIP: 9880298828
l.p.

ulica

nr budynku

1
2
3
4
5
6
7

Kochanowskiego
(wspólnota)

4

nr
mieszkania
1
1a
2
3
4
5
6

uwagi

WYBURZONE

Wspólnota Mieszkaniowa Kochanowskiego 8
ul. Kochanowskiego 8
56-120 Brzeg Dolny
NIP: 9880187135
l.p.

ulica

nr budynku

1
2
3

Kochanowskiego
(wspólnota)

8

nr
mieszkania
1
2
3

uwagi

Wspólnota Mieszkaniowa Parkowa 1A
56-120 Brzeg Dolny
NIP: 9880191378
l.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ulica

Parkowa (wspólnota)

nr budynku

1A

nr
mieszkania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2

uwagi
Lokal użytkowy

Lokal użytkowy

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Parkowa (wspólnota)

Odrodzenia
(wspólnota)

Rynek

1B

9

9

3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

Czesława
Przybysz,Sklep
spożywczo
monopolowy

Załącznik nr 2

Nazwa i adres Wykonawcy
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
NIP:…………………………………….
e-mail:………………………………….
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Urazka 11
56-120 Brzeg Dolny
FORMULARZ OFERTY
1. Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące zamówień o wartości szacunkowej do
30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych dot. „Wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego instalacji i
urządzeń gazowych w lokalach mieszkalnych oraz użytkowych”, oferujemy
wykonanie zamówienia za cenę (Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie łączną
cenę brutto za wykonanie zamówienia zwierającą wszelkie koszty realizacji):
− netto: ................................................. zł
słownie: .............................................................................................................. złotych,
− brutto: ............................................... zł
słownie: ...............................................................................................................złotych,
w tym należny podatek VAT ................. %, ................................... złotych,
2. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.
3. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO3 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu.
4. Osoba wyznaczona do kontaktu z Zamawiającym:
…………………………………………………………………
nr tel: ………………………………
e-mail: ……………………………..
………..………………………….
pieczątka i podpis wykonawcy
3

Rozporządzenie 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)

Załącznik nr 3

UMOWA nr …………
zawarta w dniu ………..r. pomiędzy:
Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym,
ul. Urazkiej 11 NIP: 988 02 87 486
reprezentowanym przez:
1. Arkadiusza Łuczaka – Prezesa Zarządu
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
……………..
reprezentowanym przez:
1. …………
zwanym dalej „Wykonawcą”

przy

§1
1. Przedmiotem umowy jest „Wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego
instalacji i urządzeń gazowych w lokalach mieszkalnych oraz użytkowych”
zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegu Dolnym
w ilości:
c) budynki komunalne
− 20 budynków – 167 lokali;
d) budynki wspólnot
− 6 budynków – 40 lokali;
Wykaz poszczególnych obiektów budowlanych stanowi załącznik do umowy.
2. Wykonawca powiadomi lokatorów budynku o planowanym przeglądzie w budynku co
najmniej z dwu-dniowym wyprzedzeniem.
3. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia przeglądu w poszczególnych
lokalach Wykonawca wyznaczy drugi termin wykonania przeglądu.
4. Informacje o braku dostępu do lokali należy przekazywać w formie pisemnego
wykazu do Zamawiającego.
5. Z przeglądów należy sporządzić protokoły w wersji papierowej oraz dostarczyć je do
siedziby zamawiającego.
6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 15.12.2021r.
§2
1. Wykonawca oświadcza że całość usługi, o której mowa w § 1 wykona sumiennie
i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi
zaleceniami, zasadami, wytycznymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie
z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i uprawnienia budowlane

oraz niezbędne środki do wykonania usługi, o której mowa w ust. 1
3. Do współpracy z Wykonawcą w zakresie realizacji obowiązków umowy ze strony
Zamawiającego wyznacza się:
Mariusz Pasternak – tel: 691 323 202
Dział Gospodarki Mieszkaniowej – tel: 500 646 063

§3
1. Strony za wykonanie całej umowy ustalają wynagrodzenie, zgodnie ze złożoną ofertą
z dnia ………. w wysokości:
netto: ………….
słownie: ………………..
brutto: ………………
słownie: ………………………
w tym należny podatek VAT 23 %, ……………. złotych
2. Faktury płatne będą przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w ciągu
21 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
4. Dane do faktur:
dla budynków komunalnych
a) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegu Dolnym
ul. Urazka 11
56-120 Brzeg Dolny
NIP: 988 02 87 486
dla wspólnot
a) Wspólnota Mieszkaniowa Kochanowskiego 4
ul. Kochanowskiego 4
56-120 Brzeg Dolny
NIP: 988 02 98 828
b) Wspólnota Mieszkaniowa Kochanowskiego 8
ul. Kochanowskiego 8
56-120 Brzeg Dolny
NIP: 988 01 87 135
c) Wspólnota Mieszkaniowa Parkowa 1A
ul. Parkowa 1A
56-120 Brzeg Dolny
NIP: 988 01 91 378
UWAGA: Faktury należy składać w siedzibie zamawiającego przy ul. Urazkiej 6c w Brzegu
Dolnym.
§4
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy

(rozwiązanie umowy) przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% łącznej wartości umowy brutto
określonej w § 3 ust 1.
2. Jeżeli wartość szkody przewyższy wysokość należnych kar umownych strony będą
mogły dochodzić należności w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z bieżących zobowiązań wobec
Wykonawcy.
§5
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy;
2. Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;
3. Zostanie wykonany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
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§7
Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają zgody obydwu stron
na piśmie, pod rygorem nieważności.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy:
1) - w zakresie wynagrodzenia z przyczyn niemożliwych wcześniej do
przewidzenia lub, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
a w szczególności, gdy Wykonawca zaproponuje upusty,
2) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku
przekształcenia, przejęcia itp.),
3) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, na wniosek Wykonawcy oraz za zgodą
Zamawiającego po wcześniejszym powiadomieniu wraz z uzasadnieniem
zmian.
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy chyba, że konieczność
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla
Zamawiającego.
Nie stanowi zmiany umowy:
1)
zmiana adresów Wykonawcy i Zamawiającego,
2)
utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści umowy.
W każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do
obowiązujących w danym czasie aktów prawa.

§8
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy
powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.
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