
1/DGR/2016                                                             Dąbrowa Górnicza, dnia 11.01.2016 r. 

 

 

 

Zamawiający: 

„Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp.z o.o. 

41-300 Dąbrowa Górnicza, Aleja Róż 1 

tel. 32 639 05 61   fax 32 639 05 69 

NIP 629-21-77-888   REGON 276915607 

e-meill:  zarzad@nemo-wodnyswiat.pl    

 

 

    Zapytanie  ofertowe 

 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. 

 

„Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp.z o.o. 41 – 300 Dąbrowa Górnicza, Aleja Róż 1 

tel. 32 639 0561  fax 32 639 05 69  NIP 629-21-77-888 REGON 276915607 zaprasza do 

udziału w postępowaniu na dostawę napojów i soków. 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, dowóz i wniesienie do siedziby  

Zamawiającego napojów i soków, wymienionych w formularzu cenowym – 

Załącznik nr 2  do niniejszego zaproszenia dla potrzeb „Nemo-Wodny Świat 

Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. 

2. Ilości wskazane w  Załączniku nr 2 stanowią szacunkowe zapotrzebowanie na napoje 

i soki w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zamówienie będzie   

realizowane sukcesywnie w ilościach wynikających z bieżącego zapotrzebowania  

Zamawiającego. 

3. Wykonawca zapewni dostawę napojów i soków, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami    

tj. od poniedziałku do czwartku od godz. 9.30 do godz. 14.00 oraz w piątek od godz. 

9.00 do godz. 12.30. Dostawa nastąpi maksymalnie w ciągu jednego dnia roboczego 

od dnia przekazania zamówienia drogą telefoniczną  lub e-meilową.  

4. Wszystkie jednostkowe ceny netto wskazane przez Wykonawcę zostaną ustalone na 

okres ujęty w zaproszeniu i nie będą podlegały podwyższeniu w czasie realizacji 

przedmiotu zamówienia.  

5. Wykonawca zapewnia transport i rozładunek dostarczonego towaru do Magazynu 

Głównego znajdującego się na poziomie -1 obiektu. 

6. Dostarczany asortyment musi być pozbawiony uszkodzeń o charakterze fizycznym i 

biochemicznym obniżających jego wartość użytkową. Opakowania – skrzynki, po  

dostawie asortymentu podlegają wymianie zwrotnej. 

7. Dostarczane towary winny odpowiadać normom i standardom określonym w   

odpowiednich przepisach prawnych w tym ustawie z dnia 25.08.2006r. o       

bezpieczeństwie żywności żywienia (Dz.U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225) 

8. Okres przydatności do spożycia nie mniejszy niż 4 miesięcy od daty dostawy towaru. 

9. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zobowiązania umowy z należytą    

starannością. 

10. Wykonawca przy wykonaniu umowy ponosi pełna odpowiedzialność za kompetentne 

rzetelne i terminowe wykonanie zobowiązań umowy. 

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone podczas               

wykonywania zobowiązań umowy. 

12. Pozostałe obowiązki Wykonawcy określone są w umowie, której wzór stanowi  

Załącznik nr 3 do zaproszenia. 

mailto:zarzad@nemo-wodnyswiat.pl


13. Płatność nastąpi przelewem, osobno za każde zrealizowane zamówienie w terminie do 

30 dni, po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 

 

 

 

ZADANIA WYKONAWCY 

Zapewnienie pełnej linii asortymentowej.  

Nieodpłatne przekazanie Zamawiającemu na czas trwania umowy, na 7 dni roboczych przed 

realizacją pierwszego zamówienia trwałych materiałów reklamowych w następującej ilości: 

 lodówki jednodrzwiowe, wysokie – nie mniej niż 6 szt. + nie mniej niż 3 szt. małe 

lodówki + nie niemniej  niż 3 szt. lodówki retro 

 menubordy – nie mniej niż 3 szt. 

 parasole – nie mniej niż 6 szt. (od 01.05 2016 r. do 30.09.2016 r.) 

 stoliki – nie mniej niż 6 szt. (od 01.05.2016 r.)  

 krzesła – nie mniej niż 30 szt. (od 01.05.2016 r.) 

 1 namiot eventowy o wymiarach 2m x 6m z logotypem Wykonawcy (od   

01.05.2016 r. do 30.09.2016 r.). 

 

Sukcesywne, nieodpłatne przekazanie wg zapotrzebowania Zamawiającego pozostałych 

materiałów reklamowych i gadżetów służących wspieraniu w Punktach Zamawiającego 

sprzedaży Produktów dostarczonych przez Wykonawcę tj.: 

 tace barmańskie  

 maty barmańskie  

 serwetniki  

 przyprawniki  

 okładki na menu  

 „ potykacze”    

 gabloty do menu wiszące 

 otwieracze  

 podkładki pod szklanki  

 zapaski barmańskie  

 t-shirty dla barmanek i barmanów  

 materiały reklamowe  

 

Zapewnienie z pierwszą dostawą szklanek o pojemności 0,2l w ilości 350 szt. oraz 

sukcesywne dostarczanie szklanek wg zapotrzebowania Zamawiającego. 

Dodatkowo dostarczanie 120 szklanek o poj. 0,2 l do wody mineralnej oraz 120 sztuk 

szklanek do soków owocowych o pojemności 0,2l lub 0,3l.  

 

 

Zapewnienie nieodpłatnego szkolenia wg zapotrzebowania Zamawiającego dla barmanów 

i kelnerów jak najlepiej serwować napoje Wykonawcy lub gratyfikację finansową na 

szkolenie. 

  

W trakcie trwania umowy Zamawiający organizował będzie na obiekcie Nemo Wodny – 

Świat  imprezy sportowe, zawody pływackie, turnieje bilardowe, turnieje bowlingowe, a 

Wykonawca jako sponsor zobowiązuje się dostarczyć na powyższe imprezy  gadżety: 

smycze, koszulki, długopisy, czapki, maskotki, balony,  notesy, kalendarze lub inne gadżety 

Dodatkowo na potrzeby organizacji eventów Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

nieodpłatnie napoje.  

 

 



 

 

II.  Termin wykonania zamówienia:  12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

 

III. Kryteria oceny ofert: 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:   

 

Cena 100%  

 

  

IV. Przygotowanie i złożenie oferty: 

Ofertę na zrealizowanie zamówienia należy złożyć droga elektroniczną na adres mailowy 

m.serafin@nemo-wodnyswiat.pl  na Formularzu Oferty – Załącznik nr  1 do zaproszenia.  W 

tytule maila proszę wpisać: „ Oferta na dostawę napojów i soków” . 

 

Do oferty należy dołączyć: 

1.Formularz oferty – Załącznik nr 1. 

2.Formularz cenowy – Załącznik nr 2. 

 

 V.  Termin, miejsce składania i otwarcia ofert: 

Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: m.serafin@nemo-

wodnyswiat.pl do dnia  15.01.2016 r. do godz.  11.00. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

VI. Kontakt z zamawiającym. 

Osoby wyznaczone do kontaktów z Wykonawcami: 

Magdalena Serafin  tel: 32/ 639-05-82  

 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych rokowań z 

Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w danej części. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców w celu uzupełnienia 

brakujących dokumentów lub zwierających błędy, żądać wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych dokumentów i treści oferty, jak również do poprawiania w ofertach 

oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Nr 1. formularz oferty 

Nr 2. formularz cenowy                

Nr 3. wzór umowy           ....................................................... 

                        Zatwierdził 
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1/DGR/2016                                                                                                   Załącznik Nr 1 

 

    FORMULARZ  OFERTY 

 

 

 na dostawę napojów i soków do „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. 

w Dąbrowie Górniczej, Aleja Róż 1 

 

Nazwa Wykonawcy...................................................................................................................... 

 

Siedziba........................................................................................................................................ 

                                                                Kod, miejscowość, ulica , województwo, powiat 

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

 

tel./fax..............................................................e-mail................................................................... 

 

Regon. .............................................................NIP....................................................................... 

 

 

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na dostawę napojów i soków do „Nemo-

Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, Aleja Róż 1 oferuję 

wykonanie wyżej wymienionego zadania na warunkach określonych w zaproszeniu do 

składania ofert za cenę: 

 

netto...................................................zł            +          należny VAT .............zł 

 

brutto...................................................zł 

 

słownie brutto:....................................................................................................      

 

Zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym (Załącznik nr 2 do zapytania). 

 

3.  Oświadczam, że: 

-zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, 

-napoje i soki będą miały datę przydatności do spożycia nie krótszą niż 4 miesięcy od  daty 

dostawy, 

-w razie wybrania naszej  oferty, zobowiązujemy się do podpisania umowy z którą się 

zapoznałem  nie wnosząc uwag  (Załącznik Nr 3 do zapytania) w miejscu i w terminie 

określonym przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

…........................... dn. …......                                   …..................................................... 

                 podpisy i pieczęcie osób upoważnionych 

       do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 



 

 

1/DGR/2016                                                                                                 Załącznik Nr 2 

Załącznik cenowy – oferta na napoje i soki na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.    

         

Lp. Nazwa produktu Ilość 

sztuk 

Wartość 

jednostkowa 

netto  za szt. 

Stawka 

VAT 

Wartość 

netto 

Wartość 

brutto 

1 Napój gazowany, butelka 

szklana 0,2, typu Coca-

Cola 

( 24 szt./skrzynka) 

6000     

2 Napój gazowany, butelka 

szklana 0,2, typu Coca-

Cola bez cukru 

(24szt./skrzynka) 

240     

2 Napój gazowany, 

pomarańczowy, butelka 

szklana 0,2, typu Fanta 

( 24 szt./skrzynka) 

480     

3 Napój gazowany, 

cytrynowy, butelka 

szklana 0,2, typu Sprite 

( 24 szt./skrzynka) 

1008     

4 Napój gazowany, butelka 

szklana 0,2, typu Tonic 

( 24 szt./skrzynka) 

576     

5 Woda gazowana, butelka 

szklana 0,2l lub 0,25 

( 24 szt./zgrzewka) 

960     

6 Woda niegazowana, 

butelka szklana 0,2l lub  

0,25 

( 24 szt./zgrzewka) 

2040     

7 Sok owocowy 100 % 

smak- pomarańcza, 

butelka szklana 0,2 

( 24 szt./skrzynka) 

2424     

8 Sok owocowy 100 % 

smak- jabłko, butelka 

szklana 0,2 

( 24 szt./skrzynka) 

1368     

9 Sok owocowy 100 %  

smak- grejpfrut,  

butelka szklana 0,2 

( 24 szt./skrzynka) 

744     

10 Sok owocowy 100 % 

smak- czarna porzeczka, 

butelka szklana 0,2 

( 24 szt./skrzynka) 

1000     

11 Sok owocowy 100 % 

smak- multiwitamina,  

butelka szklana 0,2 

( 24 szt./skrzynka) 

 

 

460     



12 Sok pomidorowy 100 %  

butelka szklana 0,2 

( 24 szt./skrzynka) 

2400     

13 Sok owocowy 100 %  

smak- pomarańcza,  

butelka past. 1 l/karton, 

( 6 szt./zgrzewka) 

1278     

14 Sok owocowy 100 %  

smak- jabłko,  

butelka past. 1 l/karton, 

( 6 szt./zgrzewka) 

630     

15 Sok owocowy 100 %  

smak- grejpfrut,  

butelka past. 1 l/karton, 

( 6 szt./zgrzewka) 

30     

16 Sok owocowy 100 %  

smak- czarna porzeczka,  

butelka past. 1 l/karton, 

( 6 szt./zgrzewka) 

432     

17 Woda mineralna gazowana 

butelka plast. 0,5l 

(15sz./zgrzewka) 

1536     

18 Woda mineralna 

niegazowana, 

butelka plast. 0,5l 

(15sz./zgrzewka) 

4000     

19 Herbata mrożona  różne 

smaki, butelka plas. 0,5l 

(12 szt./zgrzewka) 

3468     

20 Napój typu Coca-Cola , 

butelka plas. 0,5l 

(18 szt./zgrzewka) 

8000     

21 Napój typu Coca-Cola  bez 

cukru, butelka plas. 0,5l 

(12 szt./zgrzewka) 

60     

22 Napój typu Coca-Cola o 

smaku wiśni lub cytryny, 

butelka plas. 0,5l 

(12 szt./zgrzewka) 

228 

 

    

23 Napój typu Sprite,  

butelka plas. 0,5l 

(12 szt./zgrzewka) 

504     

24 Napój gazowany o smaku 

pomarańczowym lub 

cytrynowym typu Fanta,  

butelka plas. 0,5l 

(12 szt./zgrzewka) 

528     

25 Napój izotoniczny typu 

Powerade, różne smaki, 

butelka plast. 0,7l 

(12szt./zgrzewka) 

528     

26 Napój energetyczny, 

puszka 0,25l, 

(12szt./zgrzewka) 

 

 

216     

27 Napój energetyczny, 48     



plastik, 0,5l, 

(12szt./zgrzewka) 

 

27 Woda mineralna 

niegazowana, smakowa, 

butelka plast. 0,5l 

(15sz./zgrzewka) 

276     

          RAZEM   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

…........................... dn. …......                                   …..................................................... 

                             podpisy i pieczęcie osób upoważnionych 

       do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1/DGR/2016                                                                                                       Załącznik Nr 3 

     UMOWA nr  …................../ 2016 

 

Zawarta w dniu …........................................r. pomiędzy Nemo Wodny Świat Dąbrowa 

Górnicza Sp.zo.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy Alei Róż 1, 41-300  

REGON: 276915607;  NIP: 629 21 77 888 

reprezentowanym przez:  

Katarzyna Sobstyl- Rezes Zarządu 

Teresa Fijołek - Prokurent 

zwanym dalej w tekście umowy “Zamawiającym” 

a : ….........................z siedzibą w …....................... 

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

reprezentowanym przez: 

…................................ 

zwanym dalej “Wykonawcą” o następującej treści: 

 

      § 1. 

 

1.Przedmiotem niniejszej umowy są dostawy, przez co strony rozumieją sprzedaż, dowóz 

oraz wniesienie do magazynu Zamawiającego napojów i soków dla potrzeb „Nemo-Wodny 

Świat Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. na podstawie rozstrzygniętego w dniu 

…................................... roku  przez Zamawiającego zapytania ofertowego 1/DGR/2016. 

2.Wykonawca ma obowiązek dostarczenia przedmiotu umowy (na własny koszt i ryzyko) 

oraz wniesienie ich do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego tj. „Nemo-Wodny 

Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. 41-300 Dąbrowa Górnicza Aleja Róż 1. 

  

§ 2. 

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa, dowóz i wniesienie do siedziby  Zamawiającego 

napojów i soków, wymienionych w formularzu cenowym – Załącznik nr 2  do niniejszego 

zaproszenia dla potrzeb „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o., zgodnie ze 

złożoną ofertą. 

2.Ilości wskazane w  Załączniku nr 2 stanowią szacunkowe zapotrzebowanie na napoje i 

soki w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zamówienie będzie   realizowane 

sukcesywnie w ilościach wynikających z bieżącego zapotrzebowania  Zamawiającego. 

3.Wykonawca zapewni dostawę napojów i soków, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami    tj. 

od poniedziałku do czwartku od godz. 9.30 do godz. 14.00 oraz w piątek od godz. 9.00 do 

godz. 12.30. Dostawa nastąpi maksymalnie w ciągu jednego dnia roboczego od dnia 

przekazania zamówienia drogą telefoniczną  lub e-meilową.  

4.Wszystkie jednostkowe ceny netto wskazane przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres 

ujęty w zaproszeniu i nie będą podlegały podwyższeniu w czasie realizacji przedmiotu 

zamówienia.  

5.Wykonawca zapewnia transport i rozładunek dostarczonego towaru do Magazynu 

Głównego znajdującego się na poziomie -1 obiektu. 

6.Dostarczany asortyment musi być pozbawiony uszkodzeń o charakterze fizycznym i 

biochemicznym obniżających jego wartość użytkową. Opakowania – skrzynki, po  dostawie 

asortymentu podlegają wymianie zwrotnej. 

7.Dostarczane towary winny odpowiadać normom i standardom określonym w   

odpowiednich przepisach prawnych w tym ustawie z dnia 25.08.2006r. o       bezpieczeństwie 

żywności żywienia (Dz.U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225) 

8.Okres przydatności do spożycia nie mniejszy niż 4 miesięcy od daty dostawy towaru. 

9.Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zobowiązania umowy z należytą    starannością. 

10.Wykonawca przy wykonaniu umowy ponosi pełna odpowiedzialność za kompetentne 

rzetelne i terminowe wykonanie zobowiązań umowy. 



11.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone podczas               

wykonywania zobowiązań umowy. 

         § 3 

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany wg następujących zasad: 

 Dostawy będą następowały zgodnie z wyspecyfikowanymi bieżącymi potrzebami 

Zamawiającego w ciągu maksymalnie jednego dnia roboczego od dnia przekazania 

zamówienia telefonicznie i  e-meilowo. 

 Wykonawca zapewnia dostawę towaru w godzinach tj. od poniedziałku do  

czwartku od godz. 9.30 do godz. 14.00 oraz w piątek od godz. 9.00 do godz.12.30. 

 Dostarczany asortyment musi być pozbawiony uszkodzeń  o charakterze 

fizycznym i biochemicznym obniżających jego wartość użytkową. Skrzynki podlegają 

wymianie zwrotnej. 

§ 4. 

  

 Dostarczane towary winny odpowiadać normom i standardom określonym w 

odpowiednich przepisach prawnych zawartych w ustawie z dnia 25.08.2006r. o 

bezpieczeństwie żywności żywienia (Dz.U. z 2006 r Nr 171,poz.1225). 

 Dostarczony towar musi odpowiadać co do jakości i wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu na dostarczone towary z okresem przydatności do spożycia 

minimum 4 miesięcy od daty dostarczenia.   

 

 Wykonawca będzie dostarczał towar w trakcie realizacji umowy w takiej ilości 

jaką każdorazowo zamówi  Zamawiający.  

     

§ 5. 

 

1. Wartość umowy, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym Załącznik 1 do 

niniejszej umowy, wynosi: 

Kwota netto:.................. zł (słownie netto:............................ zł). 

Kwota brutto:................zł  (słownie brutto:.......................... zł). 

2. Ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę nie ulegną zmianie w trakcie 

realizacji niniejszej umowy. 

§ 6. 

 

Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy po każdorazowej dostawie w 

terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem 

na konto Wykonawcy. 

§ 7. 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zobowiązania umowy z należytą       

starannością. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody 

wyrządzone podczas wykonywania zobowiązań umowy. 

   § 8. 

   

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

zastrzeżeniem ust.3  niniejszego paragrafu. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

   - za spowodowanie przerwy w realizacji umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

     w  wysokości  500,00 zł za  każdy dzień przerwy, 

   - za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia 100,00 zł za 

    każde stwierdzone uchybienie, 

   - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy w wysokości 10%   wynagrodzenia umownego brutto. 



3. Niezależnie od kar umownych zastrzeżonych w umowie, jeżeli nie pokryją one  

poniesionych szkód, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia  odszkodowania 

uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do egzekwowania należności z tytułu naliczonych   

     kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Kary umowne mogą się sumować. 

6. Kary umowne są naliczane niezależnie od faktu zaistnienia szkody lub jej wysokości.   

 

        § 9. 

 

W przypadku zgłoszenia reklamacji Wykonawca zobowiązuje się odebrać reklamowany 

towar na koszt własny i wymienić go na towar wolny od wad,  z zastosowaniem się do § 1 

ust. 2.  Za zgłoszenie reklamacji rozumie się przesłanie pisma pocztą, e-mailem (skan) lub 

fax-em. 

§ 10. 

       

W przypadku nieterminowych wymian reklamowanych artykułów, o których mowa w § 7. 

Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego, jednostronnego  rozwiązania umowy. 

 

§ 11. 

 

W przypadku dostarczenia towaru po terminie określonym w §2, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do natychmiastowego, jednostronnego rozwiązania umowy. 

 

      § 12. 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży 

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

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

 

      § 13 

Wykonawca zapewnia, że posiada środki finansowe, odpowiedni sprzęt, wykwalifikowanych 

pracowników umożliwiające wykonanie przedmiotu umowy. 

 

§ 14. 

 

Termin wykonania umowy: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

 

§15. 

 

1. Wykonawca nie może przenieść swoich zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy na rzecz osób trzecich. 

2. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

 

§16. 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają w 

szczególności odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks  cywilny 

(Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz.93, ze zm.). 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie 

pisemnymi aneksami podpisanymi przez strony. 

3. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony   

zobowiązują się rozstrzygać w drodze mediacji, a w przypadku braku porozumienia w 



drodze postępowania sądowego w Sądzie powszechnym  właściwym dla siedziby 

Zamawiającego. 

   

 

§ 17 

Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy strony wyznaczają: 

  

po stronie  Wykonawcę ............................................. (tel ………………….. ) 

po stronie Zamawiającego Magdalena Serafin, tel. 32 639 05 82 

 

 

       §18 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach  po jednym dla każdej ze 

stron: Zamawiającego – Wykonawcy. 

       

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                 WYKONAWCA: 

 

  

 


