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        Jastrowie, dnia 01.04.2015 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Gmina i Miasto Jastrowie składa zapytanie ofertowe na zadanie pn:  

Usługi malarskie i inne związane z odnawianiem pomieszczeń biurowych 
 

 
I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 

Gmina i Miasto Jastrowie 
ul. Żymierskiego 79  
64-915 Jastrowie 
NIP: 767-167-38-24  
tel. 67 266 22 11,  fax 67 266 23 42 
 
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:  
Eugeniusz Łyczywek, e-mail: zamowienia@jastrowie.pl 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 
r. Nr 113, poz. 759, z późn. zmianami, zwanej dalej Pzp (art. 4 pkt 8 ustawy). Postępowanie prowadzone jest 
w trybie zapytania ofertowego na usługi poniżej równowartości 30.000 Euro, zgodnie z zarządzeniem nr 42/2014 
Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie. 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Działając w oparciu o art. 71 ustawy Kodeks cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) zwracamy 
się z zapytaniem o cenę świadczenia usług malarskich i innych związanych z odnowieniem pomieszczeń 
biurowych. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie bieżących usług malarskich związanych z odnawianiem 
pomieszczeń biurowych oraz drobne prace remontowe wykonane w miarę bieżących potrzeb. 
 

2.1. Zakres  przedmiotu zamówienia obejmuje: 
a) gruntowanie ścian, 
b) dwukrotne malowanie pomieszczeń biurowych farbami emulsyjnymi, 
c) zabezpieczanie mebli biurowych, podłóg oraz urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach przed 

zabrudzeniem farbą, 
d) sprzątanie po w/w pracach, 
e) zapewnienie materiałów eksploatacyjnych i narzędzi niezbędnych do realizacji zamówienia, typu: folie, 

taśmy, wałki, pędzle. 
f) drobne bieżące prace remontowe , 
g) demontaż / montaż grzejników c.o w dwóch pomieszczeniach biurowych, 
h) demontaż/ montaż paneli podłogowych w dwóch pomieszczeniach biurowych  

 
CHARAKTER PRACY 
1. Zamawiający będzie zgłaszał zapotrzebowanie na prace malarskie lub prace remontowe z minimum 

tygodniowym wyprzedzeniem.  
2. Prace malarskie i remontowe będą wykonywane w godzinach  tj. od 10.00 do 19.00 od poniedziałku do piątku. 

W szczególnych wypadkach praca odbywać się może w dni wolne i świąteczne. 
3. Specyfika działalności Urzędu sprawia, że Wykonawca będzie działał niejednokrotnie pod presją czasu przy 

bezwzględnym zachowaniu ustalonego terminu. Wymaga się zatem dyspozycyjności pracowników 
i dysponowanie pracownikami w liczbie zapewniającej wykonywanie koniecznych prac niejednokrotnie w dni 
wolne i świąteczne. 

4. Wymagany okres gwarancji na wykonane prace wynosi 12 miesięcy. 
5. Oferta składana przez wykonawcę musi obejmować całość zamówienia, tzn. wszystkie rodzaje prac 

wymienione w zakresie podstawowym oraz stawki czynników cenotwórczych do prac nieobjętych zakresem 
podstawowym. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwość wykonywania zamówienia przez podwykonawców. 
 

UWAGI:  
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7. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej pomieszczeń biurowych gzie będą wykonywane prace 
malarskie i remontowe . Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy.  

8. Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami. 
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
10. Gmina i Miasto Jastrowie informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu. 
 
IV. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  

a) posiadania wiedzy i doświadczenia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  

b) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  
� O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem 

osobowym mającym wiedzę i doświadczenie stosowne do przedmiotu zamówienia, 
niezbędnym do jego realizacji.  

 
 

V.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
Zamówienie będzie udzielone na okres: od daty podpisania umowy do 31.08.2015 r. 
 
 
 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 
 

      1.  Oferta może być przygotowana zgodnie z treścią wzoru Formularza ofertowego. 
2.  Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione w imieniu Wykonawcy w   
     zakresie jego praw majątkowych, lub przez osobę umocowana przez osoby uprawnione. 
3.  Oferta powinna być napisana czytelnie i trwała techniką w języku polskim. 
4.  Wszelkie zmiany w treści ofert(poprawki, przekreślenia itp.), muszą być parafowane i   
     datowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym wypadku powyższe zmiany   
     nie będą uwzględniane.  
5. Forma pisemna 
      Pisemne oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej: 
      Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu z dopiskiem z Oferta   –   Usługi malarskie i inne związane z   
     odnawianiem pomieszczeń biurowych 

   
5.1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Żymierskiego 79, 64-915 Jastrowie   
       pok. nr 13 do dnia 8 kwietnia 2015 r, godz. 9:00  i zaadresować zgodnie z opisem   
       przedstawionym w punkcie wyżej. 
5.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina   
       wpływu ofert do Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 
6.    Forma elektroniczna 
6.1. Ofertę w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
6.2. Oferta w formie elektronicznej powinna być tak przygotowana tak jak oferta w formie   
       pisemnej – skany podpisanych dokumentów należy przesłać na adres e-mail:  
       zamowienia@jastrowie.pl w terminie do 8 kwietnia 2015 roku, godz. 9:00. 
8.    Oferty złożone/przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 
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VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić 
wykonawcy za przedmiot zamówienia.  

2. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie 
odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem 
akcyzowym. Podanie niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług będzie traktowane jako błąd w obliczeniu 
ceny.  

3.  Rozliczenie całości robót nastąpi kosztorysem powykonawczym na podstawie obmiaru z natury.  
 

a) Wykonawca zobowiązany jest do podania w kosztorysie powykonawczym cen jednostkowych każdej 
z pozycji kosztorysowych. 

b) Do celów sporządzenia kalkulacji kosztorysu powykonawczego, Wykonawca użyje stawek czynników 
cenotwórczych podanych uprzednio w ofercie, tj.: 

 
 
Oferowana godzinowa stawka roboczogodziny kosztorysowej, powiększona o narzut kosztów pośrednich 
i narzut zysku kalkulacyjnego, tj. Rzn wynosi: …………..zł (słownie …………………………………… złotych 
 
w tym: 
stawka roboczogodziny kosztorysowej bez narzutów R: …….. zł (słownie ……………………………… złotych) 
wskaźnik narzutu kosztów pośrednich Kp, liczony od R i S: …….. zł (słownie …………………………… złotych 
wskaźnik narzutu zysku Z, liczony od R, S, Kp: ……….. zł (słownie …………………………………… złotych 
 
Stawka roboczogodziny kosztorysowej i wskaźniki narzutów, określone wyżej, będą obowiązywać przez cały okres 
wykonywania przedmiotu umowy i nie mogą być zmienione powinny być wyrażone w złotych polskich i podane w 
zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 
 
Formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynagrodzenie kosztorysowe, ustalone na 
podstawie ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych prac, odpowiednich Katalogów Nakładów Rzeczowych oraz 
stawki roboczogodziny kosztorysowej i wskaźników narzutów, tzn., że ostateczna wysokość wynagrodzenia jest 
uzależniona od ilości wykonanych prac. 
 
VIII. INFORMACJE O KRYTERIACH, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY  

1. Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następującego kryterium : 
Cena wykonania zamówienia – 100 % 

 
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie 
określonym przez Zamawiającego. 

3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów.  
5. Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów: 
 
Wartość punktowa w kryterium wyliczana będzie wg wzoru: 
wartość punktowa A = 100 * Cmin/ Cn 
gdzie: A - waga 
Cmin – cena (brutto jednej roboczogodziny z narzutami) najniższa spośród ofert nieodrzuconych 
Cn – cena (brutto jednej roboczogodziny z narzutami) badanej oferty 
 
IX. Załączniki 

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 
2. Wzór umowy – Załącznik nr 2 
 
 
 
 
 
Sporządził: Eugeniusz Łyczywek 
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Załącznik nr 1  
FORMULARZ OFERTOWY 

 
W związku z ogłoszeniem o zapytaniu ofertowym na usługę pn.:  

Usługi malarskie i inne związane z odnawianiem pomieszczeń biurowych 
 

 
Nazwa i adres Wykonawcy: 
Nazwa i Adres Firmy .................................................................................................................  

Numer telefonu ............................................... Nr teleksu/faksu ...............................................  

Adres poczty elektronicznej E-MAIL …………………………………………………………………………………………  

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami specyfikacji za cenę: 
Rozliczenie kosztorysem powykonawczym 

 
Oferowana godzinowa stawka roboczogodziny kosztorysowej, powiększona o narzut kosztów pośrednich 

i narzut zysku kalkulacyjnego, tj. Rzn wynosi: …………..zł (słownie …………………………………… złotych 

w tym: 

stawka roboczogodziny kosztorysowej bez narzutów R: …….. zł (słownie ……………………………… złotych) 

wskaźnik narzutu kosztów pośrednich Kp, liczony od R i S: …….. zł (słownie …………………………… złotych 

wskaźnik narzutu zysku Z, liczony od R, S, Kp: ……….. zł (słownie …………………………………… złotych 

 
 
2. Oświadczam/y, że: 
a) Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń  

oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 
b) Akceptujemy termin wykonania zamówienia. 
c) Jestem /jesteśmy/  uprawniony /uprawnieni/ do występowania w obrocie prawnym. 
d) Posiadam /posiadamy/ niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz pracowników zdolnych do wykonania 

zamówienia. 
e) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od terminu składania ofert. 

 
           
        
miejsce i data _____________________  ____________________________   

                  (podpis) 
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WZÓR UMOWY 
Załącznik Nr 2   

UMOWA Nr  
 

UMOWA Nr ..... 
zawarta w Jastrowiu, dnia ..................................................... 2015 roku   pomiędzy Gminą i Miastem Jastrowie ,  
z siedzibą w Jastrowiu ul. Żymierskiego 79, NIP 767-167-38-24, zwanym dalej „Zamawiającym” 
reprezentowanym przez: 
 
1. Piotr Wojtiuk - Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie  
   przy kontrasygnacie 
 
2.  Teresa Czyżewska   Skarbnika Gminy i Miasta Jastrowie , 
 
a firmą …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
reprezentowaną      przez: Pana ……………………………………………………………………………… zwanym dalej 
„Wykonawcą”. 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w procedurze zapytania ofertowego na usługi 
poniżej równowartości 30.000 Euro, dotyczącego zadania pn.: Usługi malarskie i inne związane z odnawianiem 
pomieszczeń biurowych W Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie., została zawarta umowa następującej treści: 

 
§ 1 Przedmiot umowy 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie bieżących usług malarskich związanych z odnawianiem  
    pomieszczeń biurowych oraz drobne prace remontowe wykonane w miarę bieżących potrzeb. 
 
2.  Zakres  przedmiotu zamówienia obejmuje: 

a) gruntowanie ścian, 
b) dwukrotne malowanie pomieszczeń biurowych farbami emulsyjnymi, 
c) zabezpieczanie mebli biurowych, podłóg oraz urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach przed 

zabrudzeniem farbą, 
d) sprzątanie po w/w pracach, 
e) zapewnienie materiałów eksploatacyjnych i narzędzi niezbędnych do realizacji zamówienia, typu: folie, 

taśmy, wałki, pędzle. 
f) drobne bieżące prace remontowe , 
g) demontaż / montaż grzejników c.o w dwóch pomieszczeniach biurowych, 
h) demontaż/ montaż paneli podłogowych w dwóch pomieszczeniach biurowych  
 

1. CHARAKTER PRACY 
 

a) Zamawiający będzie zgłaszał zapotrzebowanie na prace malarskie lub prace remontowe z minimum 
tygodniowym wyprzedzeniem.  

b) Prace malarskie i remontowe będą wykonywane w godzinach  tj. od 10.00 do 19.00 od poniedziałku do  
piątku. W szczególnych wypadkach praca odbywać się może w dni wolne i świąteczne. 

c) wymagany okres gwarancji na wykonane prace wynosi 12 miesięcy. 
 

 
§ 2 Wynagrodzenie. Zasady rozliczeń 

 
Rozliczenie kosztorysem powykonawczym 

 
 
Oferowana godzinowa stawka roboczogodziny kosztorysowej, powiększona o narzut kosztów pośrednich 

i narzut zysku kalkulacyjnego, tj. Rzn wynosi: …………..zł (słownie …………………………………… złotych 

w tym: 

stawka roboczogodziny kosztorysowej bez narzutów R: …….. zł (słownie ……………………………… złotych) 

wskaźnik narzutu kosztów pośrednich Kp, liczony od R i S: …….. zł (słownie …………………………… złotych 

wskaźnik narzutu zysku Z, liczony od R, S, Kp: ……….. zł (słownie …………………………………… złotych 
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1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu świadczenia usług objętych niniejszą umową rozliczane będzie 

sukcesywnie za prace wykonane i odebrane wg otrzymanego zlecenia.  
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obliczane jest na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego 

Protokołów odbioru, sporządzonych przez Zamawiającego dla każdego zlecenia oddzielnie. 
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur w terminie do 14 dni od daty otrzymania kompletu prawidłowo 

sporządzonych dokumentów. 
4. Wynagrodzenie płatne będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrąceń z dowolnej należności Wykonawcy wszelkich zobowiązań 

finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego, wynikających nie tylko z niniejszej umowy, np. kary umowne. 
6. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na konto 

Wykonawcy określoną kwotę. 
 

 
§ 3 Termin wykonania 

1. Niniejsza umowa została zawarta od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2015 r.   
2. Zamawiający będzie udzielał zamówień częściowych na wykonanie prac będących przedmiotem 

zamówienia. 
3. Zamawiającego każdorazowo określi szczegółowy zakres prac oraz termin wykonania. 
4. Poszczególne zamówienia częściowe będą przekazywane wykonawcy drogą elektroniczną lub za pośrednictwem 

faksu.  
 

§ 4 Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych zamówień 

częściowych w wysokości 2% łącznego wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy z tytułu realizacji 
poszczególnego zlecenia częściowego za każdy dzień opóźnienia. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad poszczególnych zamówień 
częściowych w wysokości 2% łącznego wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy z tytułu realizacji 
poszczególnego zlecenia częściowego za każdy dzień opóźnienia.  

3. Strony umowy ustalają, że naliczone przez Zamawiającego kary umowne, o których mowa w ust. 1  będą 
potrącone przez Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych. 
 

§ 5 Gwarancja 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wszystkie realizowane w ramach wykonywania niniejszej 

umowy prace na okres nie krótszy niż 12 miesięcy. 
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru prac. 
3. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąć nieodpłatnie wszystkie wady lub wykonać 

przedmiot umowy lub dotkniętą wadą jego część od nowa w przypadku kiedy samo usunięcie wady nie 
umożliwia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia usuwania wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi albo 
wykonania przedmiotu umowy lub jego części od nowa w czasie nie dłuższym niż 48 godzin, począwszy od 
dnia powzięcia informacji o ich zaistnieniu chyba, że Zmawiający w zgłoszeniu wady określi inny termin 
rozpoczęcia prac. W przypadku nie przystąpienia do usuwania Zamawiający zleci to innej firmie, obciążając 
kosztem Wykonawcę. 

5. Termin usunięcia wad ustala się na 7 dni od zgłoszenia wady chyba, że Zmawiający w zgłoszeniu wady określi 
inny termin na jej usunięcie. Jeśli Wykonawca nie usunie wad w tym terminie Zamawiający, niezależnie od 
naliczenia kary umownej, będzie uprawniony do zlecenia prac zastępczo na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez 
utraty uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi. 

6. Wykonawca po usunięciu wad wykrytych w okresie rękojmi czy gwarancji zawiadomi o tym Zamawiającego w 
formie pisemnej. Po usunięciu wad nastąpi ponowny odbiór poszczególnego zamówienia częściowego w 
obecności Zamawiającego. Do czasu usunięcia wad Zamawiający może wstrzymać realizowanie bieżących 
płatności na rzecz Wykonawcy.  

7. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem gwarancji i rękojmi obciążają Wykonawcę. 
8. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują wobec Wykonawcy uprawnienia z 

tytułu rękojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych przedmiotu 
umowy, istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze lecz z przyczyn 
tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Rękojmia zostaje umownie rozszerzona w następujący 
sposób: 
a) okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji, 
b) W przypadku wykrycia wad w okresie rękojmi, okres rękojmi wynosi 12 miesięcy od dnia stwierdzenia 

przez Zamawiającego wykonania poszczególnego zamówienia częściowego w sposób wolny od wad) 
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§ 6 Zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Zamawiający zobowiązuje się udzielać Wykonawcy informacji koniecznych do prawidłowego wykonania prac 
objętych niniejszą umową. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do prowadzenia nadzoru wykonywanych prac objętych niniejszą umową. 
3. Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcą ze strony Zamawiającego są: 

� Eugeniusz Łyczywek 
 

4. Pracownik, o których mowa w ust. 3 upoważnieni są do wydawania wiążących Wykonawcę poleceń co do 
rodzaju, ilości i jakości prac objętych niniejszą umową. 

5. Wykonawca oświadcza, że prace, o których mowa w § 1 niniejszej umowy wykonywane będą przez 
pracowników posiadających stosowne uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac, przy użyciu własnych 
narzędzi, transportu oraz materiałów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace objęte niniejszą umową, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy 
technicznej, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przy wykonywaniu prac objętych niniejszą umową, przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz odpowiada za właściwą organizację pracy 
i zachowanie ładu i porządku przy wykonywaniu prac oraz odpowiada za szkody wyrządzone podczas realizacji 
zamówienia. 

8. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać prace siłami własnymi bez udziału podwykonawców. 
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych w przypadku niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 
10. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania kierownikowi technicznemu Zamawiającego zauważonych usterek 

oraz przyjmowania zgłoszeń. 
11. Uchybienie obowiązkowi określonemu w ust. 6, 7, i 8 stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy 

w trybie natychmiastowym. 
 

§ 7 Zmiana umowy 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany następujących postanowień umowy zmian korzystnych dla 

Zamawiającego, w szczególności obniżenia ceny przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. 
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 
§ 8 Postanowienia końcowe 

1. W przypadku przekroczenia terminu wykonania usług objętych niniejszą umową na którąkolwiek z ich części 
o więcej niż 7 dni lub nienależytego wykonania prac lub powstania szkód w toku wykonywania zlecenia, 
Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

2. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się ze stanem obiektów 
Zamawiającego, zakresem prac objętych niniejszą umową oraz określonymi w umowie zasadami rozliczeń prac 
objętych niniejszą umową. 

3. Spory wynikające na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu właściwego rzeczowo 
i miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa 

pozostają u Zamawiającego. 
 

 
 
 
 
 
Zamawiający          Wykonawca 


