
 Otwock, dnia 21.06.2017r. 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku 

ul. Bolesława Prusa 1/3 

05-400 Otwock 

 

SP ZOZ zaprasza do złożenia oferty na: „Rozbudowę sieci informatycznej na parterze i pierwszym 

piętrze budynku N SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku”.  

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci informatycznej na parterze i pierwszym piętrze 

budynku N SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku w zakresie montażu: 

1) koryt kablowych 50 x 20 o łącznej długości 70 mb; 

2) koryt kablowych 60 x 40 o łącznej długości 16 mb; 

3) puszki natynkowej podwójnej w ilości 23 szt.; 

4) gniazd komputerowych UTP w ilości 46 szt.; 

5) kabla UTP melex o łącznej długości 1350 mb; 

6) panelu UTP 245 porty w ilości 2 szt.; 

7) szafki komputerowej 9U w ilości 1 szt. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie cenowej wszelkich materiałów 

pomocniczych towarzyszących wykonaniu przedmiotu zamówienia, robocizny oraz wykonaniu 

pomiarów sieci informatycznej na wszystkich gniazdach komputerowych. 

3. Wykonawca przedłoży ofertę cenową z podziałem na dwa warianty, z czego Zamawiający 

wybierze jeden z dostępnych wariantów: 

3.1. Wariant I: dla sieci informatycznej CAT 5e 

3.2.  Wariant II: dla sieci informatycznej CAT 6 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 7 dni od dnia podpisania umowy.  

 

IV. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA: 

1. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem załącznika nr 1 – formularz oferty do 

niniejszego zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji 

Wykonawcy/ów. 

2. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia. 

3. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej 



realizacji przedmiotu zamówienia, w tym upusty i rabaty.  

4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

5. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie 

postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 

6. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę. 

7. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez 

siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. 

8. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze lub 

rachunku w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury VAT lub rachunku przez Wykonawcę. Podstawą wystawienia faktury lub rachunku jest 

bezusterkowy protokół odbioru końcowego podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcę. 

9. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym. 

10. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać 

ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. 

11. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający 

może  zmodyfikować  treść  zapytania  ofertowego.  Dokonana  modyfikacja  zostanie  

niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe. 

12. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty oraz zastrzega sobie 

prawo do negocjacji z wybranym/wybranymi Wykonawcą/Wykonawcami (w szczególności  

w przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie).  

13. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

14. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty w zakresie 

dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia wszystkich Wykonawców lub jedynie 

Wykonawcę z najkorzystniejszą ofertą.   

15. Ofertę w postaci załącznika nr 1 do zapytania ofertowego (formularz oferty) należy złożyć  

do dnia 29 czerwca 2017 r. do godz. 10:00 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku, przy ul. Bolesława Prusa 1/3 

(SEKRETARIAT) lub na adres Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 

Specjalistyczny MSWiA w Otwocku ul. Bolesława Prusa 1/3 05 - 400 Otwock (decyduje data 

wpływu).  Oferta musi być złożona w trwale zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres 

Zamawiającego z napisem na kopercie „Oferta na rozbudowę sieci informatycznej”  oraz  

nazwą  i  dokładnym adresem Wykonawcy wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza 

się pieczątkę Wykonawcy). 

16. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 



Zamawiający żąda załączenia do oferty: 

16.1  w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (Załącznik nr 3): 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada niezbędną wiedzę  

i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia tj. wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie 

wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na montażu instalacji sieci informatycznej 

w kategorii 5e o wartości zamówienia minimum 5 000,000 zł brutto oraz co najmniej jedną robotę 

budowlaną polegającą na montażu instalacji sieci informatycznej w kategorii 6 o wartości zamówienia 

minimum 5 000,000 zł brutto. 

16.2. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, 

jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia 

potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej. 

16.3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,  

16.4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

17. Osobą    uprawnioną    do    kontaktu    z    oferentami    jest:     

Karolina Gąsowska, tel. 22 779-46-71 wew. 53, e-mail: k.gasowska@zozmswia.pl  

 

ZATWIERDZAM 

     Dyrektor 
SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego 

     MSWiA w Otwocku 
    /-/ Dariusz Kołodziejczyk 

 

 

 

*/ niepotrzebne skreślić 

 

 

 

  

mailto:k.gasowska@zozmswia.pl


 

 

(pieczęć Wykonawcy) 

Załącznik nr 1 do  

Zapytania ofertowego 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na rozbudowę sieci informatycznej na parterze  

i pierwszym piętrze budynku N SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku składamy 

niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w zapytaniu 

ofertowym. 

 

Nazwa Wykonawcy:………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel/ Fax: ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

REGON: …………………………………………………… NIP: …………………………………………………………………………… 

WARIAT I: dla sieci informatycznej CAT 5e 

Oferujemy/oferuję wykonanie ww. przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapytania 

ofertowego za kwotę: …………………………………………………………………………………………………… netto ….% 

VAT, brutto ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

słownie ( ……………………………………………………………………………………….…..……). 

WARIAT II: dla sieci informatycznej CAT 6 

Oferujemy/oferuję wykonanie ww. przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapytania 

ofertowego za kwotę: …………………………………………………………………………………………………… netto ….% 

VAT, brutto ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

słownie ( ……………………………………………………………………………………….…..……).1 

 

Oświadczenia i informacje dla Wykonawcy: 

1. W przypadku niezgodności ceny napisanej cyfrowo i ceny napisanej słownie rozstrzygająca 

będzie cena napisana słownie. 

2. Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy.  

3. Oświadczamy, że: 

                                                 
1 Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru wariantu 



1) powyższe ceny zawierają wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru 

niniejszej oferty; 

2) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

3) dysponuje/my* środkami finansowymi niezbędnymi do realizacji całego zamówienia; 

4) zdobyłem/liśmy* konieczne informacje do przygotowania oferty; 

5) zapoznałem(y)* się z treścią zapytania ofertowego, wzoru umowy i nie wnoszę/imy * do nich 

zastrzeżeń; 

6) zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobyliśmy wszelkie 

informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty; 

7) oferujemy wykonanie w całości przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni od dnia podpisania 

umowy. 

8) jeżeli nastąpią jakiekolwiek znaczne zmiany przedstawione w naszych dokumentach 

załączonych do oferty, natychmiast powiadomimy o nich Zamawiającego; 

9) faktury VAT/rachunki* będą płatne w terminie 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej 

faktury VAT/rachunku* do siedziby Zamawiającego: 

4. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty : 

1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

2) ……………………………………………………………………………………………………….……….…………………………… . 

5.  Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………………………….. zam. 

………………………………………………………………………………………………………………….……. wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wykonywanym zamówieniem 

publicznym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).** 

 

 

 

 

 

………………………………………….   ………………………….………………………………. 

(miejscowość) (data)            (podpis oraz pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

*/ niepotrzebne skreślić 

**/ oświadczenie powinno zostać wypełnione w przypadku, gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna  



Załącznik nr 2 do  

Zapytania ofertowego 

 

 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

 Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku 

 

Składając ofertę w postępowaniu na rozbudowę sieci informatycznej na parterze i pierwszym 

piętrze budynku N SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku spełniamy warunki 

udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone  w zapytaniu 

ofertowym i 

 

OŚWIADCZAM(Y)*, ŻE: 

wskazany(i) powyżej Wykonawca(y) spełnia(ją) warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów; 

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

3. zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

 

………………………………………….   ………………………….………………………………. 

(miejscowość) (data)            (podpis oraz pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

*/  niepotrzebne należy skreślić  

  



Załącznik Nr 3  

Wykaz wykonanych robót budowlanych do Zapytania ofertowego 

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

pieczątka firmowa Wykonawcy 

 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

Składając niniejszą ofertę, w imieniu reprezentowanego Wykonawcy oświadczam, że w okresie 

ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonał należycie roboty 

budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiot niniejszego zamówienia zgodnie 

 z warunkiem opisanym w Rozdziale IV ust. 16.1 

 

Lp. 
Przedmiot 

roboty budowlanej 

Wartość  

roboty 

budowlanej 

brutto 

Zamawiający 

Data 

rozpoczęcie roboty 

budowlanej 

Data 

zakończenia 

roboty budowlanej 

1  

 

 

 
 

 

 

 

  

2  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

3  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, ze wyżej wymienione roboty budowlane 

zostały zrealizowane należycie (poprzez załączenie do oferty np. referencji, protokołów). 

PODPIS(Y): 

 

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

(data, miejscowość),        (podpisy) 



Załącznik Nr 4 

Wzór umowy 

 

UMOWA  nr ................/……. - PROJEKT 

 

W dniu ............. 2017 r. w Otwocku pomiędzy: 

 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Specjalistycznym MSWiA  

w Otwocku z siedzibą przy ul. Prusa 1/3, 05-400 Otwock, wpisanym do rejestru prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr: 0000177289, NIP: 532-10-17-768, Regon: 010158710, zwanym dalej 

Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

mgr. Dariusza Kołodziejczyka,  

a 

 

........................................ z siedzibą w ........................... przy ul. ..................................... wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez ……………………................................................ pod nr 

KRS ........................., REGON..................................., NIP.............................................., kapitał 

zakładowy……….. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:  

Panią/Pana .....................................................................................................* 

 

lub 

 

Panią/Panem ........................................zam. ………………………………………………… nr dowodu osobistego 

………………………………………………….. prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą 

....................................................... z adresem głównego miejsca wykonywania działalności w 

……………........................ przy ul. ....................................... zarejestrowanym/-ą w systemie centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej prowadzonej w systemie elektronicznym przez 

ministra właściwego ds. gospodarki na stronie internetowej pod adresem: http://prod.ceidg.gov.pl 

stan na dzień ……………….. REGON ................................ NIP ..............................................*, zwaną/-ym 

dalej Wykonawcą 

 

 

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej 

treści: 

 

 

 

http://prod.ceidg.gov.pl/


 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest rozbudowa sieci informatycznej na parterze i pierwszym piętrze 

budynku N SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. 

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada wymagane kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania 

prac objętych umową. 

3. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje montaż: 

3.1. koryt kablowych 50 x 20 o łącznej długości 70 mb; 

3.2. koryt kablowych 60 x 40 o łącznej długości 16 mb; 

3.3. puszki natynkowej podwójnej w ilości 23 szt.; 

3.4. gniazd komputerowych UTP w ilości 46 szt.; 

3.5. kabla UTP melex o łącznej długości 1350 mb; 

3.6. panelu UTP 245 porty w ilości 2 szt.; 

3.7. szafki komputerowej 9U w ilości 1 szt. 

 

§ 2. 

Wykonawca, w czasie realizacji umowy, ma obowiązek: 

1) utrzymania porządku w pomieszczeniach, w których wykonuje instalację sieci informatycznej; 

2) przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy, ochrony przeciwpożarowej; 

3) skierowania do pracy pracowników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, 

przestrzegając wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbają o prawidłowe wykonanie 

przedmiotu umowy; 

4) stosowania podczas realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia wyłącznie wyrobów 

nowych dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 

roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm). Materiały i urządzenia powinny 

odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  

w budownictwie określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych 

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z późn. zm.); 

5) przekazane pomieszczenia, do czasu odbioru końcowego przedmiotu umowy Zamawiającego, 

podlegają ochronie (ubezpieczeniu) przez Wykonawcę – od kradzieży i pożaru; 

6) w przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie trwania umowy, której dotyczy zamówienie, 

Wykonawca co najmniej na 3 dni przed końcem obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej 

zobowiązany jest do przedłożenia polisy na kolejny okres w zakresie takim samym jak 

dotychczasowa polisa. 

 

 

 



§ 3. 

1. Za wykonanie umowy ustala się wynagrodzenie w kwocie ……………….. zł (słownie: 

………………………………. zł) brutto. 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest Kierownik Sekcji 

Administracyjno – Gospodarczej albo inna osoba wyznaczona na piśmie przez Dyrektora. 

 

§ 4. 

1. Należność będzie płatna przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy……………………………………………………………………………………………………………………………….., 

po prawidłowym wykonaniu prac będących przedmiotem niniejszej umowy, w terminie 14 dni 

od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego. Podstawą do 

wystawienia faktury jest bezusterkowy protokół odbioru końcowego podpisany przez 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcę. 

2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 5. 

Niniejsza umowa zawarta zostaje na okres 7 dni od dnia podpisania umowy. 

 

§ 6. 

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres  

24 miesięcy licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. W 

okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych 

wad.  

2. Wykonawca jest obowiązany dostarczyć Zamawiającemu wszystkie wymagane prawem atesty, 

certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane materiały, pod rygorem odmowy 

dokonania przez Zamawiającego odbioru usługi wykonanych przez Wykonawcę. 

 

§ 7. 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

1.1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznych, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim 

wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 

części umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, w trybie natychmiastowym, z winy Wykonawcy, jeżeli: 

2.1.  Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich, pomimo 

dodatkowego wezwania przez Zamawiającego; 

2.2. Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, sztuką budowlaną lub nienależycie 

wykonuje swoje zobowiązania umowne; 



2.3. Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest 

prawdopodobne żeby zdołał ukończyć roboty w umówionym terminie (w myśl art. 635 

Kodeksu cywilnego); 

2.4. Wykonawca zlecił wykonanie przedmiotu umowy lub jego części podwykonawcy bez zgody 

Zamawiającego. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  

z podaniem uzasadnienia. 

§ 8. 

1. Strony dopuszczają możliwość nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w formie aneksu  

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy z powodu: 

2.1. uzasadnionych zmian, których nie można było wcześniej przewidzieć; 

2.2. z powodu okoliczności siły wyższej. 

3. Uzupełnianie, zmiany lub rozwiązanie umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej,  

w postaci aneksu do umowy.  

 

§ 9. 

1. Zamawiający zastrzega zastosowanie kar umownych w następujących przypadkach: 

1.1. za opóźnienie z tytułu nieterminowego zakończenia robót w wysokości 1,0 % wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia; 

1.2. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1,0 % wynagrodzenie 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad; 

1.3. za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10,00 % wynagrodzenia, o którym 

mowa w §3 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy, po wystąpieniu uchybień, bez wezwania Wykonawcy do zapłaty, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

3. W przypadkach, gdy kary umowne nie okrywają poniesionych strat, Zamawiający może 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na drodze sądowej. 

4. Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w przypadku nieterminowego 

regulowania należności przez Zamawiającego. 

 

§ 10. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

 



§ 11. 

Ewentualne spory między stronami umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo 

dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 12. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 


