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  Złota, dnia 23.12.2013 r. 
 



Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli 
Samorządowych w Złotej, ul. Parkowa 9/1, tel. : 41 35 61 024, e-mail : 
zszlota@op.pl zwany dalej Zamawiaj ącym , ogłasza przetarg nieograniczony 
zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych ( UPZP )( tekst jednolity  
Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na zakup oleju napędowego  
dla autobusów szkolnych w 2014 roku. 
 
1. Przedmiot zamówienia. 
1.1 Zamówieniem objęta jest dostawa następujących materiałów : 
- olej nap ędowy  /  ilość 13 000 litrów  / 
CPV – 09134100-8  
z odbiorem przez autobusy szkolne Zamawiaj ącego na stacjach Wykonawcy,   
oddalonych maksymalnie od bazy sprz ętowej GZEASiPS do 10 km. 
1.2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej . 
1.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Oferty 
zawierające propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będą 
rozpatrywane. 
1.4. Przedmiotowy materiał musi być w gatunku I, posiadać aktualne atesty  
i dopuszczenia, oraz świadectwa jakości. 
1.5  Możliwość tankowania przez autobusy szkolne na WZ, a rozliczanie zakupów co dwa 
tygodnie (wystawianie faktury zbiorczej), 
 
2. Termin realizacji zamówienia. 
Realizacja zamówienia będzie przebiegać sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego 
od 02 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku na stacji Wykonawcy, za cenę dnia 
pomniejszoną o zadeklarowany upust. 
 
3. Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny spełniania 
tych warunków. 
3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące : 

− posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
           jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

− posiadania wiedzy i doświadczenia, 
− dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonywania zamówienia, 
− sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
− nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, 
− przyjmą 30 - dniowy termin płatności faktur, 
− dysponują stacją poboru paliw w odległości do 10 km od bazy sprzętowej 

zamawiającego  
3.2. Zamawiający oceniając spełnienie warunków będzie brał pod uwagę przedstawione 
przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia. 
3.3. Ofertę Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania w przypadku 
wystąpienia okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych uznaje się za odrzuconą. 

3.4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki z art. 89 ust. 1 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 
 



 
4. Informacja o oświadczeniach i dokumentach. 
4.1. Do oferty powinny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi 
postanowieniami SIWZ. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub 
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do 
reprezentowania Wykonawcy. 
4.2. Kompletna oferta powinna zawierać : 
 

− wypełniony i podpisany druk oferty / wzór - załącznik nr 1 /, 
− oświadczenie o terminie wykonania zamówienia, przyjęciu warunków płatności  

i dysponowaniu stacją paliw w odległości do 10 km od bazy sprzętowej 
Zamawiającego, / wzór - załącznik nr 2 /, 

− oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 / wzór - załącznik nr 3 /, 
− oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia według  art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych 
          /wzór-załącznik nr 4/, 

− formularz o podwykonawcach - /załącznik nr 5/ Jeżeli wykonawca nie przewiduje 
udziału podwykonawców w realizacji zamówienia, zobowiązany jest do złożenia 
niniejszego formularza ze stosowną  adnotacją np. nie dotyczy.    

− aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
terminem składania ofert, 

− umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie 
 /wzór-załącznik nr 6/. 
 
5. Sposoby porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 
5.1. Wszystkie dokumenty muszą być przygotowane w języku polskim. 
5.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują sobie pisemnie. 
5.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą  
telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła 
do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 
( adres e-mail : zszlota@op.pl , fax : (41) 35 61 648 ). 
5.4. Uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami wyznacza się następujące 
osoby : 

1. Anna Niedbalska (41) 35 61 024, 
 
6. Termin związania ofertą. 
6.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert. 
6.2. Przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie w/w terminu o oznaczony okres, 
nie dłuższy niż 60 dni. 
 
7. Opis sposobu przygotowania oferty. 
7.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, 
7.2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, 
7.3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ, 
7.4. Za prawidłowe oznaczenie, złożenie oferty i jej nienaruszalność odpowiada 
Wykonawca. 
 



 
Proponuję opisanie koperty :  
 

" Przetarg nieograniczony – Zakup oleju nap ędowego do autobusów 
szkolnych w 2014 roku 

Nie otwiera ć przed 2 stycznia 2014 roku godz. 12.00 " 
 
7.5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 
ofertę. 
 
8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
 
8.1. Oferty nale ży składa ć w Gminnym Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół i 
Przedszkoli Samorządowych w Złotej w pokoju  Nr 1 do dnia 2 stycznia 2014 roku 
godz. 11.45 
8.2. Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 2 stycznia 2014 roku godz. 12.00 w siedzibie 
Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli 
Samorządowych w Złotej w pokoju Nr 1 . 
 
8.3. Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie odbędzie się zgodnie z art. 86 Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych  
 

9. Opis sposobu obliczenia ceny. 
 
9.1. Strony ustalaj ą następującą cenę za dostaw ę oleju nap ędowego:  
 
 

Cs = { [ HCs + M ] + VAT } : 1000      
 

z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, gdzie : 
 
HCs - hurtowa cena sprzedaży netto 1000 litrów oleju napędowego z dnia dostawy 
 oleju napędowego; 
M     -  marża ( naliczana do cen netto w % ) 
VAT - podatek od towarów i usług VAT 
 
- dzienna cena sprzedaży oleju napędowego publikowana jest na stronach internetowych 
korporacji naftowych  
 
9.2. Wykonawca w ofercie poda CENĘ BRUTTO za 1 litr  rodzaju paliwa stanowi ącego 
przedmiot zamówienia - aktualn ą na dzień 31 grudnia  2013r. 
Cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie koszty i wydatki związane z wykonaniem 
zamówienia. 
9.3. W przypadku udzielenia marży musi on obowiązywać przez cały okres 
obowiązywania umowy, doliczana od ceny  sprzedaży netto w % . 
9.4. Cena ofertowa ustalona wg w/w zasad musi zawierać wszystkie koszty, które poniesie 
Wykonawca. 
9.5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN, 
9.6. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia, 
 



10.Opis kryteriów oceny ofert. 
 
10.1 Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w SIWZ, 
10.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów 
obliczoną na podstawie następujących założeń: 
- 100 pkt. za najniższą zaoferowaną cenę. 
 
Sposób obliczania kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty: 
 

(C n / C of. b ) x 100 = ilość punktów 
gdzie: 
 
C n – najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych 
C of. b  - cena oferty badanej nie odrzuconej 
100 – procentowe znaczenie kryterium oceny 
   
11. Informacja  o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione  
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego 
 
Informacje istotne dla stron postanowienia , które zostaną wprowadzone do treści umowy 
zostały zawarte we wzorze umowy zakupu, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej 
SIWZ. 
 
 
12. Środki ochrony prawnej. 
Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom oraz innym osobom określone 
zostały w dziale VI "Środki ochrony prawnej" Ustawy prawo zamówień publicznych  
w art. 179 -198. 
 
 
13. Pozostałe przepisy. 
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie. 
 
 
Złota, dnia 23 grudnia 2013 roku. 
 
 
 
 
                                                                    ______________________________________ 

podpis Zamawiającego 
 
 
 
 
 
 
 



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 
 

____________, dnia ____________________ 
_________________________________ 
Nazwa i adres Wykonawcy 

 
O F E R T A 

 
W nawiązaniu do zaproszenia do udziału w postępowaniu w trybie przetargu 
nieograniczonego na 
"Zakup oleju nap ędowego do autobusów szkolnych w 2014 roku”  
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za : 
 
 
 Wykonawca w ofercie poda CENĘ BRUTTO za 1 litr  rodzaju paliwa stanowi ącego 
przedmiot zamówienia - aktualn ą na dzień 31 grudnia 2013r. : 
 
OLEJ NAPĘDOWY  
 
Obliczona średnia cena brutto za 1 litr _ _____________________ 

Marża ( naliczana w % ) dla GZEASiPS obowiązujący przez okres umowy ___________   

Cena końcowa ON brutto za 1 litr x 13 000 litrów = ________ ____________ 

ustalonego zgodnie z pkt 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 
uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia potrzebne do przygotowania oferty. 
Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na okres 30 dni. 
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do 
specyfikacji i akceptujemy ją oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty 
do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 
Integralną część niniejszej oferty stanowi : 
1. Oświadczenie o terminie wykonania zamówienia, przyjęciu warunków płatności 
 i dysponowaniu stacją paliw w odległości do 10 km od bazy sprzętowej Zamawiającego,  
 / wzór - załącznik nr 2 /. 
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 / wzór - załącznik nr 3 /. 
3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
według  art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych /wzór-załącznik nr 4/, 
4. Formularz o podwykonawcach - /załącznik nr 5/ Jeżeli wykonawca nie przewiduje 
udziału podwykonawców w realizacji zamówienia, zobowiązany jest do złożenia 
niniejszego formularza ze stosowną  adnotacją np. nie dotyczy.    
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem 
składania ofert. 
6. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie/wzór-załącznik nr 6/ 
 

____________________________________ 
 

podpis przedstawiciela oferenta 
 
 



ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ 
 

____________, dnia ____________________ 
 
 
 
__________________________________ 
Nazwa i adres Wykonawcy 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O TERMINIE WYKONANIA ZAMÓWIENIA, 
PRZYJĘCIU WARUNKÓW PŁATNO ŚCI  I ODLEGŁOŚCI STACJI 

PALIW OD BAZY SPRZ ĘTOWEJ ZAMAWIAJ ĄCEGO  
 

 
 
 
 

1. Na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferujemy wykonanie 
zakresu dostaw paliwa od 2 stycznia 2014 do końca grudnia 2014 roku, przez wszystkie 
dni tygodnia. 
2. W związku z przystąpieniem do przetargu nieograniczonego na "Zakup Oleju 
Napędowego do Autobusów Szkolnych w 2014 roku "  oświadczamy, że po zapoznaniu  
się z warunkami określonymi w SIWZ wyrażamy zgodę na zapłatę faktur w terminie do  
30dni od daty ich wystawienia. 
3. Oświadczamy, że dysponujemy stacją poboru paliw oddaloną od bazy sprzętowej 
Zamawiającego / GZEASiPS, Złota ul.Parkowa 9/1  do 10 km .  
 
 
 
Adres stacji paliw : ______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
podpis przedstawiciela oferenta 

 
 
 
 
 



ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ 
 

____________, dnia ____________________ 
 
 
__________________________________ 
Nazwa i adres Wykonawcy 
 
 

         
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

 
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), składając ofertę w przetargu 
na: w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy oświadczam (oświadczamy), że 
spełniamy warunki dotyczące:  
 

Zakupu oleju nap ędowego do autobusów szkolnych w 2014 roku. 
 
 

1)      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,             
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2)      posiadania wiedzy i doświadczenia, 
3)      dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
          wykonania zamówienia, 
4)      sytuacji ekonomicznej i finansowej 

 

 

 

       

 __________________________________ 
                                                                                                                                   podpis przedstawiciela oferenta 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ 
 

____________, dnia ____________________ 
 
 
__________________________________ 
Nazwa i adres Wykonawcy 
 

                 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.), składając ofertę w przetargu 
na:  
 

Zakupu oleju nap ędowego do autobusów szkolnych w 2014 roku. 
 

w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy oświadczam (oświadczamy), że: 
          nie podlegamy wykluczeniu z post ępowania o udzielenie zamówienia według  
          art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówie ń publicznych. 

 
 

 

 

         

 
 
 

 
 
 
 

____________________________________ 
podpis przedstawiciela oferenta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ 
 
 

____________, dnia ____________________ 
 
 
__________________________________ 
Nazwa i adres Wykonawcy 
 
 
 

INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW 
 
 

Do wykonania zakresu prac zawartych w SIWZ wybieramy następujących 
podwykonawców : 
 
1. 
_________________________________________ 
PODWYKONAWCA / nazwa, imię i nazwisko, adres / 
 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
zakres wykonywanych czynności, dane na temat kwalifikacji, szacunkowa wartość zlecanych prac 
 
 
 
 

2. 
_________________________________________ 
PODWYKONAWCA / nazwa, imię i nazwisko, adres / 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
zakres wykonywanych czynności, dane na temat kwalifikacji, szacunkowa wartość zlecanych prac 
 
 

3. 
_________________________________________ 
PODWYKONAWCA / nazwa, imię i nazwisko, adres / 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
zakres wykonywanych czynności, dane na temat kwalifikacji, szacunkowa wartość zlecanych prac 

 
 
W razie gdy nie korzysta si ę z usług podwykonawców powy ższy zał ącznik nale ży 
podpisa ć i doł ączyć do składanej oferty. 
 
 
 

____________________________________ 
podpis przedstawiciela oferenta 

 
 



ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ 
 
 

 UMOWA ZAKUPU 
 
 
 

Zawarta w dniu  …..........................  r. w Złotej pomiędzy : 
Gminnym Zespołem Ekonomiczno- Administracyjnym Szkó ł i Przedszkoli 
Samorz ądowych w Złotej 
28-425 Złota , ul. Parkowa 9/1 
zwanym dalej Zamawiaj ącym , w imieniu którego działają : 
 
1. ________________________________________ 
 
a 
_________________________________________ 
reprezentowanym przez : 
 
 
1. ...................................................................................... 
 
2. ...................................................................................... 
zwanym dalej Wykonawc ą 
 
wyłonionym w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 
Ustawą Prawo Zamówień Publicznych ( UPZP ) ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 
poz. 759) 

§ 1. Przedmiot zamówienia 
 

1. Zamawiający na podstawie postępowania przeprowadzono w trybie przetargu 
nieograniczonego z dnia 2 stycznia 2014 r. zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji 
 " Zakup oleju nap ędowego do autobusów szkolnych w roku 2014 " na potrzeby 
GZEASiPS w Złotej, 
2. Przyjmuje się, że w czasie trwania niniejszej umowy dostawą będzie objęty towar 
wyszczególniony w ofercie z dnia …................... . 
 

§ 2. Obowi ązki stron 
 

1. Zakres przedmiotu umowy obejmuje dostawę paliw płynnych : oleju napędowego.  
2. Sposób obliczania ceny należy dokonać według wzoru pkt 9 Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia 
3. Zamówiony materiał będzie odbierany pojazdami Zamawiającego, sukcesywnie według 
potrzeb. 
4. Zamawiający dostarczy wykaz pojazdów i osób upoważnionych do pobierania paliw na 
podstawie niniejszej umowy, 
5. Przy poborze paliwa kierowca Zamawiającego otrzyma dokument WZ, na którym 
uwzględniona będzie data operacji, ilość i rodzaj pobranego paliwa, nr samochodu, 
nazwisko kierowcy, nazwisko wydającego, stosowne podpisy, akceptacja osoby dozoru 
GZEASiPS, 
6. Dostawca będzie dostarczał faktury do siedziby Zamawiającego w okresach co dwa 



tygodnie.  
7. Wykonawca  wyraża zgodę na zapłatę faktur w terminie do 30 dni od daty ich 
wystawienia. 
8. Wykonawca gwarantuje, że towar w ramach niniejszej umowy będzie spełniał warunki 
objęte w specyfikacji z dnia 23 grudnia 2013 r oraz posiadał wszystkie niezbędne atesty 
i dopuszczenia do stosowania oraz certyfikaty jakości. 
9. Wykonawca w pełni odpowiada za jakość towaru i możliwość jego poboru . 

 
§ 3. Termin realizacji 

 
1. Umowa zostaje zawarta na okres zamknięty, od 02 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 
roku. 

 
§ 4. Warunki płatno ści 

 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za pobierane paliwa zgodnie z cenami 
sprzeda ży netto z dnia dostawy oleju nap ędowego , z zastosowaniem ustalonej marży 
( %) na poziomie …................. w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury potwierdzonej 
dowodami dostawy oraz wykazem tankowań zawierającym dane pojazdu oraz jego 
kierowcy. 
2. Faktury będą wystawiane co dwa tygodnie i dostarczane do siedziby GZEASiPS. 
3. Zapłata faktur nastąpi w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy. 
4. Na czas trwania umowy Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur 
VAT bez swojego podpisu. 

§ 5. Przedstawiciele stron. 
 

1. Przedstawicielem z ramienia Zamawiającego będzie : 
-   Anna Niedbalska 
2. Przedstawicielem z ramienia Wykonawcy będzie : 
- .............................................................. 
 
3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonania 
dostawy objętych niniejszą umową osobom trzecim. 
 

§ 6. Odbiory. 
 

1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany 
wadliwego towaru na własny koszt, jak również pokrycia strat zaistniałych z tego powodu. 
2. W przypadku powtarzania się problemów z jakością paliw Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do zerwania umowy. 

§ 7. Kary umowne. 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary: 
- za opóźnienie w realizacji odbioru towaru w wysokości 5 % wartości dostawy 
za każdy dzień opóźnienia licząc od daty żądanego terminu odbioru. 
2. Strony ustalają, że niezależnie od kar umownych będą mogły dochodzić odszkodowania 
przewyższającego wysokość kar umownych w wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody. 
 
 
 

 



§ 8. Postanowienia ko ńcowe. 
 

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz Ustawy o zamówieniach publicznych. 
2. Spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwy dla siedziby 
Zamawiającego Sąd . 
3. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności 
tych zmian i muszą respektować przepisy Ustawy o Zamówieniach Publicznych. 
4. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
 
__________________________                                                                                         
ZAMAWIAJ ĄCY :                                                                                                                                            

          __________________________    
 WYKONAWCA : 


