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„Komunikacja Miejska Łomianki”  
                Sp. z o.o. 

05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248,  

tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75 

 
 

Kiełpin,  dnia 18 stycznia 2018 r. 

 

 

 

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT .  
(Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) 

 
 

1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO; 

Komunikacja Miejska Łomianki Spółka z o.o.  

05-092 Łomianki, Kiełpin, ul. Rolnicza 248 

NIP 118-07-46-143, REGON 012271362, kapitał zakładowy 11.098.500 zł. 

Tel. 22-751-33-79, 22-751-21-75, fax. 22-751-33-79 wew. 25,  

 

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu: 

Kolportaż dwutygodnika Gazeta Łomiankowska pl. 

 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA; 

 

2.1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach ogólnych przepisów Kodeksu 

Cywilnego. 

2.2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany albo odwołania niniejszego zapytania 

ofertowego przed upływem terminu składania ofert bez podania przyczyny. 

2.3. Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru 

którejkolwiek z ofert.  

2.4. Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych (podstawa prawna art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych t. jedn. Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zm.).  

W związku z tym informacje o wyniku postępowania będą dostępne dla składających 

ofertę tylko na ich wniosek, a od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki 

odwoławcze. 

2.5. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią SIWZ pod rygorem ich odrzucenia. 

2.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2.8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA; 
 

Przedmiotem zamówienia jest kolportaż do gospodarstw domowych dwutygodnika Gazeta 

Łomiankowska pl. zwana dalej Gazetą, spełniający poniższe wymagania:  

3.1. Gazeta przeznaczona do dystrybucji w nakładzie 9200 egz., format A4, ilość stron 

gazety wariantowo: 16, 20, 24, lub 28. Każdy egzemplarz gazety będzie zapakowany 

w drukarni w torebki lub opakowanie foliowe. Zamawiający dopuszcza możliwość 

zmiany wielkości nakładu.  
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3.2. Wykonawca musi posiadać magazyn w promieniu do 30 km lub w odległości 

pozwalającej na dojazd w czasie mniejszym niż 40 min od siedziby Zamawiającego. 

Do magazynu dostarczany będzie (staraniem drukarni) cały przeznaczony do 

dystrybucji  nakład. 

3.3. Obszar kolportażu: Gmina Łomianki - obejmująca swoim zasięgiem osiedla i 

sołectwa: Buraków, Dąbrowę Leśną, Dąbrowę Rajską, Dąbrowę Zachodnią, 

Dziekanów Bajkowy, Dziekanów Leśny, Dziekanów Nowy, Dziekanów Polski, Kępa 

Kiełpińska, Kiełpin, Łomianki Baczyńskiego, Łomianki Centralne, Łomianki 

Chopina, Łomianki Dolne, Łomianki Górne, Łomianki Majowe, Łomianki Pawłowo, 

Łomianki Powstańców, Łomianki Prochownię, Łomianki Stare, Łomianki Trylogia, 

Równoległa, Sadowa. 

3.4. Gazeta rozprowadzana będzie na terenie całej gminy Łomianki publicznie do 

gospodarstw domowych, przez co rozumie się domy mieszkalne wielo - i 

jednorodzinne (przez domy wielorodzinne rozumie się tzw. bloki). Z kolportażu 

wyłączone są wszelkie inne gospodarstwa a w szczególności: biura, urzędy, sklepy, 

domy opieki, szpitale, przychodnie, itp. obiekty użyteczności publicznej.  

3.5. Gazeta dystrybuowana będzie do odbiorców w miejscach publicznie dostępnych 

według zasady "do drzwi mieszkania". Zasada ta rozumiana jest jako pozostawienie 

jednego egzemplarza:  

a) w "euroskrzynce" pocztowej, na wycieraczce lub w furtce  

b) włożenie do skrzynki pocztowej niezależnie od liczby rodzin / osób zajmujących 

dom lub lokal.  

3.6. Zasady dystrybucji wykluczają takie działania jak:  

a) rozprowadzanie w sposób inny niż publiczny, w szczególności rozdawanie 

osobom znajomym i udostępnianie folderu z zastrzeżeniem poufności.  

b) rozdawanie folderu przez kolporterów w takich miejscach jak ulice, sklepy, 

restauracje, puby, kawiarnie, galerie itp. oraz wszelkich instytucjach (zakłady 

pracy, szkoły, szpitale, hotele, poczty, itp.), chyba, że zostanie to między 

Stronami pisemnie uzgodnione.  

c) rozrzucanie folderu w miejscach użyteczności publicznej.  

d) pozostawianie więcej niż jednej sztuki na jednej wycieraczce lub w furtce za 

wyjątkiem, jeżeli pozostawienie folderu w miejscach do tych celów 

przeznaczonych jest spowodowane koniecznością stosowania się do zasad 

obowiązujących w danym miejscu.  

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I SPOSÓB ZAPŁATY; 

 

4.1. Okres obowiązywania umowy od numeru wydania gazety 140 do numeru 170. Numer 

140 planowany jest do dystrybucji na 09.02.2018 r. 

4.2. Dostarczenie gazety z drukarni do dystrybucji odbywać się będzie w co drugi piątek 

do godz. 8:00. Wykonawca ma dokonać kolportażu gazety do soboty (tego samego 

tygodnia co dostarczenie z drukarni) do godz. 16:00. 

4.3. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu gazety z powodu nie będącego po stronie 

Wykonawcy, ma on prawo przesunąć termin dystrybucji o taką samą ilość godzin, o 

jaką opóźnił się odbiór folderów z zaznaczeniem, że termin dystrybucji nie może być 

dłuższy niż 48 godzin od momentu odebrania gazety do dystrybucji. 

4.4. Zapłata nastąpi na rachunek Wykonawcy – po wykonaniu usługi, przelewem w 

terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

 

5. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU; 

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca 

zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia: 
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5.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wzór stanowi Załącznik  

nr 2 do niniejszej SIWZ. 

 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM;  

 

Zamawiający  nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.  

 

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT;  

 

7.1. Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodny ze wzorem 

formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 

7.2. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione w dokumentach 

rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie 

pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę lub 

osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu. 

7.3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7.4. Osoby do kontaktu – ze strony Zamawiającego: 

Bogdan Marcińczyk – mail: bogdanmarcinczyk@kmlomianki.info, tel. 22-751-33-79 w. 20. 

Piotr Nowicki – mail: Techniczny@kmlomianki.info Tel.22-751-33-79 w. 26 

 

8. TERMIN SKŁADANIA  OFERT;  

 

8.1. Termin składania ofert upływa dnia 25 stycznia 2018 r. do godz. 10:00. 

8.2. Oferty należy przesłać/składać w języku polskim, w zamkniętej kopercie, z zachowaniem 

formy pisemnej na adres Zamawiającego: Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o.,  

05-092 Łomianki, Kiełpin, ul. Rolnicza 248, pokój nr 1.  

8.3. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.  

8.4. Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy, prześle protokół z otwarcia ofert.  

 
9. OPIS KRYTERIÓW SPOSOBU OCENY OFERT;  

 

9.1. Przy ocenie ważnych ofert (nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez uprawnionych 

Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania) Zamawiający będzie 

kierował się następującymi kryteriami i wagami:  

a) C - cena - 70%,  

C = (Cn / Cb) x 70 pkt 

gdzie: 

C – ilość punktów w kryterium najniższa cena 

Cn – najniższa cena spośród ocenianych ofert 

Cb – cena oferty badanej   

 

b) D - doświadczenie Wykonawcy w świadczeniu usług będących przedmiotem 

zamówienia udokumentowane referencjami z ostatnich 2 lat - 30%. 

Przy czym: posiadanie doświadczenia 30pkt, brak doświadczenia 3 pkt 

D = (Db / Dn) x 30 pkt 

gdzie: 

D – ilość punktów w kryterium najniższa cena 

Dn – najwyższa liczba punków z ocenianych ofert 

Db – doświadczenie Wykonawcy oferty badanej   

 

9.2. Całkowita liczba punktów L= C+D 

Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejsza ofertę. 

 

mailto:bogdanmarcinczyk@kmlomianki.info
mailto:Techniczny@kmlomianki.info
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10. ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA 

 

10.1. Formularz oferty – załącznik. nr 1. 

10.2. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik 

nr 2. 

10.3. Wzór umowy - załącznik nr 3. 

 

 

Prezes Zarządu 

Bogdan Marcińczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 
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Formularz oferty  

 

.................................................. 

(pieczęć firmowa) 

 

Pełna nazwa Wykonawcy:  

 

 .......................................................................................................................... 

 

Adres Wykonawcy: 

 

............................................................................................................................ 

 

Forma organizacyjno prawna: ...................................................................................... 

 

NIP:  .......................................................; REGON:......................................... 

 

 

Nr telefonu  .........................................; Nr telefaxu  ...........................................  

 

e-mail …..................... 

                 

 

Składając ofertę w postępowaniu na:  

 

Kolportaż dwutygodnika Gazeta Łomiankowska pl. 

 

Za kwotę netto za dystrybucję jednego nakładu (9200 egz): .…………………………… 

Kwota brutto: ………………………………( słownie ……………………………………) 

 

 

1. OŚWIADCZAMY, że zadeklarowana cena zawiera wszystkie koszty składające się 

na należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 

2. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ – tj. 14 dni od 

daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania. 

4. OŚWIADCZAMY, że wzór umowy  został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w 

przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

 

 
………………………………………………………… 

 (data i podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych  

                          do reprezentowania wykonawcy/wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia) 

         Załącznik nr 2 do SIWZ 
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 

 

 

 

 

.................................................. 

(pieczęć firmowa) 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu:  

 

Kolportaż dwutygodnika Gazeta Łomiankowska pl. 

 

 

oświadczam/my, że spełniamy warunki dotyczące: 

 

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 zapewniającej wykonanie zamówienia; 

5) Oświadczam/my, że przystępując do postępowania na udzielenie zamówienia nie złożono 

wniosku o ogłoszenie upadłości ani nie ogłoszono upadłości. 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 

odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k. 

 

 

 

 

 
………………………………………………………… 
 (data i podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych  

                          do reprezentowania wykonawcy/wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ  
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WZÓR - UMOWY 

 

zawarta w Łomiankach, w dniu …………..…r. pomiędzy: 

 

Komunikacją Miejską Łomianki Sp. z o.o. z siedziba w Kiełpinie ul Rolnicza 248,  

05-092 Łomianki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000099681,  

NIP 118-07-46-143 zwaną w treści umowy „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez: Prezesa Zarządu - Bogdana Marcińczyka 

a 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 

……………………..…………………………………….., z siedzibą w ……………………… 

przy ulicy …………………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy………………… …….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS: …………., NIP …………………. zwaną w treści umowy „Wykonawcą”,  

reprezentowanym przez:…………………………………………………. 

 

 (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG) 

(imię i nazwisko) ………………..………………………..…….., działającym pod firmą 

…………..…………..……… z siedzibą w …………………. przy ulicy ……………………......, 

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej 

Polskiej, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, NIP …………………,  

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

Przedmiotem zamówienia jest kolportaż do gospodarstw domowych dwutygodnika Gazeta 

Łomiankowska pl. zwana dalej Gazetą, spełniający poniższe wymagania:  

1) Gazeta przeznaczona do dystrybucji w nakładzie 9200 egz., format A4, ilość stron 

gazety wariantowo: 16, 20, 24, lub 28. Każdy egzemplarz gazety będzie zapakowany 

w drukarni w torebki lub opakowanie foliowe. Zamawiający dopuszcza możliwość 

zmiany wielkości nakładu. 

2) Wykonawca musi posiadać magazyn w promieniu do 30 km lub w odległości 

pozwalającej na dojazd w czasie mniejszym niż 40 min od siedziby Zamawiającego. 

Do magazynu dostarczany będzie (staraniem drukarni) cały przeznaczony do 

dystrybucji  nakład. 

3) Obszar kolportażu: Gmina Łomianki - obejmująca swoim zasięgiem osiedla i 

sołectwa: Buraków, Dąbrowę Leśną, Dąbrowę Rajską, Dąbrowę Zachodnią, 

Dziekanów Bajkowy, Dziekanów Leśny, Dziekanów Nowy, Dziekanów Polski, Kępa 

Kiełpińska, Kiełpin, Łomianki Baczyńskiego, Łomianki Centralne, Łomianki 

Chopina, Łomianki Dolne, Łomianki Górne, Łomianki Majowe, Łomianki Pawłowo, 

Łomianki Powstańców, Łomianki Prochownię, Łomianki Stare, Łomianki Trylogia, 

Równoległa, Sadowa. 

4) Gazeta rozprowadzana będzie na terenie całej gminy Łomianki publicznie do 

gospodarstw domowych, przez co rozumie się domy mieszkalne wielo - i 

jednorodzinne (przez domy wielorodzinne rozumie się tzw. bloki). Z kolportażu 

wyłączone są wszelkie inne gospodarstwa a w szczególności: biura, urzędy, sklepy, 

domy opieki, szpitale, przychodnie, itp. obiekty użyteczności publicznej.  

5) Gazeta dystrybuowana będzie do odbiorców w miejscach publicznie dostępnych 

według zasady "do drzwi mieszkania". Zasada ta rozumiana jest jako pozostawienie 

jednego egzemplarza:  

a) w "euroskrzynce" pocztowej, na wycieraczce lub w furtce 

b) włożenie do skrzynki pocztowej w domkach jednorodzinnych niezależnie od 



 8 

liczby rodzin / osób zajmujących dom lub lokal.  

6) Zasady dystrybucji wykluczają takie działania jak:  

a) rozprowadzanie w sposób inny niż publiczny, w szczególności rozdawanie 

osobom znajomym i udostępnianie folderu z zastrzeżeniem poufności.  

b) rozdawanie folderu przez kolporterów w takich miejscach jak ulice, sklepy, 

restauracje, puby, kawiarnie, galerie itp. oraz wszelkich instytucjach (zakłady 

pracy, szkoły, szpitale, hotele, poczty, itp.), chyba, że zostanie to między 

Stronami pisemnie uzgodnione.  

c) rozrzucanie folderu w miejscach użyteczności publicznej.  

d) pozostawianie więcej niż jednej sztuki na jednej wycieraczce lub w furtce za 

wyjątkiem, jeżeli pozostawienie folderu w miejscach do tych celów 

przeznaczonych jest spowodowane koniecznością stosowania się do zasad 

obowiązujących w danym miejscu.  

 

 

§ 2 

Zasady dystrybucji 

 

1) Gazeta rozprowadzana będzie poprzez sieć kolporterów będących w dyspozycji 

Wykonawcy, za której dobór i działalność odpowiedzialny jest Wykonawca.  

2) Zamawiający zobowiązuje się do realizacji postanowień niniejszej Umowy w sposób 

gwarantujący najwyższą jakość wykonywanych usług oraz zapewnia uzyskanie 

potwierdzenia otrzymania gazety w gospodarstwach domowych na poziomie nie niższym 

niż 90 %. Jakość dystrybucji określana jest na podstawie kontroli wspólnej.  

3) W przypadku zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, znacząco 

obniżających jakość kolportażu, Zamawiający dopuszcza wydłużenie okresu finalizacji 

dystrybucji o okres, w którym trwały w/w warunki atmosferyczne, na podstawie 

pisemnej zgody Zamawiającego dostarczonej do Wykonawcy drogą elektroniczną za 

pośrednictwem poczty e-mail lub faxem. 

4) Adresy mieszkań prywatnych pod które z przyczyn od siebie niezależnych, nie 

dostarczono gazety, spisane są w formularzu "wykaz niedostarczeń ", wraz z podaniem 

przyczyny niedostarczenia, np.: zakaz dozorcy, wywieszone rozporządzenie administracji 

domu z zakazem roznoszenia ulotek, niemożność wejścia do bloku z powodu odmowy 

otwarcia drzwi przez mieszkańców lub zepsutego domofonu itp. i nie podlegają kontroli.  

5) Odpowiedzialność za przypadkową lub celową utratę, uszkodzenie lub zniszczenie 

folderów, wyłączając siłę wyższą, ponosi Wykonawca, zależnie od stanu ich posiadania 

w chwili zdarzenia wywołującego utratę, uszkodzenie lub zniszczenie. Powyższe nie 

oznacza nabycia jakichkolwiek praw przez Wykonawcę, a w szczególności prawa 

własności do folderów, które pozostają własnością Zamawiającego. 

6) Wszelkie ewentualne reklamacje powinny mieć formę pisemną i ze względu na rodzaj 

usługi powinny być składane nie później niż 3 dni po zakończeniu realizacji usługi 

rozumianej jako ostatni dzień dystrybucji.  

7) Ewentualne foldery nie rozprowadzone podczas dystrybucji Wykonawca zwróci do 

siedziby Zamawiającego natychmiast po zakończeniu dystrybucji.  

8) Wszelkie pobieranie opłat od odbiorców jest niedopuszczalne. 
 

 

§ 3 

Terminy wykonania i warunki płatności 

1) Okres obowiązywania umowy od numeru wydania gazety 140 do numeru 170. Numer 

140 planowany jest na 09.02.2018r. 
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2) Dostarczenie gazety z drukarni do dystrybucji odbywać się będzie w co drugi piątek 

do godz. 8:00. Wykonawca ma dokonać kolportażu gazety do soboty (tego samego 

tygodnia co dostarczenie z drukarni) do godz. 16:00. 

3) W przypadku opóźnienia w dostarczeniu gazety z powodu nie będącego po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca ma prawo przesunąć termin dystrybucji o taką samą ilość 

godzin, o jaką opóźnił się odbiór, z zaznaczeniem, że termin dystrybucji nie może być 

dłuższy niż 48 godzin od momentu odebrania gazety do dystrybucji. 

4) Strony za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, ustalają 

wynagrodzenie za jednorazowy kolportaż w kwocie ……… zł netto za  (liczone 

wg  …….. zł/egz. x 9200 egz.), kwota brutto …………… zł.  

5) Należność z tytułu wykonania przedmiotu umowy będzie regulowana po wykonaniu 

przez Wykonawcę przedmiotu umowy i przyjęciu go przez Zamawiającego. Płatność 

będzie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na 

konto Wykonawcy wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania przez 

Zamawiającego. 

6) Stronom przysługuje prawo do rozwiązania umowy za 1 miesięcznym 

wypowiedzeniem. 

 

§ 4 

Kary umowne 

 

1) W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3, ust. 4 niniejszej umowy.  

2) Nie przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji usługi w dniu dostarczenia gazety 

traktowane jest jako odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, z konsekwencjami 

wymienionymi w ust.1.  

3) W przypadku opóźnienia w realizacji umowy w stosunku do terminu określonego w § 3 

ust. 2, z wyjątkiem przypadku określonego w §3 ust.3, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.  

4) Strony zgodnie postanawiają, iż Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych przenoszącego wysokość zastrzeżonych powyżej 

kar umownych. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

 

1) Zmiany umowy wymagają dla ich ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

3) Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów mogących powstać w wyniku realizacji 

niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4) Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

5) Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Zamawiający       Wykonawca 

Wykonawca       Zamawiają 


