
 

 

Nowa Dęba 27.08.2021r. 

Gmina Nowa Dęba       RL.271.24.2021 

Ul. Rzeszowska 3 

39-460 Nowa Dęba 

 

 

 

Zapytanie ofertowe 

 

 Gmina Nowa Dęba zwraca się z prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty cenowej  

z uwzględnieniem poniższych wymagań: 

 

1. Przedmiot zamówienia: Dowóz uczniów szkół podstawowych  z terenu Gminy Nowa 

Dęba na kryta pływalnię w Nowej Dębie 

2. Zakres usługi: transport uczniów z terenu Gminy Nowa Dęba na krytą pływalnię w 

Nowej Dębie w roku szkolnym 2021/2022, z wykorzystaniem pojazdu stanowiącego 

własność gminy Nowa Dęba (Autosan A09-09L.04.S) tj.: 

 Dowóz w cyklu dwutygodniowym 

Tydzień 1  - planowane rozpoczęcie od 13 września 2021 

 
Dzień 

tygodnia 

Trasa kursu 

(dowóz i odwóz uczniów ze 

szkoły na krytą pływalnię w 

Nowej Dębie) 

Ilość 

kursów 

Godzina 

przyjazdu 

na basen* 

Ilość 

uczniów 

Uwagi 

Poniedziałek Cygany-Nowa Dęba-Cygany 

 

1 08.45 20  

Wtorek  Alfredówka-Nowa Dęba- 

Alfredówka  

1 07.45 12  

ZPO osiedle Dęba ul. Zybury 

  - Pływalnia 

1 08.45 

 

20  

Środa 

 

ZPO osiedle Dęba ul. Zybury 

  - Pływalnia 

1 08.45 26  

ZPO osiedle Dęba ul. Zybury 

  - Pływalnia 

1 10:45 25  

ZPO osiedle Dęba ul. Zybury 

  - Pływalnia 

1 12.45 21  

Czwartek 

 

ZPO osiedle Dęba ul. Zybury 

  - Pływalnia 

1 07.45 12  

ZPO osiedle Dęba ul. Zybury 

  - Pływalnia 

1 10.45 24  

Piątek Tarnowska Wola 

 

1 7:45 21  

Tarnowska Wola 

 

1 9:45 16  

Tarnowska Wola 

 

1 11:45 25  

Razem 11  222  

 

 

 

 



 

 

 

 Tydzień 2 - planowane rozpoczęcie od 20 września 2021 

 

Tydzień B 20.09.2021 
Dzień 

tygodnia 

Trasa kursu 

(dowóz i odwóz uczniów ze 

szkoły na krytą pływalnię w 

Nowej Dębie) 

Ilość 

kursów 

Godzina 

przyjazdu 

na basen* 

Ilość 

uczniów 
Uwagi 

Poniedziałek Chmielów-Nowa Dęba –

Chmielów 

 

1 8:45 15 
 

Chmielów-Nowa Dęba-Chmielów 

 
1 10:45 17 

 

Wtorek Chmielów-Nowa Dęba Chmielów 

 
1 07.45 28 

 

ZPO osiedle Dęba ul. Zybury 

  - Pływalnia 
1 08.45 21 

 

Chmielów-Nowa Dęba Chmielów 

 
1 9:45 21 

 

Chmielów-Nowa Dęba Chmielów 

 
1 11:45 25 

 

Środa 

 

ZPO osiedle Dęba ul. Zybury 

 - Pływalnia 
1 08:45 17 

 

ZPO osiedle Dęba ul. Zybury 

  - Pływalnia 
1 10:45 20 

 

ZPO osiedle Dęba ul. Zybury 

  - Pływalnia 
1 12:45 26 

 

Czwartek 

 

Jadachy- Nowa Dęba-Jadachy 

 
1 07:45 41 

 

ZPO osiedle Dęba ul. Zybury 

  - Pływalnia 
1 08:45 19 

 

Jadachy- Nowa Dęba-Jadachy 

 
1 9:45 41 

 

Jadachy- Nowa Dęba-Jadachy 

 
1 11:45 36 

 

Piątek  ZPO osiedle Dęba ul. Zybury 

  - Pływalnia 
1 7:45 24 

 

ZPO osiedle Dęba ul. Zybury 

  - Pływalnia 
1 11:45 22 

 

Razem 15    

 
* Uwaga: Godzina przyjazdu na basen 7.45, oznacza rozpoczęcie zajęć o godz.  08.00. Zgodnie z 
Regulaminem korzystania z krytej pływalni SOSiR przez grupy zorganizowane: „grupy uczniów 
korzystających z pływalni upoważnione są do wejścia do szatni na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć”. 
Jeden kurs obejmuje przywóz i odwóz. 

 

 

 Szczegółowe godziny dowozu i odwozu ustali wybrany oferent z dyrektorami szkół  

z których dowożeni będą uczniowie. 

 Opieka nad przewożonymi uczniami będzie sprawowana przez nauczycieli. 

 W przypadku częściowego wykonania zamówienia z przyczyn niezawinionych przez 

żadną ze stron Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie proporcjonalnie do 

liczby faktycznie wykonanych kursów.  

Wykonawca zobowiązuje się do: 



 wykonawca do realizacji usług dowożenia uczniów zobowiązany jest przejąć w 

bezpłatne użytkowanie autobus szkolny marki AUTOSAN, typ A09-09L.04.S, rok 

produkcji 2005 będący własnością Gminy Nowa Dęba do wykonywania usługi. 

 wykonawca będzie eksploatował  pojazd na własny koszt (np.: koszty paliwa i inne 

związane z eksploatacją pojazdu) i zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji, 

dokonywał na własny koszt konserwacji, drobnych napraw stosownie do technicznych 

warunków eksploatacji pojazdu określonych w instrukcji obsługi. 

 wykonawca zobowiązany jest do poniesienia kosztów w zakresie: przeglądów 

technicznych, zakupu winiet, legalizacji tachografu i innych opłat związanych z 

eksploatacją niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 zobowiązuje się do zapewnienia przewożonym uczniom odpowiednich warunków 

higieny jakie ze względu na rodzaj transportu uważa się za niezbędne.  

 zapewnienia bezpiecznego i niezbędnego taboru do przewozu wszystkich dowożonych 

uczniów, w tym podstawienie zastępczego autobusu w razie awarii; 

 zapewnienia miejsc siedzących wszystkim  przewożonym uczniom; 

 ubezpieczenie pojazdu, oraz przewożonych osób zostanie pokryte przez 

Zamawiającego, i nie wchodzi w zakres zamówienia.   

 zapewnienia przewożonym uczniom odpowiednich warunków higieny jakie ze względu 

na rodzaj transportu uważa się za niezbędne, w tym z uwzględnieniem aktualnie 

obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych oraz zaleceń Głównego 

Inspektora Sanitarnego lub Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

Sfinansowanie powyższych wymagań sanitarnych wykonawca uwzględnia w 

zaoferowanej cenie. 

 

 

3. Warunki wymagane od Wykonawców: brak 

4. Termin realizacji zamówienia:  

od 13 września 2021 do 30 czerwca 2022r.  

5. Kryteria i wagi oceny ofert: 

cena - 100.% 

6. Osoba uprawniona do kontaktu: 

Pan Marcin Furtak lub Sławomir Białas  tel./fax 15 846 26 71 / 15 846 5137 

adres e-mail:  gmina@nowadeba.pl,  

7. Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w Biurze Obsługi 

Klienta (parter, obok głównego wejścia) lub fax / e-mail  w terminie do dnia: 3 września 

2021r. godzina 11:00.  

8. Załączniki: 

a) Wzór oferty Wykonawcy 

b) Projekt umowy  

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny 

ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Nowa Dęba do zawarcia 

umowy. 

 

 

BURMISTRZ 

 

Wiesław Ordon 

mailto:gmina@nowadeba.pl


 

 

Wzór oferty wykonawcy 

 

…………………………… 

Pieczęć Wykonawcy 

       Gmina Nowa Dęba  

ul. Rzeszowska 3 

39-460 Nowa Dęba 

 

Oferta Wykonawcy 

 

1. Na podstawie warunków zamówienia określonych w Zapytaniu ofertowym  proponujemy  

wykonanie przedmiotu zamówienia: Dowóz uczniów szkół podstawowych  

z terenu Gminy Nowa Dęba na kryta pływalnię w Nowej Dębie 

 

za cenę: 

- w kwocie brutto złotych:..........................................zł za 1 cykl 

dwutygodniowy  

(słownie:.....................................................................................) 

 

- w kwocie brutto złotych:..........................................zł za 1 km 

(słownie:.....................................................................................) 

 

 

2. Powyższa cena obejmuje pełen zakres zamówienia określony w Zapytaniu ofertowym. 

 

3. Jednocześnie oświadczam(y), że: 

 posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności i czynności będących 

przedmiotem zamówienia. 

 posiadamy wiedzę i doświadczenie, 

 dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia 

 znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

 

 

 



 

 

Ponadto: 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 

przyjmujemy warunki w niej zawarte. 

Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu 

składania ofert. 

Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

określonym przez zamawiającego. 

Nr naszego faxu lub adres e-mail, pod który należy kierować wszelką korespondencję dotyczącą 

niniejszego postępowania……………………………………………… 

Nr naszego telefonu kontaktowego………………………………… 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 

odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego. 

 

 

 

 

Data : .........................................     .................................................... 

                     ( podpis i pieczęć ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UMOWA  Nr …………… 
 

zawarta w dniu . …………………… roku  pomiędzy Biurem Obsługi Jednostek 

Samorządowych w Nowej Dębie reprezentowanym przez Dyrektora – Renatę Bal, zwanym 

dalej Zamawiającym,  

a  

……………………. reprezentowaną ……………………… 

 

zwanym dalej Wykonawcą,  o następującej treści : 

 

§  1 

Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik zapytania ofertowego rozstrzygniętego  

w dniu …………………………….  

§  2 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania: „Dowóz 

uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Nowa Dęba na krytą pływalnię w Nowej 

Dębie”, których zakres został określony w zapytaniu ofertowym do tego postępowania. 

2. Zakres usług  obejmuje transport uczniów z terenu Gminy Nowa Dęba na kryta pływalnię 

w Nowej Dębie w roku szkolnym 2021/2022, z wykorzystaniem pojazdu stanowiącego 

własność gminy Nowa Dęba (Autosan A09-09L.04.S) tj.: 

 

Tydzień 1  - planowane rozpoczęcie od 13 września 2021 

 
Dzień 

tygodnia 

Trasa kursu 

(dowóz i odwóz uczniów ze 

szkoły na krytą pływalnię w 

Nowej Dębie) 

Ilość 

kursów 

Godzina 

przyjazdu 

na basen* 

Ilość 

uczniów 

Uwagi 

Poniedziałek Cygany-Nowa Dęba-Cygany 

 

1 08.45 20  

Wtorek  Alfredówka-Nowa Dęba- 

Alfredówka  

1 07.45 12  

ZPO osiedle Dęba ul. Zybury 

  - Pływalnia 

1 08.45 

 

20  

Środa 

 

ZPO osiedle Dęba ul. Zybury 

  - Pływalnia 

1 08.45 26  

ZPO osiedle Dęba ul. Zybury 

  - Pływalnia 

1 10:45 25  

ZPO osiedle Dęba ul. Zybury 

  - Pływalnia 

1 12.45 21  

Czwartek 

 

ZPO osiedle Dęba ul. Zybury 

  - Pływalnia 

1 07.45 12  

ZPO osiedle Dęba ul. Zybury 

  - Pływalnia 

1 10.45 24  

Piątek Tarnowska Wola 

 

1 7:45 21  

Tarnowska Wola 

 

1 9:45 16  

Tarnowska Wola 

 

1 11:45 25  

Razem 11  222  

 



 

 

 

 

 

 

 Tydzień 2 - planowane rozpoczęcie od 20 września 2021 

 

Tydzień B 20.09.2021 
Dzień 

tygodnia 

Trasa kursu 

(dowóz i odwóz uczniów ze 

szkoły na krytą pływalnię w 

Nowej Dębie) 

Ilość 

kursów 

Godzina 

przyjazdu 

na basen* 

Ilość 

uczniów 
Uwagi 

Poniedziałek Chmielów-Nowa Dęba –

Chmielów 

 

1 8:45 

15  

Chmielów-Nowa Dęba-Chmielów 

 
1 10:45 

17  

Wtorek Chmielów-Nowa Dęba Chmielów 

 
1 07.45 

28  

ZPO osiedle Dęba ul. Zybury 

  - Pływalnia 
1 08.45 

21  

Chmielów-Nowa Dęba Chmielów 

 
1 9:45 

21  

Chmielów-Nowa Dęba Chmielów 

 
1 11:45 

25  

Środa 

 

ZPO osiedle Dęba ul. Zybury 

 - Pływalnia 
1 08:45 

17  

ZPO osiedle Dęba ul. Zybury 

  - Pływalnia 
1 10:45 

20  

ZPO osiedle Dęba ul. Zybury 

  - Pływalnia 
1 12:45 

26  

Czwartek 

 

Jadachy- Nowa Dęba-Jadachy 

 
1 07:45 

  

ZPO osiedle Dęba ul. Zybury 

  - Pływalnia 
1 08:45 

19  

Jadachy- Nowa Dęba-Jadachy 

 
1 9:45 

  

Jadachy- Nowa Dęba-Jadachy 

 
1 11:45 

  

Piątek  ZPO osiedle Dęba ul. Zybury 

  - Pływalnia 
1 7:45 

24  

ZPO osiedle Dęba ul. Zybury 

  - Pływalnia 
1 11:45 

22  

Razem 15    

 

3. Obowiązki Wykonawcy: 

 wykonawca do realizacji usług dowożenia uczniów zobowiązany jest przejąć w 

bezpłatne użytkowanie autobus szkolny marki AUTOSAN, typ A09-09L.04.S, rok 

produkcji 2005 będący własnością Gminy Nowa Dęba do wykonywania usługi. 

 wykonawca będzie eksploatował  pojazd na własny koszt (np.: koszty paliwa i inne 

związane z eksploatacją pojazdu) i zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji, 

dokonywał na własny koszt konserwacji, drobnych napraw stosownie do technicznych 

warunków eksploatacji pojazdu określonych w instrukcji obsługi. 



 wykonawca zobowiązany jest do poniesienia kosztów w zakresie: przeglądów 

technicznych, zakupu winiet, legalizacji tachografu i innych opłat związanych z 

eksploatacją niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 zobowiązuje się do zapewnienia przewożonym uczniom odpowiednich warunków 

higieny jakie ze względu na rodzaj transportu uważa się za niezbędne.  

 zapewnienia bezpiecznego i niezbędnego taboru do przewozu wszystkich dowożonych 

uczniów, w tym podstawienie zastępczego autobusu w razie awarii; 

 zapewnienia miejsc siedzących wszystkim  przewożonym uczniom; 

 ubezpieczenie pojazdu, oraz przewożonych osób zostanie pokryte przez 

Zamawiającego, i nie wchodzi w zakres zamówienia.   

 zapewnienia przewożonym uczniom odpowiednich warunków higieny jakie ze względu 

na rodzaj transportu uważa się za niezbędne, w tym z uwzględnieniem aktualnie 

obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych oraz zaleceń Głównego 

Inspektora Sanitarnego lub Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

Sfinansowanie powyższych wymagań sanitarnych wykonawca uwzględnia w 

zaoferowanej cenie. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości wykonywanych przewozów                           

w  zakresie uwzględniającym interesy obu kontrahentów. 

 

§  3 

1. Wynagrodzenie za wykonane usługi ustala się w wysokości: 

a. na trasach wymienionych w § 1 ust. 2– ………………. zł/cykl dwutygodniowy 

brutto (słownie: ………………………………………)  

b. za wykonanie usług objętych zamówieniem uzupełniającym i dodatkowych ustala 

się wynagrodzenie w wysokości ryczałtowe brutto za 1km – ………… zł  

(słownie: …………………………) 

2. Należność uregulowana będzie przez Zamawiającego przelewem w terminie 30 dni od daty 

odbioru przedmiotu umowy i wystawieniu przez Wykonawcę faktury.  

3. W przypadku nie uregulowania należności w terminie określonym w ust. 2 Wykonawcy 

przysługują odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej. 

4. W przypadku powstania szkody na rzecz osób trzecich na skutek nienależytego wykonania 

usługi będącej przedmiotem umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zaistniałą 

szkodę łącznie ze skutkami finansowymi. 

5. Wykonanie usługi potwierdza każdorazowo na fakturze lub rachunku Dyrektor 

Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie.  

6. W przypadku częściowego wykonania zamówienia z przyczyn niezawinionych przez 

żadną ze stron Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie proporcjonalnie do 

liczby faktycznie wykonanych kursów.  

 

§  4 

Termin realizacji usług określonych niniejszą umową:  

 Od 13 września 2021r.  do 30 czerwca 2022 r. 

 

§ 5 

1. Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem samochodu marki AUTOSAN typ 

A0909L.04.S rok prod. 2005r., nr silnika 83MO683318 o pojemności 4,116 dm3    

nr podwozia SUASW3RAP5S680623 o numerze rejestracyjnym RTA X556 oraz, że 

samochód ten jest wolny od wad prawnych, a w szczególności nie jest obciążony żadnym 

prawem na rzecz osób trzecich. 

2. Zamawiający zobowiązuje się oddać Wykonawcy w bezpłatne użytkowanie przedmiot 

opisany w ust. 1 do realizacji umowy § 2. 



3. Przekazanie przedmiotu użytkowania nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym  

sporządzonym z udziałem przedstawicieli obu stron. 

4. Wykonawca będzie eksploatował  pojazd na własny koszt (np.: koszty paliwa i inne 

związane z eksploatacją pojazdu) i zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji, 

dokonywał na własny koszt konserwacji, drobnych napraw stosownie do technicznych 

warunków eksploatacji pojazdu określonych w instrukcji obsługi. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia kosztów w zakresie: przeglądów 

technicznych, zakupu winiet, legalizacji tachografu i innych opłat związanych z 

eksploatacją niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

6. Oddanie przedmiotu użyczenia osobie trzeciej, bądź jego wykorzystanie inne niż zgodnie z 

umową wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 6 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne. 

2. Kary te naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach: 

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: Za każdy przypadek 

zawinionego niepodstawienia środka transportu do przewozu uczniów 

wynagrodzenie za dany kurs nie przysługuje, a ponadto Usługobiorca naliczać 

będzie kary umowne w wysokości  250,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

b) Zamawiający lub Wykonawca zapłaci karę umowną za odstąpienie od umowy  

z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, w wysokości 30% wynagrodzenia 

umownego. 

 

 

 

§ 7 

1. W czasie trwania umowy każda ze stron może ją rozwiązać z zachowaniem jedno   

miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w 

przypadku: 

a. oddania przedmiotu użytkowania przez Wykonawcę osobie trzeciej bez zgody 

Zamawiającego, 

b. używanie pojazdu nie zgodnie z jego przeznaczeniem bądź dokonywania drobnych 

napraw i dopuszczenie przez to do nadmiernego zużycia przedmiotu użyczenia, 

c. wystąpi istotna  zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży  w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

d. w razie wykonywania usług przewozowych w sposób zagrażający zdrowiu lub 

życiu przewożonych uczniów. 

e. realizacji usługi niezgodnie z niniejszą umową i specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia  a w szczególności: 

 nie realizowanie przewozu na którejkolwiek trasie bez uzasadnionej przyczyny 

i bez uzgodnienia z  Zamawiającym, 

 powtarzające się co najmniej pięć razy w miesiącu spóźnienia odjazdów i 

dojazdów powyżej  10 minut, 

f. W razie  utraty przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania usług 

przewozowych, rażącego nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy.  

3. Ocena okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2, należy do  Zamawiającego. 

4. W przypadku rozwiązania w związku z wystąpieniem okoliczności o których mowa    

w § 7, Wykonawcy  nie przysługuje  z tego tytułu żadne odszkodowanie. 

 

§8 



1. W przypadku awarii środka transportu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz 

uczniów innym pojazdem na własny koszt i niezwłocznie powiadomić o powyższym  

Zamawiającego. 

2. Za opóźnienie niezawinione uważa się takie opóźnienia, które wynikły na skutek awarii 

technicznej w drodze od chwili wyjazdu pojazdu z dziećmi z przystanku początkowego, 

jak również te, które wynikły na skutek wypadków drogowych, klęsk żywiołowych i 

szczególnie złych warunków atmosferycznych; gęste mgły, burze zawieje i zaspy śnieżne, 

gołoledź.  

3. W dniach w których liczba uczniów przewyższa liczbę osób dopuszczonych do przewozu 

autobusem wykonawca zadania zapewni dodatkowy BUS niezbędny do przewozu 

wszystkich osób zgodnie z harmonogramem przewozu wymienionym  §2 pkt. 2 umowy.  

4. Wykonawca winien posiadać ubezpieczanie od odpowiedzialności cywilnej przez cały 

czas trwania niniejszej umowy, której kopie jest zobowiązany dostarczyć zamawiającemu.  

 

 

§ 9 

1. Płatność wynagrodzenia o którym mowa w § 3 podlega pomniejszeniu o wyliczone zgodnie 

z § 6  kary umowne  

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z faktury ewentualnych kar umownych przez 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza że wyraża zgodę  na upublicznienie charakteru treści umowy i 

faktu, że umowa ta, w szczególności jej przedmiot i określone w niej wynagrodzenie 

podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o udostępnienie do 

   informacji publicznej, jak również w trybie ustawy dotyczącej danych osobowych 

  w zakresie nie szerszym niż imię i  nazwisko. 

 

 

 

§ 10 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 11 

W sprawach nie unormowanych  w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 12 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla 

Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy.  

 

 

 

 

WYKONAWCA :      ZAMAWIAJĄCY : 

 

 


