NUMER SPRAWY WSA/ZP/BA/10/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ
PONIŻEJ 30 000 EURO
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o
udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202
ze zm.) zgodnie z dyspozycją art. 4 pkt 8.
Postępowanie prowadzone jest wg „Zasad postępowania w trybie zapytania ofertowego”
stanowiących integralną część postępowania.

I.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.

Przedmiotem zamówienia jest montaż następujących elementów sieci teleinformatycznej:
1) w budynku WSA przy ul. Jasnej 2/4 w Warszawie:
a) 85 gniazd do 4 paneli krosowych wraz z ułożeniem okablowania kat. 5e,
b) 2 paneli krosowych wraz z ułożeniem okablowania kat. 7e, połączenie paneli między
serwerowniami,
c) 24 gniazd do panelu krosowego wraz z ułożeniem okablowania kat. 6e,
d) kanału instalacyjnego 30x15,
2) w budynku WSA przy ul. Słowackiego 7 w Radomiu:
a) 30 gniazd do 2 paneli krosowych wraz z okablowaniem kat. 5e,
b) kanału instalacyjnego 30x15.

2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do Zapytania
ofertowego.

3.

Wizja lokalna: Zamawiający wymaga, aby przed złożeniem oferty Oferenci przeprowadzili wizję lokalną
do dnia 26.02.2019r. Przedstawiciel Oferenta indywidualnie na własny koszt i ryzyko przeprowadzi
wizję lokalną związaną z przedmiotem zamówienia dla poprawnego przygotowania oferty. Oferent
do czasu złożenia oferty ma czas na przeprowadzenie wizji lokalnej. Oferenci zgłaszają swój udział w
wizji lokalnej telefonicznie do przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w ust. 4 ustalając datę
i godzinę przybycia. W trakcie wizji lokalnej zostanie spisana notatka służbowa przez przedstawiciela
Zamawiającego, w której zostaną odnotowane: dane uczestników oraz data przeprowadzenia wizji
lokalnej. Wszelkie pojawiające się pytania i wnioski Oferentów w trakcie wizji lokalnej zostaną
przesłane

w

formie

pisemnej

do

Zamawiającego

na

adres

email:

zamowienia@warszawa.wsa.gov.pl. Wszelkie bieżące wyjaśnienia udzielone przez przedstawiciela
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Zamawiającego w czasie wizji lokalnej nie stanowią oficjalnego kanału komunikacji i nie mogą być
podstawą ewentualnych roszczeń Oferentów.
4.

Do kontaktów w sprawie przeprowadzenia wizji lokalnej upoważniony jest: p. Paweł Sobieraj
tel. 22 553-70-83.

II.

ZAKRES RZECZOWY OFERTY

1. Ofertę należy przedstawić na druku formularza ofertowego w formie pisemnej, w języku polskim.
2. Do formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 zapytania ofertowego należy dołączyć:
aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert – oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za
zgodność z oryginałem przez Oferenta.

III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przy
ul. Jasnej 2/4 do dnia 28.02.2019r. do godz. 1100. Dla ofert przesłanych pocztą, za pośrednictwem
posłańca lub dostarczonych osobiście liczy się data i godzina dostarczenia do Biura Podawczego
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Oferta pn. „Montaż elementów sieci teleinformatycznej w budynkach WSA w Warszawie”– sprawa
WSA/ZP/BA/10/2019 - nie otwierać przed 28.02.2019r. do godz. 1100.
3. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

IV. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT
1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium:
cena (Pc)
– waga kryterium 100 %
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
gdzie:
(Pc) oznacza ilość punktów przyznanych w kryterium ceny wyliczoną wg. wzoru:
(Pc) =

C min (cena najniższej oferty z badanych)
------------------------------------------------------------------------------------

× 100 [pkt]

Co (cena oferty badanej)
W kryterium (Pc) oferta może otrzymać max 100 pkt.

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE
ZAPYTANIE OFERTOWE WSA/ZP/BA/10/2019

Strona 2 z 10

NUMER SPRAWY WSA/ZP/BA/10/2019

Załącznik nr 2
FORMULARZ OFERTOWY

DOTYCZĄCY ZAPYTANIA OFERTOWEGO
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ
PONIŻEJ 30 000 EURO
Nazwa Oferenta: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Adres: : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . … … … … … … … … .
NIP: : … … … … … … … … … … … … … ; REGON: : … … … … … … … … … … … … … … … …
Reprezentowany przez: : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr sprawy WSA/ZP/BA/10/2019 oferujemy wykonanie przedmiotu
zamówienia pn. Montaż elementów sieci teleinformatycznej w budynkach WSA w Warszawie zgodnie z
opisem przedmiotu zamówienia, wzorem umowy za cenę brutto, która wynosi:

Kosztorys ofertowy
Lp.

Opis

Ilość

Cena jednostkowa1
brutto zł

Wartość brutto
zł

(1)

(2)

(3)

(4)=(2)*(3)

1

montaż kabla typu skrętka przystosowanego do pracy w
standardzie 1000BASET, kategorii 5e ekranowany

5750 mb

2

montaż kabla typu skrętka przystosowanego do pracy w
standardzie 1000BASET, kategorii 6e ekranowany

1200 mb

3

kabel typu skrętka przystosowanego do pracy w
standardzie 1000BASET, kategorii 7e ekranowany

1200 mb

4

montaż ekranowanego panelu krosowego UTP 24 porty
LSA kat. 5e

6 szt.

5

montaż ekranowanego panelu krosowego UTP 24 porty
LSA kat. 7e 1U

2 szt.

6

montaż ekranowanego panelu krosowego UTP 24 porty
LSA kat. 6e 1U

1 szt.

7

montaż gniazd natynkowych UTP kat. 5e 1xRj 45

115 szt.

8

montaż gniazd natynkowych UTP kat. 6e 1xRj 45

24 szt.

9

montaż kanału instalacyjnego 30x15 kolor biały RAL
9010

100 mb

RAZEM

1

cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia
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1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia, wzorem umowy i
zobowiązujemy się zrealizować zamówienie na wskazanych warunkach.

1. Oświadczamy, że oferta jest ważna przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.
2. Oświadczamy, że udzielamy 12 miesięcy gwarancji na zrealizowane zamówienie.
3. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

4. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan
faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art.297 k.k.).

5. W przypadku przesłania korespondencji lub konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących
przedstawionej oferty prosimy o zwracanie się do: Imię i nazwisko .................................................., tel.
................................., e-mail:…..…………………………

6. Załącznik do formularza ofertowego: aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert –
oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Oferenta,
ilość stron –

-------------------------------------(miejscowość)

( data)

-------------------------------------------------------------------(podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) Oferenta
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Załącznik nr 3
Wzór umowy
Umowa zawarta w dniu …………….2019 roku, w Warszawie pomiędzy:
Skarbem Państwa - Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie,
z siedzibą przy ul. Jasnej 2/4; 00-013 Warszawa, NIP 525-22-83-365; REGON 015608709,
reprezentowanym przez: ………………………………. - Dyrektora Sądu
zwanym dalej Zamawiającym,
a,
...................................................................................................
reprezentowanym przez:
.........................................................................., zwanym dalej Wykonawcą,
Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej łącznie Stronami, a każdy z nich z osobna Stroną.
W związku z faktem, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, niniejsza umowa została
zawarta z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o dyspozycje art. 4 pkt 8 rzeczonej ustawy. Zamówienia
udzielono Wykonawcy w postępowaniu (NUMER SPRAWY WSA/ZP/BA/10/2019) przeprowadzonym wg zasad określonych w Regulaminie
udzielania zamówień publicznych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie i w konsekwencji powyższego została zawarta umowa
następującej treści:

§1.
Przedmiot zamówienia
1.

Przedmiotem Umowy jest montaż następujących elementów sieci teleinformatycznej:
1) w budynku WSA przy ul. Jasnej 2/4 w Warszawie:
a) 85 gniazd do 4 paneli krosowych wraz z ułożeniem okablowania kat. 5e,
b) 2 paneli krosowych wraz z ułożeniem okablowania kat. 7e, połączenie paneli między
serwerowniami,
c) 24 gniazd do panelu krosowego wraz z ułożeniem okablowania kat. 6e,
d) kanału instalacyjnego 30x15,
2) w budynku WSA przy ul. Słowackiego 7 w Radomiu
a) 30 gniazd do 2 paneli krosowych wraz z okablowaniem kat. 5e,
b) kanału instalacyjnego 30x15.

2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1do zapytania ofertowego,
który stanowi Załącznik Nr 2 do Umowy.

3.

Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem zamówienia i nie wnosi zastrzeżeń z tego
tytułu.
§2.
Termin realizacji

1.

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 30 dni licząc od dnia podpisania umowy.
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2.

Za ostateczną datę wykonania przedmiotu umowy zostanie uznany termin podpisania protokołu
odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 5.
§3.
Obowiązki Stron Umowy

1.

Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) udostępnienie Wykonawcy w terminie 2 dni roboczych od daty podpisania Umowy dostępu do
miejsca realizacji prac,
2) zapewnienie nadzoru,
3) zapewnienie dostępu do energii elektrycznej i wody.

2.

Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego oraz sprzętu wymaganego do
badania jakości materiałów,
2) zatrudniania pracowników i personelu posiadającego aktualne przeszkolenie w zakresie bhp
odpowiadające rodzajowi wykonywanych robót przez Wykonawcę,
3) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zamówieniem,
4) zapewnienie w ramach wynagrodzenia umownego materiałów niezbędnych do prawidłowego
wykonania umowy.
5) usunięcia wszelkich odpadów i pozostawienia w czystości terenu budowy;
§4.
Nadzór nad umową

1.

Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich okolicznościach mogących mieć
wpływ na wykonanie niniejszej umowy oraz do dołożenia należytej staranności i działania według ich
najlepszej wiedzy w celu wykonania niniejszej umowy.

2.

Wykonawca oraz Zamawiający, każdy w swoim zakresie, dołożą niezbędnej staranności przy realizacji
niniejszej umowy, wzajemnie informując się o wynikłych problemach.

3.

Strony wyznaczają swoich przedstawicieli, którzy będą odpowiedzialni za nadzór nad prawidłową
realizacją umowy oraz uprawnioną, do kontaktowania się pomiędzy Stronami:
1) ze strony Zamawiającego - …………………………., tel ………………………. e-mail: ………………..
2) ze strony Wykonawcy - ………………………………, tel …………………………., e-mail: …………………………...
§5.
Warunki realizacji umowy

1.

Prace prowadzone będą w obiekcie czynnym, w sposób umożliwiający pracę Sądu, czynności
powodujące utrudnienia w pracy Sądu będą wykonywane po godz. 1600.

2.

Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu termin rozpoczęcia prac montażowych z
wyprzedzeniem co najmniej 3 (trzech) dni.

3.

Realizacja prac powinna przebiegać zgodnie z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia przy wykonywaniu prac przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, określonych
właściwymi w tym zakresie przepisami.
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4.

Poprawność wykonania okablowania strukturalnego zostanie potwierdzona przez Wykonawcę
pomiarami i testami właściwości poszczególnych torów dla użytej kategorii (min. mapa połączeń,
długość połączeń i rezystancja pętli, opóźnienie propagacji oraz różnice opóźnień propagacji,
przesłuch zbliżonym straty odbiciowe, tłumienie). Pomiary i testy przeprowadzi Wykonawca dla
wszystkich punktów przyłączeniowych.

5.

Potwierdzeniem prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru, który
zostanie podpisany przez Strony umowy w dniu zakończenia przedmiotu umowy i uruchomieniu
sieci.

6.

Do protokołu odbioru zostaną załączone raporty i testy z pomiarów, o których mowa w ust. 4 oraz
dokument gwarancyjny, o którym mowa w § 6 ust. 1 zdanie drugie.

7.

Jeżeli w przypadku przeprowadzenia odbioru Zamawiający stwierdzi istnienie wad technicznych,
Zamawiający odnotuje to w protokole odbioru i wyznaczy termin, nie dłuższy niż 7 dni licząc od dnia
odbioru na usunięcie nieprawidłowości, a cała procedura odbioru zostanie powtórzona od początku.

8.

Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego wszelkich wymaganych oryginałów: atestów i/lub certyfikatów
i/lub innych dokumentów wymaganych przez przepisy prawa na materiały i urządzenia użyte do
wykonania prac, nawet gdyby nie były w sposób wyraźny określone niniejszą Umową.
§6.
Gwarancja

1.

Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot Umowy, licząc od daty podpisania
protokołu odbioru bez usterek. Pisemny dokument gwarancyjny jako dokument określający
uprawnienia i obowiązki Zamawiającego zostanie dołączony do protokołu odbioru.

2.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie 7 dni od dnia ich
zgłoszenia.

3.

Zgłoszenie wad dokonuje się drogą elektroniczną na adres e-mail: ………………………… Wykonawcy.

4.

Za datę przyjęcia zgłoszenia wady, przyjmuje się datę elektronicznego przesłania zawiadomienia na
adres poczty elektronicznej Wykonawcy.

5.

Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,
Zamawiający będzie uprawniony, bez upoważnienia sądowego, do powierzenia usunięcia wad lub
szkód nimi spowodowanych osobom trzecim, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, z
zachowaniem uprawnień do kar umownych od Wykonawcy i odszkodowania uzupełniającego.

6.

Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z
rękojmi za wady fizyczne rzeczy na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Okres rękojmi jest
równy okresowi gwarancji jakości.
§7.
Wynagrodzenie

1.

Wartość

kosztorysową

robót

strony

ustalają

w

wysokości

..............................PLN

(słownie.........................................................................................PLN) w tym należny podatek VAT 23%
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która została wyliczona w kosztorysie ofertowym będącym Załącznikiem Nr 1 do Umowy z
zastrzeżeniem określonym w § 9 ust. 2.
2.

W przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych prac będzie odbiegała od ilości wynikających wprost z
kosztorysu ofertowego, wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub
zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.
§8.
Prace dodatkowe

1.

W przypadku, gdy wystąpi konieczność dokonania prac dodatkowych, czyli prac innego rodzaju niż
wskazano w kosztorysie ofertowym, a koniecznych do wykonania umowy, mogą być one wykonane
na podstawie:
1) protokołu konieczności, potwierdzonego przez Zamawiającego,
2) kosztorysu na prace dodatkowe przygotowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez
Zamawiającego,


2.

które to dokumenty stanowią dla Stron podstawę do sporządzenia aneksu do Umowy.
Rozpoczęcie wykonywania robót dodatkowych może nastąpić po podpisaniu Aneksu do Umowy na
podstawie dokumentów określonych w ust. 1
§9.
Kosztorys powykonawczy

1.

Końcowe

rozliczenie

nastąpi

na

podstawie

faktycznie

wykonanych

prac

kosztorysem

powykonawczym zawierającym:
1) zestawie prac wykonanych na podstawie kosztorysu ofertowego z uwzględnieniem cen
jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym,
2) zestawie prac wykonanych na podstawie kosztorysu prac dodatkowych (w przypadku podpisania
aneksu na prace dodatkowe).
2.

Kwota wynikająca z kosztorysu powykonawczego określonego w ust. 1 pkt 1, nie może przekroczyć
110% wartości kosztorysu ofertowego, która stanowi górną granicę kosztów realizacji Umowy w tym
zakresie.

3.

Kosztorys powykonawczy zostanie przedstawiony przez Wykonawcę po zakończeniu prac i ich
protokolarnym odbiorze.
§10.
Warunki płatności

1.

Zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo po wykonaniu przedmiotu umowy.

2.

Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru potwierdzający należyte Wykonanie zobowiązań
przewidzianych w Umowie oraz kosztorys powykonawczy.

3.

Zapłata wynagrodzenia dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury przez Wykonawcę, przelewem na rachunek wskazany na fakturze w terminie 14
dni od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

4.

Za prawidłowo wystawioną fakturę uznaje się fakturę wystawioną zgodnie z przepisami ustawy o
podatku od towarów i usług.
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5.

Faktura zostanie wystawiona na Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4,
00-013 Warszawa, NIP 525-22-83-365.

6.

Za datę zapłaty Strony ustalają datę uznania konta bankowego Wykonawcy.

7.

Wykonawca jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki w zapłacie.

8.

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, przenieść
wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności
wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w nim na osoby trzecie.
§11.
Kary umowne

1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
1) 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki po terminie określonym w § 2 ust. 1,
2) 50,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki po terminie określonym w § 6 ust. 2,
3) 5 000,00 zł w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności określonych w § 12 ust. 1.

2.

Naliczenie kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku
realizacji umowy.

3.

Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od doręczenia noty
księgowej.

4.

Zamawiający ma prawo kumulować kary umowne określone w ust. 1.

5.

Łączny limit kar umownych, o których mowa w ust. 1 określa się do wysokości 20% wartości
wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1.

6.

Zamawiający ma prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§12.
Odstąpienie od umowy

1.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu
w przypadku, gdy Wykonawca:
1) nie rozpoczął realizacji prac w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,
2) przerwał realizację prac i nie podejmuje się ich realizacji bez uzasadnionych przyczyn przez okres
kolejnych 7 dni,
3) realizuje prace w sposób niezgodny z postanowieniami umowy,
4) bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonał cesji wierzytelności z niniejszej Umowy,
5) jest w zwłoce, która przekracza 14 dni w stosunku do terminu określonego w § 2 ust 1,

2.

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy:
1) Zamawiający opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia pomimo wezwania i wyznaczenia
dodatkowego terminu, nie krótszego niż 14 dni na uregulowanie płatności,
2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru lub podpisania protokołu odbioru.

3.

Swoje prawo do odstąpienia każda ze stron może zrealizować w terminie 1 miesiąca od powzięcia
wiadomości o przesłance odstąpienia.

4.

Niezależnie od zapisów w ust.1 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na
zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
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§13.
Przepisy końcowe
1.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dokonywane pod rygorem nieważności w formie pisemnej w
postaci aneksów.

2.

W sprawach w umowie nie uregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i inne
obowiązujące przepisy prawa.

3.

Spory powstałe w związku z realizacją umowy, których rozwiązanie w drodze ugodowej nie przyniesie
rozwiązania, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym egzemplarzu dla
Wykonawcy i dwóch dla Zamawiającego.

5.

Umowa zawiera ….. stron parafowanych przez każdą ze stron umowy.

Załączniki do umowy
Integralną część niniejszej umowy stanowią jej załaczniki:
1) Załącznik Nr 1 do umowy - Formularz ofertowy.
2) Załącznik Nr 2 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia.
3) Załącznik Nr 3 do umowy - Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy.
Zamawiający:

Wykonawca:
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