
p. o. DYREKTOR ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W RZEKUNIU 

PRZY UL. NOWEJ 12, 07-411 RZEKUŃ

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej/ofertowej na zadanie pn.:

„Usługę cateringu – przygotowanie i dostawę wyżywienia dla ok. 47 dzieci w wieku 

od 20 tygodnia do lat 3 w roku 2020”

1. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w kopercie z opisem: „Propozycja cenowa/ofertowa 

na zadanie: „Usługę cateringu – przygotowanie i dostawę wyżywienia dla ok. 47 dzieci 

w wieku od 20 tygodnia do lat 3 w roku 2020”,  w sekretariacie Urzędu Gminy w Rzekuniu 

przy ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń.

a) Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie.

b) Oferta  musi  być  napisana  w  języku  polskim,  czytelnie,  oraz  obejmować  całość 

zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot  zamówienia  obejmuje  przygotowanie  czterech  posiłków dziennie  tj.  śniadanie, 

II śniadanie, obiad dwudaniowy i podwieczorek dla grupy ok. 47 dzieci. 

2. Posiłki  będą  dostarczane  2  razy  dziennie  w  godz.  od   8:30  do  8:45  oraz  od  13:00  

do 13:15. 

3. Szacunkowa ilość dni świadczenia usługi: 200

4. Jeden pakiet  wyżywienia dla jednego dziecka  w jednym dniu pobytu w żłobku zawiera:  

śniadanie,  II  śniadanie  (soczek,  owoc),  obiad  dwudaniowy  (zupa  i  drugie  danie), 

podwieczorek. 

5. Minimalne  wymagania  dotyczące  składników  i  potraw  dla  przygotowywanych  posiłków 

powinny być zgodne z zalecanymi Instytutu Matki i Dziecka dla dzieci w wieku do 3 lat oraz 

zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi wg Instytutu Żywności i Żywienia.
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6. Jadłospis, zawierający informacje na temat wartości kalorycznej posiłków, układany będzie 

przez  Wykonawcę  na  okres  10  dni  roboczych  (2  tygodnie)  i  zatwierdzony  przez  osobę 

posiadającą uprawnienia dietetyka ze strony Wykonawcy, dostarczany Zamawiającemu do 

wcześniejszego  zatwierdzenia.  Wszelkie  zmiany  w  jadłospisie  sugerowane  przez 

Zamawiającego będą wiążące dla Wykonawcy. 

7. Obowiązki Wykonawcy usługi: 

 Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przygotowania  i  dostarczenia  posiłków z  miejsca 

produkcji do pomieszczeń dystrybucji w żłobku w dni, w które odbywają się zajęcia 

w Żłobku  Samorządowym w Rzekuniu  przy  ul.  Nowej  12  tj.  od  poniedziałku  do 

piątku, z wyłączeniem dni świątecznych oraz innych dni, w których nie odbywają się 

zajęcia dla dzieci. Dostarczenie realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt. 

 Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, 

na  bazie  produktów  najwyższej  jakości  i  normami  bezpieczeństwa  zgodnymi  ze 

standardami  HACCP,  w  jakości  i  konsystencji  potraw  odpowiednich  dla  dzieci 

w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat. Posiłki muszą spełniać wymogi żywieniowe 

zalecane przez Instytut Matki i  Dziecka dla  dzieci w wieku do 3 lat  oraz zgodnie 

z obowiązującymi normami żywieniowymi wg Instytutu Żywności i Żywienia. 

 Wykonywania  posiłków  z  naturalnych  produktów,  bez  używania  produktów  typu 

instant  czy  gotowych  półproduktów  (np.  mrożone  pierogi,  klopsy,  gołąbki  itp.) 

z gwarancją świeżości artykułów i produktów. Mięso, nie może być MOM (mięso 

odkostnione mechanicznie). 

 Do  przygotowania  posiłków  zalecane  jest:  stosowanie  tłuszczów  roślinnych 

(ograniczone  stosowanie  tłuszczów  zwierzęcych),  stosowanie  dużej  ilości  warzyw 

i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz. 

 Posiłki  muszą  spełniać  standardy  zdrowego  żywienia  oraz  stanowić  podstawę 

kształtowania pozytywnych nawyków żywieniowych, w tym profilaktyki otyłości.

 Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zachowania  diet  pokarmowych  w zależności  od 

indywidualnych potrzeb dzieci,  zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego 

(np.  posiłki  z  zaleceniami  diety  bezmlecznej  i  bezglutenowej,  uwzględnienie 

indywidualnych potrzeb alergików).

 Posiłki  Wykonawca  dostarczać  będzie  własnym  transportem,  w  specjalistycznych 

termosach  do  przewożenia  posiłków  i  opakowaniach  gwarantujących  utrzymanie 
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odpowiedniej  temperatury  (w  przypadku  dań  ciepłych  mają  być  one  utrzymane 

w odpowiedniej temperaturze do momentu wydania ich dzieciom). 

 Zbieranie  odpadów  pokonsumpcyjnych  niezależnie  od  ich  ilości  oraz  mycie 

termosów.  Czyste  pojemniki  na odpady zostaną  dostarczone Zamawiającemu wraz 

z posiłkiem każdego dnia. 

8. Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  pełne  uprawnienia  potrzebne  do  świadczenia  usługi  

wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

9. Stan  posiłków i  sposób dowożenia  musi  spełniać  wymogi  Państwowej  Stacji  Sanitarno-  

Epidemiologicznej.

10. Liczba wydawanych posiłków uzależniona będzie od frekwencji dzieci w żłobku i nie może 

wówczas stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń. 

11. O liczbie wydawanych posiłków w danym dniu Wykonawca informowany będzie do godziny 

8:00.  W  oparciu  o  uzyskane  informacje  Wykonawca  dostarczać  będzie  określoną  liczbę 

posiłków. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dzieci i ilości dostarczanych posiłków 

zgodnie z rzeczywistą potrzebą. Rozliczenia finansowe Wykonawcy usługi z Zamawiającym 

odbywać  się  będzie  na  podstawie  faktycznie  dostarczonych  posiłków  i  ceny  brutto 

jednodniowego  posiłku  dla  jednego  dziecka.  Z  tytułu  wykorzystania  mniejszej  ilości 

posiłków, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 

13. Do  obowiązków  Zamawiającego  realizowanych  za  pomocą  personelu  własnego  należeć 

będzie  porcjowanie  i  wydawanie  posiłków  dzieciom,  oraz  mycie  naczyń,  sprzątanie 

pomieszczeń, w których spożywane będą posiłki, ponoszenie kosztów środków czyszczących 

i higienicznych zużywanych do sprzątania.

14. Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  przechowywanie  próbek  pokarmowych  ze  wszystkich 

przygotowanych  i  dostarczanych  posiłków,  każdego  dnia  przez  okres  48  godzin 

z  oznaczeniem  daty,  godziny,  zawartości  próbki  pokarmowej  z  podpisem  osoby 

odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek.

15. Pojemniki  są odbierane,  a ich mycie i dezynfekcja odbywa się w zakładzie  macierzystym 

wykonawcy. 
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16. W przypadku awarii  lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany 

zapewnić posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł. 

17. 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 Wójt Gminy Rzekuń ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, 

 administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych  z  którym mogą  się  Państwo 

kontaktować  w  sprawach  przetwarzania  Państwa  danych  osobowych  za 

pośrednictwem poczty elektronicznej: rzekun@rzekun.pl,

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

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie 

inwestycyjne pn.:  „Usługę cateringu – przygotowanie i dostawę wyżywienia dla 

ok. 47 dzieci w wieku od 20 tygodnia do lat 3 w roku 2020” prowadzonym w trybie 

składania propozycji cenowej/ofertowej, 

 odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  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 2018 r., 

poz. 1986 ze zm), dalej „ustawa Pzp"; 

 Pani/Pana dane osobowe 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  Panią/Pana  danych  osobowych  bezpośrednio  Pani/Pana 

dotyczących  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  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
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 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;  (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.) 

 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 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),

 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 

3. Wymagany termin realizacji umowy:

Od 02.03.2020r. do 31.12.2020r.

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

a) cena - 100 %

5. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty *:
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a) Formularz propozycji wg załączonego wzoru.

b) Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę  do 

występowania  w  obrocie  prawnym  potwierdzoną  przez  wykonawcę  za  zgodność 

z oryginałem.

c) Wypełniony i zaparafowany wzór umowy.

d) Oświadczenie o wykonywaniu usługi o takich samym lub podobnym charakterze w 

przeciągu ostatnich trzech lat.

6. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

a) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

b) obowiązujący podatek od towarów i usług.

Cena podana przez Wykonawcę za usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy 

i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

Zamawiający  wybierze  propozycję  odpowiadającą  wszystkim  postawionym  przez  niego 

wymogom i o najniższej cenie.

7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową/ofertową należy złożyć w terminie do dnia 14.02.2020r. do godziny 12:00 

w sekretariacie Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33. Propozycja otrzymana 

przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed 

terminem upływu jej składania.

8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego

są:  Grażyna  Gocłowska  –  p.  o.  Dyrektor  Żłobka  Samorządowego  w  Rzekuniu,  tel. 

(29) 6432045, e – mail: ggoclowska@rzekun.net
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9. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Po  dokonanym  wyborze  najkorzystniejszej  propozycji  cenowej/ofertowej  wybrany 

wykonawca podpisze umowę w Żłobku Samorządowym w Rzekuniu. Umowa musi zawierać 

wszystkie postanowienia złożonej propozycji cenowej.

10. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone

do treści umowy:

......................................................…              ………………………….., dnia…………………
(Pieczątka wykonawcy i jego dane)
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                                                        PROPOZYCJA CENOWA

Odpowiadając  na  zaproszenie  do  złożenia  propozycji  cenowej  /ofertowej  na  „Usługę 

cateringu  –  przygotowanie  i  dostawę  wyżywienia  dla  ok.  47  dzieci  w  wieku  od 

20 tygodnia życia do lat 3 w roku 2020”

Oferuję  wykonanie  usługi  będącej  przedmiotem zamówienia,  zgodnie  z  wymogami  opisu 

przedmiotu zamówienia, na następujących warunkach:

Ogółem cena netto.................................................................................................................zł 

(słownie: ……….......................................................................................................................)

Ogółem podatek VAT...........................................................................................................zł

Ogółem cena brutto..............................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................................…)

1. Termin realizacji zamówienia: od 02.03.2020r. do 31.12.2020r.

2. Warunki płatności: za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. 

Wykonawca  wystawi  fakturę  VAT  po  upływie  miesiąca  w  terminie  5  dni  od 

zakończenia okresu rozliczeniowego. Należność będzie płatna przelewem w terminie 

14  dni  od  dnia  doręczenia  faktury  VAT  do  Zamawiającego,  na  wskazane  przez 

Wykonawcę konto.

             Sposób wystawienia faktury:

Nabywca: Gmina Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń

NIP: 7582141729

      Odbiorca: Żłobek Samorządowy w Rzekuniu ul. Nowa 12, 07-411 Rzekuń.

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do 

niego zastrzeżeń.

4. Oświadczam, że zawarte w „Zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej /ofertowej” 

wzór umowy akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji do 

zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach.

5. Załącznikami  do  propozycji  są:  dokumenty  i  załączniki  wymienione  w  pkt  5 

zaproszenia.

8



......................................................................................
                                                                            (podpis i pieczątka wykonawcy)

Umowa na usługę cateringową

zawarta w dniu  …………………… roku w Rzekuniu, pomiędzy stronami umowy tj.  Żłobek 

Samorządowy w Rzekuniu przy ul. Nowej 12, 07-411 Rzekuń o numerze NIP 7582373121, 
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numerze  REGON  384699330,  zwanym  w  dalszej  części  umowy  Zamawiającym, 

reprezentowanym przez: mgr Grażynę Gocłowską –  p.o. Dyrektor Żłobka Samorządowego 

w Rzekuniu,

a…………………………………………………………………………………………………

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

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………

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

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest usługa cateringu - przygotowanie i dostawa wyżywienia dla 

ok. 47 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat.

2. Przedmiot umowy realizowany będzie przez Wykonawcę zgodnie ze szczegółowym 

zakresem i opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 2 i zgodnie ze 

złożona ofertą. 

3. Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  pełne  uprawnienia  potrzebne  do  świadczenia 

usługi  wydane  przez  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego,  posiada 

wiedzę,  doświadczenie  i  dysponuje  odpowiednim  potencjałem  technicznym 

niezbędnym do realizacji zamówienia.

§2

Osoby do kontaktu

1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do spraw związanych z realizacją umowy jest:

……………………………………………………………………………………

2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do spraw związanych z realizacją  umowy jest: 

……………………………………………………………………………………………..

§3

Termin realizacji umowy

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie od 02.03.2020r. do 31.12.2020r.
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§4

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonania umowy nie przekroczy 

kwoty:……………………………………………………zgodnie ze złożoną ofertą. 

2. Cena  brutto  jednodniowego  posiłku  dla  jednego  dziecka  w  żłobku  wynosi: 

…………………………………………………………………………………………

3. Cena brutto jednodniowego posiłku dla jednego dziecka nie wzrośnie przez cały okres 

trwania umowy. 

4. Za  okres  rozliczeniowy  przyjmuje  się  jeden  miesiąc  kalendarzowy.  Wykonawca 

wystawi fakturę VAT po upływie miesiąca w terminie 5 dni od zakończenia okresu 

rozliczeniowego.  Należność  będzie  płatna  przelewem  w  terminie  14  dni  od  dnia 

doręczenia faktury VAT do Zamawiającego, na wskazane przez Wykonawcę konto.

Sposób wystawienia faktury:

Nabywca: Gmina Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń

NIP: 7582141729

Odbiorca: Żłobek Samorządowy w Rzekuniu ul. Nowa 12, 07-411 Rzekuń.

5. Rozliczenie  miesięczne  za  realizację  zamówienia  będzie  prowadzone  

w oparciu o cenę brutto jednodniowego posiłku dla jednego dziecka podaną przez 

Wykonawcę w formularzu oferty i rzeczywistą ilość dostarczonych posiłków. 

§5

Odpowiedzialność Wykonawcy

1. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte 

wykonanie  niniejszej  umowy.  Ponadto  w  zakresie  zgodności  świadczonych  usług 

z  obowiązującymi  normami  zbiorowego  żywienia  i  wymaganiami  sanitarno  – 

epidemiologicznymi  Wykonawca  odpowiada  przed  Państwowym  Powiatowym 

Inspektorem Sanitarnym w Ostrołęce. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

 w  wysokości  10  %  wynagrodzenia  brutto,  określonego  w  §  4  ust.  1  mowy  za  

odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

 w wysokości 30 zł za każdy przypadek niedostarczenia posiłku w danym dniu. 
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3. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umowną  za  odstąpienie  od  umowy  

z  przyczyn  leżących  po stronie  Zamawiającego  w wysokości  2  % wynagrodzenia 

brutto, określonego w § 4 ust 1 umowy. 

4. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  potrącenia  kar  umownych  

z wynagrodzenia  należnego Wykonawcy. 

5. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  dochodzenia  odszkodowania  na  zasadach 

ogólnych,  o  ile  wartość  faktycznie  poniesionych  szkód  przekracza  wysokość  kar 

umownych  na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

§ 6

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących 

Wykonawcy, w następujących przypadkach: 

a) likwidacji, ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, 

b) utrata  prawa  do  wykonywania  działalności  będącej  przedmiotem  niniejszej  

umowy, 

c) przerwania wykonania usługi przez okres dłuższy niż 2 dni, 

d) realizacji zamówienia niezgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Warunkiem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w przypadkach określonych 

w  pkt  c  i  d  jest  uprzednie  wezwanie  Wykonawcy  do  wykonywania  swoich 

obowiązków  oraz  wyznaczenie  w  tym  celu  dodatkowego  trzydniowego  terminu. 

W przypadkach zajścia okoliczności opisanych w pkt a i b, Zamawiający ma prawo do 

odstąpienia od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. 

3. Odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić  pod  rygorem  nieważności  na  piśmie 

i zawierać uzasadnienie.

4. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo do odstąpienia  od  umowy w razie  zaistnienia 

istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 

30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

5. W  przypadku,  o  którym  mowa  w  §  5  ust  4  umowy,  Wykonawca  może  żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
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§ 7

Postanowienia końcowe

1. Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą stron w formie pisemnego aneksu 

pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych i kodeksu cywilnego. 

3. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy Strony rozstrzygać 

będą  polubownie w ciągu 30 dni  od dnia  zaistnienia  sporu,  a  w przypadku braku 

porozumienia  poddadzą  pod  rozstrzygnięcie  Sądowi  właściwemu  rzeczowo 

miejscowo dla Zamawiającego. 

4. Termin  rozpoczęcia  wykonywania  usługi  może  ulec  zmianie  o  czym  wykonawca 

zostanie poinformowany pisemnie.

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

                  ZAMAWIAJĄCY                                                             WYKONAWCA
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