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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 
 

 

 

 

Zamawiający – Gmina Bogatynia, w imieniu której występuje Burmistrz Miasta i Gminy 

Bogatynia, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. Wykonanie projektu 

geotechnicznego wraz z dokumentacją badań podłoża i oceną przydatności do wbudowania 

gruntów znajdujących się na terenie otwartego basenu miejskiego zlokalizowanego w Bogatyni 

przy ul. Kąpielowej. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi o wartości poniżej kwoty 

określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

(tj. z 2018r. Dz.U. poz. 1986 ze zm.) 

 
 
1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania geotechnicznego warunków 

gruntowych wraz z dokumentacją badań podłoża oraz porównaniem nowo wykonanej 

dokumentacji geotechnicznej z pierwotną opinią geotechniczną opracowaną przez Zakład 

Geotechniki i Hydrotechniki Budowlanej „GEOLOR” z siedzibą w Bogatyni ul. Kazimierza 

Wielkiego 7 w roku 2017. 

W ramach przeprowadzanych działań oceny gruntu (rodzimego i wbudowanego) należy 

przeprowadzić odwierty (wiercenia) geologiczne we wskazanych przez Zamawiającego 

miejscach (tożsamych lub zbliżonych do miejsc wykonania odwiertów na potrzeby dokumentacji 

geotechnicznej wykonanej przez ZGiHB „GEOLOR”) na potrzeby rozpoznania budowy 

geologicznej podłoża wraz z sondowaniem sondą CPTU w celu określenia fizycznych  

i mechanicznych właściwości poszczególnych warstw geotechnicznych, a także ocenić 

wykonaną podbudowę pod terenami utwardzonymi kostką betonowa (parking, droga dojazdowa, 

komunikacja wewnętrzna) i przydatność wbudowanych gruntów do celów budowlanych. 

Przeprowadzane badania gruntu (rodzimego oraz wbudowanego) mają na celu uzyskanie 

szczegółowych informacji na temat jego specyfikacji. Przedmiotowa analiza ma być 

sfinalizowana szczegółowym raportem wraz z odpowiednimi zaleceniami. W ww. raporcie 

należy uwzględnić również analizę porównawczą wyników z wynikami uzyskanymi na potrzeby 

dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez ZGiHB „GEOLOR”. 

 

a) Zestawienie ilości i głębokości planowanych wierceń i badań sondą CPTU: 

- 11 wierceń na głębokość do 6m 



 

- 2 wiercenia na głębokość do 4m (parking) 

 

b) Zestawienie ilości badań płytą statyczną VSS (badanie podbudowy po parkingiem i drogą z 

kostki brukowej betonowej)  

- 3 szt. na parkingu 

- 3 szt. na wewnętrznej drodze 

- 2 szt. na chodnikach (komunikacja wewnętrzna) 

 

Zakres prac: 

a) Badania geotechniczne w terenie. 

b) Projekt geotechniczny – 4 egz. wersji papierowej plus 1 egzemplarz w wersji 

elektronicznej (płyta CD) 

 

W kosztach planowanych prac należy ująć roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni  

z kostki betonowej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badań. 

 

 

2. Wymagany termin realizacji 
Wymagany termin wykonania zamówienia – 30 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania 

umowy. 

 

3. Warunki, jakie musi spełnić Wykonawca. 
1) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje następującym sprzętem niezbędnym do wykonania 

przedmiotu zamówienia: 

- sonda CPTU, 

- płyta statyczna VSS. 
 

2) Wykonawca musi wykazać, że posiada specjalistyczne laboratorium badawcze wykonujące 

szczegółowe badania gruntu. Laboratorium musi posiadać certyfikat zarządzania jakością, 

wystawiony przed uprawniony podmiot certyfikujący, lub akredytację. 
 

 

4. Opis sposobu obliczenia ceny 
1) Wykonawca podaje w Formularzu ofertowym całkowitą cenę ryczałtową  

za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.  

Wynagrodzenie powyższe obejmuje wykonywanie wszystkich czynności opisanych w punkcie 1 

niniejszego Zaproszenia. 
 

2) Cenę ofertową należy podać w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do 

dwóch miejsc po przecinku). 

 

3) Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie  

z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.  

 

4) Cenę ofertową należy ustalić jako cenę ryczałtową. 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w art. 632  określa ten rodzaj wynagrodzenia 

następująco: 

„Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe przyjmujący zamówienie nie może 

żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 

przewidzieć rozmiarów lub kosztów tych prac.” 

 



 

5. Opis sposobu przygotowania oferty 
Formularz oferty i stosowne załączniki muszą być podpisane przez osobę (y) upoważnioną (e) 

do reprezentowania Wykonawcy wynikającą wprost z właściwego rejestru.  

Wykonawca może upoważnić inną osobę do reprezentowania Wykonawcy i składania   

oświadczeń woli w jego imieniu. 

W takim przypadku umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy musi być 

udokumentowane stosownym pełnomocnictwem, które należy załączyć do oferty  

w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.  

 

Do Formularza ofertowego należy załączyć: 

1) Wykaz sprzętu potwierdzający, iż Wykonawca dysponuje urządzeniami wymaganymi przez 

Zamawiającego zgodnie z pkt. 3 niniejszego Zaproszenia. 

2) Certyfikat potwierdzający, iż laboratorium Wykonawcy spełnia standardy systemu 

zarządzania jakością, lub akredytację. 

3) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

 

 

6. Miejsce i termin składania ofert. 
 

Ofertę/y należy złożyć/przesłać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Daszyńskiego 1,  

w Kancelarii - pokój nr 5. Termin składania ofert upływa  03.06.2019r. 

Ofertę należy złożyć w szczelnie zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 

zaadresowanym i opisanym wg treści: 
 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć) 

Nazwa Zamawiającego Gmina Bogatynia 

 

Oferta na Wykonanie projektu geotechnicznego wraz z dokumentacją badań 

podłoża i oceną przydatności do wbudowania gruntów znajdujących się na terenie 

otwartego basenu miejskiego zlokalizowanego w Bogatyni przy ul. Kąpielowej. 

 

 

Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej 

placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym terminie ich 

składania, jak również oferty przesłane faksem i za pośrednictwem poczty elektronicznej nie 

będą rozpatrywane. 

 

 

Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca zawarł umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach w niej określonych. W tym celu przekazuje projekt umowy 

stanowiący integralną część zapytania.  

 

Forma dokumentów - oryginał lub kopia potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność  

z oryginałem. 

 

 

7. Informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych. 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 



 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, ul. 

Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia 

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Bogatynia jest Pan Artur Bohdanowicz, 

tel. +48 75 7725395 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania  

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

 

W imieniu Zamawiającego 
BURMISTRZ 

Miasta i Gminy Bogatynia 

Wojciech Błasiak 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy wraz z uproszczoną wyceną ofertową - WZÓR 

2. Wykaz sprzętu – WZÓR 

3. Projekt umowy.  

 

 

 
 

Sprawę prowadzi: Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji  
Michał Andrzejewski 

 Inspektor ds. zamówień publicznych ul. 1 Maja 29; 59-920 Bogatynia 
Tel.  75 77 25 373                                                 

e-mail: zamowienia.publiczne@bogatynia.pl  

 

mailto:zamowienia.publiczne@bogatynia.pl


 

Załącznik Nr 1 

 
O F E R T A 

 
 

 
Zamawiający 
Gmina Bogatynia   
ul. Daszyńskiego 1 
59-920 Bogatynia 

 

 

 

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

 
ulica ................................................................. nr domu ...................... kod .............................. 
 
miejscowość .................................................... powiat ................................................................ 
 
województwo ............................................................... 
 
tel. ............................................., fax. ................................................................... 
 
e-mail: …………………………………………………………. 
 
NIP ....................................,  REGON ..................................................., 
 
zarejestrowana(y) / wpisany do ……………………………………………………………. 
pod nr ……………………………………. 

wysokość kapitału zakładowego*………………………………………………. 

 

 

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert z dnia 29.05.2019r. składamy ofertę  
na wykonanie zadania pn. Wykonanie projektu geotechnicznego wraz z dokumentacją badań 
podłoża i oceną przydatności do wbudowania gruntów znajdujących się na terenie otwartego 
basenu miejskiego zlokalizowanego w Bogatyni przy ul. Kąpielowej za: 

 
Ryczałtową cenę brutto w wysokości – .......................... zł     
(słownie zł. ............................................................................................................) w 
tym :  
  

- cena netto .......................zł. (słownie złotych: ..................................................................)                   

  

- podatek VAT wg stawki ......... % co stanowi kwotę .................... zł   

  

(słownie złotych: ...................................................................................................................)  
  

Oświadczam (my), że: 

1.Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni kalendarzowych 
licząc od dnia podpisania umowy. 
 
2. Załączony do Zaproszenia do składania ofert projekt umowy został przez nas zaakceptowany 
i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty  



 

do zawarcia umowy na warunkach w niej zawartych w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 
 
3.Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.* 
1) 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 
 
 
 
 
 

                                                                                Podpisano .................................................. 
                                                                                                                                             Imiona i Nazwiska, podpisy osób        
                                                                                                                                                 upoważnionych do składania    
                                                                                                                                          oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

Załącznik nr 2  
  

 

 

 

 

WYKAZ POSIADANEGO SPRZĘTU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.  

Rodzaj sprzętu   Ilość posiadanego sprzętu 

1  Sonda CPTU    

2  Płyta statyczna VSS    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................., dn. .........................                            

 

 

 

..................................................................... 
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Projekt umowy 

IZO.272…...2019.MA 
 

Umowa Nr…. 2019.  
 

zawarta w dniu … . … .2019r. w Bogatyni pomiędzy: 
1.Gminą Bogatynia, w imieniu której działa Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia – Wojciech 
Błasiak, 
zwaną w tekście umowy „Zamawiającym”, 

 
a  
 

2. ……………………………………………………. zarejestrowanym/wpisanym………………, NIP 
……………………., Regon……………………….., wysokość kapitału zakładowego  
w całości wpłaconego …………………….. zł, (o ile dotyczy) w imieniu i na rzecz której działa: 
……………………………………………………….. 
zwanym w tekście „Wykonawcą”. 
 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy  
w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w  złotych 
równowartości 30.000,00 euro w trybie zaproszenia do składania ofert, strony zgodnie 
postanawiają:   
 
 
 

§1 
 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie dotyczące 
wykonania projektu geotechnicznego wraz z dokumentacją badań podłoża i oceną przydatności  
do wbudowania gruntów znajdujących się na terenie otwartego basenu miejskiego 
zlokalizowanego w Bogatyni przy ul. Kąpielowej. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy został zawarty w Zaproszeniu do składania ofert 
opublikowanym przez Zamawiającego w postępowaniu będącym podstawą zawarcia niniejszej 
umowy. 
 

§2 
Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszej umowy należy: 
1. Wykonanie badań gruntu zgodnie z zakresem opisanym w Zaproszeniu do składania ofert. 
2. Dokonanie porównania wyników badań z pierwotną opinią geotechniczną opracowaną przez 
Zakład Geotechniki i Hydrotechniki Budowlanej „GEOLOR”. 
3. Opracowanie projektu geotechnicznego w 4 egzemplarzach wersji papierowej oraz 1 
egzemplarzu wersji elektronicznej (na płycie CD). 
4. Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej po przeprowadzonych badaniach. 
5. Realizowanie przedmiotu umowy z należytą starannością i zgodnie z zasadami wiedzy  
i sztuki technicznej. 
 
 

§3 
 

Do obowiązków Zamawiającego należy : 
1. Udostepnienie Wykonawcy Opinii geotechnicznej opracowanej przez Zakład Geotechniki  

i Hydrotechniki Budowlanej „GEOLOR”. 
2. Umożliwienie Wykonawcy wstępu na teren otwartego basenu miejskiego celem realizacji 

przedmiotu umowy. 
3. Terminowe uregulowanie należności Wykonawcy. 
 



 

§ 4 
 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 30 dni kalendarzowych 
licząc od dnia podpisania umowy. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień 
podpisania protokołu odbioru projektu geotechnicznego opracowanego przez Wykonawcę. 
 

 
§ 5 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają, zgodnie z ofertą Wykonawcy, 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ………………….zł brutto. 
 

2. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w ust. 1 dokonana zostanie  
po zrealizowaniu przedmiotu umowy, dostarczeniu Zamawiającemu projektu geotechnicznego  
i podpisaniu protokołu odbioru.  
 
3. Faktura Wykonawcy zostanie zrealizowana przez Zamawiającego w formie przelewu  
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty wpływu 
faktury do siedziby Zamawiającego. Wykonawca, jako odbiorcę wskaże na fakturze Gminę 
Bogatynia, NIP 615-18-10-987. 
 
 

§ 6 
 

1. Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość  
do odbioru zrealizowanych prac. 
2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do czynności odbiorowych w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 1. 
3. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru  
nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac lub ich wadliwego 
wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 
4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady: 

4.1. Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając 

odpowiedni termin. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru 

w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad. 

4.2. Nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

4.2.1) jeżeli wady umożliwiają wykorzystanie opracowania stanowiącego przedmiot umowy 

zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej 

wartości. 

4.2.2) jeżeli wady uniemożliwiają wykorzystanie opracowania stanowiącego przedmiot umowy 

zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, 

zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na 

zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy; 

4.2.3) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, 

Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy. 

 
 

§ 7 
 
1. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca zobowiązani są do naprawiania szkód 
wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z winy 
Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy.  
3.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z winy 
Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust 1  niniejszej 
umowy.  



 

4.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy, 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy, za każdy 
dzień zwłoki.  
5.Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w umowie tytułu nie pokrywa poniesionej 
przez Stronę szkody, strona, która poniosła szkodę może dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem wartości rzeczywiście 
poniesionych szkód oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
postanowień umowy przez stronę drugą, 
6.Kara umowna winna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienie umowy w 
terminie 21 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z roszczeniem zapłaty,  
7.Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary może potrącić należną mu kwotę z należności 
wobec Wykonawcy lub dochodzić jej na drodze sądowej . 
8.Wykonawca w przypadku zwłoki w zapłacie kary przez Zamawiającego może dochodzić jej na 
drodze sądowej 
 
 

§8 
 
1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Stronom przysługuje prawo do 
odstąpienia od umowy w następujących wypadkach: 
1.1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, kiedy: 
a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
społecznym, czego nie można było przewidzieć w chwili podpisywania umowy 
b)Wykonawca nie wywiązuje się z postanowień umowy, pomimo wezwania Zamawiającego, w 
tym w sytuacji opisanej w § 6 ust. 4.2.3. niniejszej umowy. 
1.2.Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający nie wywiązuje 
się ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

 
 

§9 
 
1.  Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu 
cywilnego. 
3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla 
siedziby Zamawiającego. 
 
 

§ 10 
 

Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach - 2 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy 
 
 
 
 
     WYKONAWCA:                                                                               ZAMAWIAJĄCY: 
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