
                                            Chobienia, dnia 3.09.2019r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

„Przebudowa przyłącza i wewnętrznej instalacji gazu – świetlica Naroczyce”
zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2018r., poz.1986) ustawy nie stosuje się

I. Zamawiający:
Chobieński Ośrodek Kultury
Adres: Chobienia ul. Rynek 6, 59-305 Rudna
tel.: 76 843 95 19, 76 843 95 09, fax:76 843 95 19

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa przyłącza i wewnętrznej instalacji gazu  w świetlicy w Naroczycach.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

– stanowiące załącznik nr 3 i 4 do niniejszego zapytania ofertowego. 
3. Zamawiający zapewnia:
• pozwolenie na częściową rozbiórkę oraz budowę nowej wewnętrznej instalacji gazu w budynku (załącznik nr 5),
• uzgodnienie z Polska Spółką Gazownictwa sp. z o.o. (załącznik nr 6),
• Warunki techniczne polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. ( załącznik nr 7),
• pozwolenie na czasowe zajęcie działek gminnych ( załącznik nr 8).

UWAGA:      
W cenę należy wliczyć materiały, sprzęt oraz robociznę.
Zamawiający zaleca dokonanie oględzin na miejscu, w celu zdobycia wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do 
sporządzenia oferty.

III. Termin realizacji zamówienia:
wrzesień 2019r. - listopad 2019r.

IV. Warunki realizacji 
1. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę, a jego oferta nie będzie podlegała 
odrzuceniu.
2. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, również materiały.
3.W postępowaniu o udzielenie zamówienia może wziąć udział Wykonawca, który posiada niezbędną wiedzę, potencjał ekonomiczny
i techniczny oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania prac lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, 
a także znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej wykonanie zadania.
4.Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu jeżeli 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 dwie roboty/usługi o 
podobnym charakterze. Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie ww. warunku nie później niż na dzień składania ofert. 
5. Rozliczenie transakcji nastąpi przelewem na konto podane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury przez Wykonawcę.
6.Warunkiem jest zapewnienie gwarancji minimum 36 miesięcy. 
7. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada 
warunkom określonym przez Zamawiającego. 
8. Chobieński Ośrodek Kultury zaznacza, iż Wykonawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym
zapytaniu.
9.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
V. Forma składania ofert 
1. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  – Formularz ofertowy.
2. Do oferty należy przedłożyć posiadane certyfikaty dot. przedmiotu zamówienia.
3. Do oferty należy dołączyć zaświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej.
4. Wykaz co najmniej dwóch robót/usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenie działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, terminu, miejsca wykonania i podmiotów na 
rzecz, których roboty/usługi zostały wykonane oraz załącznikiem dowodów określających czy te roboty/usługi zostały wykonane 
należycie, tj. referencje. 
VI. Miejsce składania, termin oraz sposób wyboru ofert 
1. Ofertę należy dostarczyć do Chobieńskiego Ośrodka Kultury:
email na adres: aczech@chok-chobienia.pl, chok-chobienia@wp.pl, faxem, osobiście lub pocztą na adres: 
Chobienia ul. Rynek 6, 59-305 Rudna, z dopiskiem ,,Oferta na przebudowę przyłącza i wewnętrznej instalacji gazu – świetlica 
Naroczyce” 
2. Ofertę należy złożyć do dnia 9.09.2019r. do godz. 14.00
3. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do dnia 10.09.2019r.
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany oferent zostanie poinformowany drogą mailową lub telefonicznie.
4,Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego, zawierającej postanowienia 
zawarte w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
VII. Kryteria wyboru oferty 
Kryterium oceny ofert: 100% cena brutto.
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty 
W ofercie należy podać cenę  netto, VAT oraz wartość brutto usługi zgodnie z podanymi jednostkami miary. 

mailto:lsajak@chok-chobienia.pl
mailto:chok-chobienia@wp.pl


Oferta musi zawierać nazwę, numer NIP, Regon, oraz dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail) Oferenta. 
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:  Anita Czech aczech@chok-chobienia.pl, Katarzyna Przeworska                                      
chok-chobienia@wp.pl  tel. 76 843-95-19,  76 843-95-09  
IX. OCHRONA 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”,
Zamawiający informuje, że:
-   administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Chobieński Ośrodek Kultury, Chobieni ul. Rynek 6, 59-305 Rudna; tel. 76/ 
8439 519 
- inspektorem ochrony danych osobowych w Chobieńskim Ośrodku Kultury jest Pan Katarzyna Graczyk, mail:  iodo@nsi.net.pl;
- dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 
 - odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona    zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29    stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986), 
dalej zwaną „ustawa Pzp”;
- dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 
trwania umowy;
- obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym 
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących   Wykonawcy*;
− 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 Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych 
osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
Wykonawcy nie przysługuje:
− 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
danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
                                                                               

                                                                                   

                                                                                                                                              Dyrektor                                              

                                                                                                                          Chobieńskiego Ośrodka Kultury

                                                                                                                                    Katarzyna Przeworska

mailto:iodo@nsi.net.pl
mailto:chok-chobienia@wp.pl
mailto:aczech@chok-chobienia.pl


Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ  OFERTOWY

„Przebudowa przyłącza i wewnętrznej instalacji gazu – świetlica Naroczyce”
zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2018r., poz.1986) ustawy nie stosuje się

Nazwa i adres Zamawiającego:
Chobieński Ośrodek Kultury, Chobienia ul. Rynek 6, 59-305 Rudna, 
tel. /fax 76 8439-519, 76 8439-509 

Tryb postępowania:
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego
Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane których wartość nie przekracza kwoty 30 000 
euro.

Nazwa i adres Oferenta:

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

adres …….................................................................……… …………………..............

NIP……...........................…………….

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

Lp. Nazwa zadania 
Wartość netto w zł VAT Wartość brutto w zł

1
Przebudowa przyłącza i wewnętrznej instalacji gazu –

świetlica Naroczyce
(zgodnie z  przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną

wykonania i odbioru robót)

RAZEM  

Słownie złotych: ......................................................................................................................

1. Oświadczamy, że zawarte w ofercie ceny zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, zgodnie z wymogami 
zapytania ofertowego i są cenami ostatecznymi. 
2. Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią zapytania, nie wnosimy do niego zastrzeżeń, uzyskaliśmy konieczne informacje 
potrzebne do przygotowania oferty. 
3. Oświadczamy, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

……..............................……….. ………………………………………….
     Miejsce i data                        Podpis i pieczęć Oferenta



 UMOWA Nr …… - PROJEKT

zawarta  w dniu ……………. w Chobieni  pomiędzy:

Chobieńskim Ośrodkiem Kultury
z siedzibą w Chobienia, ul. Rynek 6, 59-305 Rudna, NIP: 692-23-02-008
reprezentowanym przez :

 Dyrektora- Katarzynę Przeworską
 przy kontrasygnacie Głównego Księgowego-Urszuli Kozak 

zwany w dalszej części umowy  ,,Zamawiającym”

a  

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

 ………………………………………………………………………………………………………………….
zwaną w dalszej części umowy "Wykonawcą"

Umowa zostaje zawarta na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018r., poz.1986 z póź. zmianami).

§ 1.

Przedmiot i zakres umowy
1. Zamawiający  powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą: Przebudowa 

przyłącza i wewnętrznej instalacji gazu – świetlica Naroczyce zwane dalej Przedmiotem umowy.
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany w oparciu o udostępniony przedmiar robót, specyfikację 

techniczną wykonania i odbioru robót oraz złożoną ofertę Wykonawcy.

§ 2.
Terminy realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot niniejszej umowy , określony w § 1,
 w następujących terminach:

            -    rozpoczęcie w dniu …………
    -    zakończenia  do dnia ………..

2. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie 
pierwszego terminu stanowi konsekwencję:

- okoliczności, których nie można było przewidzieć,
- przyczyn zależnych od Zamawiającego,
- działania sił wyższych.

3. Termin zakończenia prac może ulec zmianie tylko za obopólnym pisemnym porozumieniem stron w 
formie aneksu do umowy.

§ 3 
Obowiązki Zamawiającego

1. Wprowadzenie Wykonawcy na teren obiektu na podstawie protokołu przekazania.
2. Zobowiązanie się do udostępnienia Wykonawcy istniejących miejsc poboru wody i energii 

elektrycznej w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.
3. Odebrania prawidłowo wykonanych robót.
4. Zapłaty ustalonego wynagrodzenia umownego.
5. Zamawiający zapewnia :
• pozwolenie na częściową rozbiórkę oraz budowę nowej wewnętrznej instalacji gazu w budynku 

(załącznik nr ...),
• uzgodnienie z Polska Spółką Gazownictwa sp. z o.o.,
• warunki techniczne Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.,
• pozwolenie na czasowe zajęcie działek gminnych.



§ 4
Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z po-
stanowieniami niniejszej umowy, formularzem ofertowym oraz zgodnie z obowiązującymi normami,
przepisami, sztuką budowlaną i wiedzą techniczną.

2.  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i miejscem wykonywania przedmiotu umo-
wy oraz że warunki prowadzenia robót są mu znane.

3. Od dnia protokolarnego przekazania budynku Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za 
szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim.

4. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren robót przez cały czas realizacji przedmiotu umowy. 
Zobowiązany jest do ochrony przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradzieżą powierzonego mu 
mienia oraz prowadzonych przez niego robót aż do dnia odbioru.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w  § 1, z materiałów i 
urządzeń własnych.

6. Materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 10 usta-
wą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późniejszymi zmiana-
mi) i oznakowane CE lub znakiem „B” zgodnie z Ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budow-
lanych. Jednocześnie Wykonawca zobowiązanym jest na każde żądanie Zamawiającego (lub ustano-
wionego przez Zamawiającego inspektora nadzoru) do przedstawienia certyfikatu zgodności z Pol-
ską Normą lub aprobatą techniczną każdego używanego materiału.

7. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wykonania robót nieobjętych umową, jeżeli są one 
niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią.

8. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budynku i przekazać go Za-
mawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w 
trakcie realizacji umowy.

§ 5.
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:
- Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem prac poza termin określony w umowie tak dalece, iż nie 
jest prawdopodobne by zdołał ukończyć prace w terminie określonym w niniejszej umowie,
- Wykonawca realizuje zadanie w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszej umowy oraz w 
sposób niezgodny ze sztuką prawa budowlanego,
- W toku odbioru stwierdzono wady istotne nienadające się do usunięcia; wadą istotną jest wada 
uniemożliwiająca wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający  zawiadomi Wykonawcę,
iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich 
zobowiazań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
ośwadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 6.
Wynagrodzenie i zasady rozliczenia za wykonane prace 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie:
………….. zł (słownie: ……………………………………………………………...)
     wartość netto      -  ……………….
     podatek VAT      -   ……………….

2. Wynagrodzenie określone w punkcie 1 w całości obejmuje wykonanie przedmiotu umowy
      oraz wszystkie koszty określone w § 4, a także inne koszty wynikające z realizacji   
      określonego niniejszą umową zadania.   
3. Rozliczenie za wykonane prace z niniejszej umowy nastąpi jednorazowo na podstawie

faktury, po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy i jego bezusterkowym odbiorze końcowym.



4. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół bezusterkowego odbioru końcowego.
5. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty dostarczenia do 

jego siedziby prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o
numerze …………………………………... prowadzonym w banku 
………………………………………...

      Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem związanym z
      prowadzoną działalnością gospodarcza, dla którego bank utworzył rachunek VAT.
6. Zamawiający nie będzie udzielał Wykonawcy zaliczek na wykonanie prac objętych niniejszą 

umową.   

§ 7
Odbiór

1. Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego  o gotowości do odbioru przedmiotu
      umowy. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie czynności odbioru nie później niż w 7   
      dniu po otrzymaniu zgłoszenia o gotowości do odbioru przedmiotu umowy.
2. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez strony.
3. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający może:

            - przejąć przedmiot odbioru obniżając wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości  
              użytkowej,
            - odmówić przejęcia przedmiotu odbioru do czasu usunięcia wad uniemożliwiających  
              użytkowanie; w takim przypadku Wykonawca określa nowy termin gotowości do odbioru, 
              zawiadamiając o tym Zamawiającego co najmniej 3 dni przed tą datą.

4. W przypadku zaistnienia wad niedających się usunąć, Zamawiający ma prawo odstąpić od
       umowy.
5. Po bezusterkowymodbiorze końcowym robót zaczyna biec termin gwarancji.
6. Wykonawca zobowiązany jest być przy odbiorze osobiście lub wynaczyć w tym celu   
       upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie   
       wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak prawo do zgłoszenia swoich 
       zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru.

§ 8
Kary umowne

1. Strony zastrzegają na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu
    umowy możliwość dochodzenia kar umownych w sytuacjach określonych poniżej: 

- opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy
dzień opóźnienia,

- opóźnienia w usunięciu wad i usterek w tym także w okresie gwarancji  w wysokości 0,5 %
wartości  wynagrodzenia  brutto  za  każdy dzień opóźnienia,  licząc od dnia  wyznaczonego do
usunięcia wad,

- za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w
wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto.

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary w przypadku :
- za opóźnienie w przekazaniu obiektu Wykonawcy w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia

umownego za każdy dzień opóźnienia, 
- opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt złotych), za

każdy dzień,
- z  tytułu  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  niezależnych  od  Wykonawcy  w  wysokości  5%

wynagrodzenia.
3. W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zachowuje   
    możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471   
    kodeksu cywilnego do wysokości poniesionej szkody.
4. Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na własny koszt.

§ 9
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty.



2. Okres udzielonej gwarancji liczy się do dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy i 
wynosi ........................

3. O wykryciu wad Zamawiający jest obowiazany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 14 
dni od daty jej ujawnienia.

4. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie z wyznaczeniem przez Zamawiającego 
terminu na usunięcie wad.

5. Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego usunięcia na własny koszt wad i usterek 
stwierdzonych w okresie gwarancji.

6. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunięte w 
uzgodnionym terminie, o którym mowa powyżej, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. 
Kosztami związanymi z zastępczym usunięciem wad Zamawiający obciąża Wykonawcę.

§ 10
Postanowienia końcowe

      1.  Zmiany  treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i wprowadzane    
           będą aneksem do umowy.
      2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu       
           Cywilnego i Prawa Budowlanego.
      3.  Sprawy sporne na tle realizacji niniejszej umowy  będzie rozstrzygał Sąd właściwy        
           miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
       4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze    
           stron.

5.  Strony oświadczają, że zapoznały się z treścią niniejszej umowy i w całości akceptują jej     
     postanowienia bez zastrzeżeń.  

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
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