
Augustów, dnia 06  lipca 2020 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE  
PN.: "USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH 

AZBEST Z TERENU GMINY AUGUSTÓW” 

I. Informacje o Zamawiającym: 

Gmina Augustów 
ul. Mazurska 1C 
16-300 Augustów 
tel. (87) 643 30 56 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

Do udzielenia niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zgodnie z art. 4 pkt 8 ww. ustawy. 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Zamówienie obejmuje następującą usługę: 
• odebranie z posesji, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w 

następujących miejscowościach: Kolnica, Pruska Wielka, Janówka,  Jabłońskie, Gabowe 
Grądy, Topiłówka, Białobrzegi gm. Augustów. 

2. Transport oznacza również przygotowanie do transportu, opakowanie, oznakowanie oraz 
załadunek i rozładunek odpadów zawierających azbest, odebranych z terenu nieruchomości. 

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przekazaniem wyrobów zawierających azbest do 
unieszkodliwienia. 

4. Do obowiązku Wykonawcy należy uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i usunięciu 
odpadów. 

5. Rodzaj wyrobów azbestowych – płyty eternitowe faliste i płyty płaskie. 
6. Łącznie Zamawiający zakłada  transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w 

ilości ok. 1 313,20 m2  tj. 19,698Mg (przyjmuje się, że 1m2 płyty waży 15 kg). 
7. Podane wyżej ilości są to ilości szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia 

bądź zwiększenia zakresu zleconego do wykonywania prac. Wskazane ilości mogą ulec zmianie 
uwzględniając fakt, że podstawą do ich określenia są wnioski właścicieli nieruchomości  
i inwentaryzacja. 

8. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz nieruchomości, których dotyczy zamówienie w dniu 
podpisania umowy. 

9. Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco informować Zamawiającego, jakie ilości odpadów 
zostały odebrane i na jaką kwotę. 

10. Wykonawca zapewnia własnym staraniem i na własny koszt materiały, narzędzia, sprzęt 
niezbędny do wykonania zadania oraz zaplecze dla prowadzonej działalności. 

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody majątkowe zaistniałe lub związane z 
realizacją umowy, wyrządzone osobom trzecim oraz za następstwa nieszczęśliwych wypadków 
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z realizacją zadania. 

12. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z właścicielami poszczególnych nieruchomości termin 
pakowania i odbioru eternitu. 

13. Wykonawca dokonujący prac związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów 
zawierających azbest musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 
transportu odpadów niebezpiecznych, wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o 
odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) lub na podstawie art. 233 ust. 2 ustawy z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.); lub przez 
Wykonawcę, wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.). 



Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do złożenia ww. dokumentów najpóźniej w dniu 
podpisania umowy. 

14. Szczegóły zamówienia regulują Istotne postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 3 do 
niniejszego zapytania. 

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC: 

1. Przed rozpoczęciem prac (w terminie co najmniej 7 dni) Wykonawca powinien dokonać 
zgłoszenia przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów 
zawierających azbest (właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu 
inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu) – zgodnie z § 6 
ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) oraz stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów i 
warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2010 r. 
Nr 162 poz. 1089 z późn. zm. 

2. Wykonawca zobowiązany jest okazać dowód dokonania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, 
przed rozpoczęciem prac. Nie dostarczenie dokumentów w tym terminie będzie traktowane jako 
odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu prac, 
uwzględniającego 7 dniowy okres przypadający od zgłoszenia do rozpoczęcia prac na terenie 
Gminy Augustów. 

4. Wykonawca jest zobowiązany zważyć masę odebranych wyrobów azbestowych na miejscu 
każdej posesji przy użyciu wagi posiadającej legalizację. Wagę zapewnia Wykonawca. Z czynności 
ważenia Wykonawca sporządzi protokół zawierający imię i nazwisko właściciela nieruchomości, 
adres nieruchomości i nr działki ewid., datę, rodzaj i pochodzenie odpadów oraz ich ilość [m² i 
Mg]. Protokół podpisują przedstawiciel Wykonawcy i właściciel nieruchomości. Jeden 
egzemplarz protokołu Wykonawca przekazuje właścicielowi nieruchomości. 

5. Po wykonaniu prac Wykonawca ma obowiązek sporządzić pisemne oświadczenie o 
prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem 
właściwych przepisów technicznych i sanitarnych – zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 w sprawie sposobów i warunków 
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71 poz. 
649 z późn. zm.). Wykonawca sporządzi takie oświadczenie dla każdej posesji w dwóch 
egzemplarzach – jeden przekaże właścicielowi nieruchomości, a drugi przekaż Zamawiającemu 
przy odbiorze końcowym. Przez właściciela nieruchomości rozumie się właściciela, użytkownika 
wieczystego lub zarządcę nieruchomości lub osoby przez nich upoważnione. 

6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu wykonywania prac oraz do jego 
oznakowania zgodnie z przepisami. 

V. OFERTY CZĘŚCIOWE: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

VI . TERMIN WYKONANIA ZADANIA: 

Do dnia 30 września 2020 r. 

VII . DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY: 

1. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną formularz ofertowy - załącznik nr 1 do 
zapytania ofertowego. 

2. Oświadczenie o posiadaniu zezwoleń/uprawnień, o których mowa w cz. III pkt 13 – załącznik nr 2 
do zapytania ofertowego. 



3. Kopie dołączonych do oferty dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem wraz z 
pieczątką wnioskodawcy, datą i czytelnym podpisem (lub podpisem nieczytelnym wraz z imienną 
pieczęcią) osoby (wraz ze wskazaniem pełnionej funkcji) uprawnionej do potwierdzania 
dokumentów za zgodność z oryginałem. 

VIII. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 

Urząd Gminy Augustów, ul. Mazurska 1C, 16-300 Augustów, w Sekretariacie Urzędu, pokój nr 37– 
osobiście, kurierem, za pośrednictwem poczty lub mailem na adres: gmina-augustow@home.pl 
(oferta w tym wypadku ma być podpisana przez osobę uprawnioną i zeskanowana). 

IX. TERMIN SKŁADANIA OFERT:  

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.07.2020 r. do godz. 14.00. 

X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:  

Ofertę sporządzoną wg wzoru (zał. nr 1) pisemnie, w języku polskim, należy umieścić w szczelnie 
zamkniętej kopercie z napisem „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY 
AUGUSTÓW”  
lub mailem na adres: 
gmina-augustow@home.pl  (oferta w tym wypadku ma być podpisana i zeskanowana). 
Do oferty należy załączyć wszystkie załączniki i dokumenty wymienione w pkt VIII. Zapytania 
ofertowego. 
Ponadto na kopercie powinna znaleźć się nazwa i adres Zamawiającego oraz nazwa i adres 
Wykonawcy. 

XI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:  

Cena 100% 

XII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1. Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, 
2. Nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny, 
3. Pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania. 

XIV. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 

Anna Raczyńska - Pycz – Urząd Gminy Augustów, ul. Mazurska 1C, 16-300 Augustów,   

tel. (87) 643 30 56 w.26, w dni robocze w godz. 07:00 – 15:00. 
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

Zamawiający: 

Gmina Augustów 

ul. Mazurska 1C 

16-300 Augustów 

 

Wykonawca: 

……………………………………… 

…………………………………….... 

……………………………………… 

  (pełna nazwa Wykonawcy i adres do korespondencji) 

 
 
KRS/CEiDG ………………………………………….. 
 

NIP/PESEL………………………………………...…

………………………………………………………… 

 

tel./fax………………………………. 

e-mail ………………………………. 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

zadania pn.: 

 „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Augustów” 

 

Ja/my niżej podpisani: 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
(imię , nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

SKŁADAMY OFERTĘ na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w 

Zapytaniu ofertowym za cenę ryczałtową odebrania z posesji, transportu i unieszkodliwienia 

1 Mg wyrobów zawierających azbest, jak niżej: 

 

 

CENA NETTO: …………….......…... zł/1 Mg 

(słownie: 

………………………………………………………………………………………….) 

 

VAT …………………… zł 

 

CENA BRUTTO: …………….......…... zł/1 Mg 

(słownie: 

………………………………………………………………………………………….) 

 

 



1. Oświadczamy, iż złożona oferta zawiera wszystkie koszty związane z prawidłowym 

wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego 

żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania 

oferty. 

3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert. 

4. Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte w Istotnych postanowieniach umowy i w 

przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na tych 

warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

5. Oferta została złożona na  …   ponumerowanych stronach  

6. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

 

 

 

…………………………………… 
                 (miejscowość, data) 

 

....................................................... 
(Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

  



Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

Zamawiający: 

Gmina Augustów 

ul. Mazurska 1C 

16-300 Augustów 

 

Wykonawca: 

……………………………………… 

…………………………………….... 

……………………………………… 

  (pełna nazwa Wykonawcy i adres do korespondencji) 

 
 
KRS/CEiDG ………………………………………….. 
 

NIP/PESEL………………………………………...…

………………………………………………………… 

 

tel./fax………………………………. 

e-mail ………………………………. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 W związku z zapytaniem ofertowym, dotyczącym zamówienia pn.: 

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Augustów” 

oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu w postaci posiadanych 

niezbędnych uprawnień i zezwoleń do wykonywania prac będących przedmiotem 

zamówienia. 

 

 

 

…………………………………… 
                 (miejscowość, data) 

 

....................................................... 
(Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

  



Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

Istotne postanowienia umowy 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę polegającą na odebraniu z 

posesji, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest (odpadów) z obiektów 

będących własnością osób fizycznych na terenie Gminy w ramach realizacji zadania pod nazwą 

„Usuwanie wyrobów zwierających azbest z terenu Gminy Augustów”. 

2. Strony zakładają, iż przedmiot zamówienia określony w ust. 1 obejmuje odebranie z posesji, 

transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ilości około 1 313,20 m2  tj. 

19,698Mg (przyjmuje się, że 1m2 płyty waży 15 kg). 

3. Podane w ust. 2 ilości są szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia 

bądź zwiększenia zakresu zleconego do wykonywania prac. Wskazane ilości mogą ulec zmianie 

uwzględniając fakt, że podstawą do ich określenia są wnioski właścicieli nieruchomości i 

przeprowadzona inwentaryzacja. 

4. Przez transport strony umowy uważają również przygotowanie do transportu, opakowanie, 

oznakowanie oraz załadunek i rozładunek wyrobów zawierających azbest, odebranych z terenu 

nieruchomości. 

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przekazaniem wyrobów zawierających azbest do 

unieszkodliwienia. 

6. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z właścicielami poszczególnych nieruchomości termin 

demontażu. 

7. Do obowiązku Wykonawcy należy uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i usunięciu 

odpadów. 

§ 2 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy określony w § 1 w terminie od dnia podpisania umowy do 

30 września 2020 r. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu prac, 

uwzględniającego 7 dniowy okres przypadający od zgłoszenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, do 

rozpoczęcia prac na terenie Gminy Augustów, w terminie do 14 dni od dnia podpisania niniejszej 

umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania terminu odbioru wyrobów zawierających azbest 

zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do samodzielnego wykonania całego przedmiotu umowy bez 

korzystania z usług podwykonawców. 

§ 3 

1. Strony ustalają, że wysokość wynagrodzenia za 1 Mg usuniętych wyrobów budowlanych 

zawierających azbest wynosi netto bez podatku VAT…………. zł/1Mg (słownie: ………….), 

podatek VAT ……. zł, brutto ……. zł/1 Mg (słownie…). 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty kompleksowego 

wykonania zadania odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg odpadów, w tym wszystkie 

należne opłaty i podatki. 

 

§ 4 

1. Strony ustalają, że płatność wynagrodzenia z § 3 dokonana będzie na podstawie faktury VAT, 

wystawionej po zrealizowaniu przez Wykonawcę wszystkich usług określonych w § 1, w terminie 

21 dni od daty wpływu faktury VAT do siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku niepodpisania umowy przez Gminę z WFOŚiGW zadanie nie zostanie zrealizowane, 

a Wykonawcy nie przysługują wobec Gminy żadne roszczenia pieniężne z tego tytułu.  

3. Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco informować Zamawiającego, jakie ilości odpadów 

zostały odebrane i na jaką kwotę. 

4. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie faktyczna ilość zrealizowanych usług określonych w 



§ 1, potwierdzona protokołem odbioru końcowego przyjętego bez zastrzeżeń i podpisanego przez 

Zamawiającego i Wykonawcę. 

5. Płatność wynagrodzenia określonego § 3 dokonana będzie w formie przelewu na rachunek 

bankowy Wykonawcy nr ………………….. 

6. Wykonawca wraz z fakturą dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty: 

1) oświadczenia wraz z wykazem posesji, potwierdzające odbiór wyrobów zawierających azbest 

(potwierdzające ilość w m2 i Mg odebranych odpadów azbestowych przeznaczonych do 

unieszkodliwienia), podpisane przez właściciela, u którego wykonano usługę; 

2) oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z 

zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, w tym zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w 

sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 

azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.), wraz z wykazem nieruchomości którego 

oświadczenie dotyczy; 

3) karty przekazania odpadów zawierających azbest w celu ich unieszkodliwienia na odpowiednim 

składowisku odpadów azbestowych wraz z zestawieniem. 

7. Przedstawiciel Gminy i Wykonawca po wykonaniu usługi spiszą protokół odbioru zawierających 

co najmniej dane właścicieli i adresy nieruchomości, z których usunięto wyroby zawierające azbest 

oraz ich ilość. 

8. Dane do faktury: 

Nabywca: Gmina Augustów, ul. Mazurska 1C, 16-300 Augustów, NIP:846-15-95-610. 

Płatnik: Urząd Gminy Augustów, ul. Mazurska 1C, 16-300 Augustów.  

 

§ 5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach oraz 

wysokościach: 

1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w 

wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki; 

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 2.000,00 

zł. 

3) za nieterminowe, niezgodne z harmonogramem wykonanie usługi w wysokości 100,00 zł za 

każdy dzień zwłoki. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących wysokościach: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 

2.000,00 zł. 

3. Jeżeli wartość szkody przekroczy wartość należnych kar umownych, strony będą mogły dochodzić 

od siebie należności w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu 

wynagrodzenia. 

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

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

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 

takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania zrealizowanej części umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z 

naliczeniem kar umownych, w następujących przypadkach: 

1) nieterminowego wykonywania usług i czynności określonych § 1 oraz § 2; 

2) niedotrzymania innych postanowień umowy określonych § 4 oraz § 6. 

§ 6 

1. Przed rozpoczęciem prac (w terminie co najmniej 7 dni) Wykonawca dokona zgłoszenia 

przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających 

azbest (właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi 



pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu) – zgodnie z § 6 ust. 2 

rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 

2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) oraz stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów i 

warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2010 r. 

Nr 162 poz. 1089 z późn. zm.). 

2. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac okazać dowód dokonania 

zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1. Nie dostarczenie dokumentów w tym terminie będzie 

traktowane jako odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć i oznakować wykonywanie usług oraz dbać o stan 

techniczny i prawidłowość wykonywania usług przez cały czas realizacji umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do obsługi sprzętu zgodnie z wymogami technicznymi i zasadami 

BHP. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód związanych z wykonywaniem 

przedmiotu umowy właścicielowi nieruchomości oraz osobom trzecim. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody w mieniu i wobec osób 

trzecich powstałych w związku z wykonywaniem zakresu niniejszej umowy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nadzoru nad właściwym wykonywaniem przedmiotu 

umowy. Pracownik Zamawiającego ma prawo wstępu na teren wykonywania usług, sprawdzania 

zgodności wykonywanych prac z przepisami prawa dotyczącymi bezpiecznego postępowania z 

wyrobami zawierającymi azbest i sprawdzania dokumentacji. W przypadku stwierdzenia uchybień 

zostanie sporządzony protokół, a Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia uchybień w 

wyznaczonym terminie. 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 z późn. zm.) oraz inne przepisy prawa związane z 

należytym wykonaniem przedmiotowej umowy. 

§ 8 

1. W sprawach spornych wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy do ich rozstrzygnięcia 

będzie właściwy miejscowo dla Zamawiającego sąd powszechny. 

2. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy 
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