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Radom, dnia 11.08.2021r. 

Znak sprawy: DT.440.18.2021.PS 
 

Z A P Y T A N I E   C E N O W E 
 
 Zakład Usług Komunalnych w Radomiu, ul. Sucha 15, 26-600 Radom zaprasza do 
złożenia oferty cenowej na dostawę 10 szt. koszy w kształcie serca na nakrętki plastikowe. 
Poniżej przedstawiamy przykładowe parametry techniczne pojemnika: 
Wymiary: 
 wysokość: ok. 135 cm, 
 szerokość: ok. 145 cm, 
 głębokość: ok. 50 cm, 
 grubość blachy: min. 2 mm, 
 waga: ok. 60 kg. 

Powłoka: 
 w pełni ocynkowana blacha, 
 malowane proszkowe farbą poliestrową, 
 kolor jasno szary, zgodny z systemem (wzornikiem) oznaczania kolorów RAL 

280/50/05 i z niebieskim elementem „pulsu” – RAL 250/60/40. 
Opróżnianie serca: 
 właz do opróżniania Fi 300 mm w tylnej, dolnej części serca. 

 

Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży wizualizację projektu kosza w kształcie 
serca na nakrętki do akceptacji Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia przez 
Zamawiającego ewentualnych poprawek do projektu, Wykonawca niezwłocznie je 
uwzględni i ponownie przedstawi wizualizację do akceptacji. 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia, zgodnie ze wszystkimi 
wymaganiami Zamawiającego. 
Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia lub zwiększenia ilości 
zamawianych sztuk w ramach posiadanych środków finansowych. 
 

1. Termin realizacji zamówienia: 5 tygodni od dnia podpisania umowy. 
2. Miejsce i termin złożenia ofert: 
2.1 Ofertę należy złożyć do dnia  18.08.21 r.  do godz. 1200 za pośrednictwem: 

 poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@zuk.radom.pl  
lub 

 poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres ul. Sucha 15, 26-600 
Radom 

2.2. O upływie terminu złożenia ofert decyduje data i godzina dostarczenia oferty do 
siedziby Zamawiającego. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie rozpatrywana. 
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3. Zawarcie umowy wg załączonego wzoru (załącznik nr 2) 

4. Warunki płatności: 
Warunkiem zapłaty będzie przekazanie obustronnie podpisanego protokołu 
przekazania. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę, płatny w ciągu 14 dni   od daty złożenia w Zakładzie Usług Komunalnych 
w Radomiu, prawidłowo wystawionej faktury zgodnie z poniższym 
Nabywca:  
Gmina Miasta Radomia, ul. J. Kilińskiego 30, 26-600 Radom; NIP: 796-281-75-29 
Odbiorca:  
Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26-600 Radom  

5. Osoba lub osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: 
Pracownicy Działu Technicznego Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu 
tel. 48 389 26 38. 

6. Sposób przygotowania oferty:  
6.1 Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim wyłącznie na 

formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
zaproszenia i musi zawierać wszystkie informacje oraz dane wymagane w tym 
dokumencie. 

6.2 Cena oferty brutto musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia oraz opłaty i podatki w tym podatek od towarów i usług VAT. Cena  
pozostanie niezmieniona przez cały okres obowiązywania umowy.  

6.3 Cena oferty brutto musi być wyrażona w złotych polskich. Rozliczenia pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich po cenach 
jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy złożonej Zamawiającemu.  

6.4 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
6.5 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i ofert wariantowych. 
7. Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie najniższej ceny łącznej brutto  

(przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w niniejszym zaproszeniu).  
7.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zamian warunków zapytania 

ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także do odwołania oraz zakończenia 
postepowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku gdy wartość oferty 
przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na 
sfinansowanie zamówienia. 

7.2. Zamawiający wybierze Wykonawcę, który spełni wymagania zapytania cenowego.  
W przypadku odmowy realizacji zamówienia przez wybranego Wykonawcę, 
Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który zaproponował kolejno 
najniższą cenę.  
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8. Niniejsze zaproszenie nie stanowi zobowiązania 

Zamawiającego 
do udzielenia zamówienia.   
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych 
w niniejszym zaproszeniu  i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu 
Wykonawcy  zamówienia. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty i zawarcia umowy  
z wybranym oferentem. 

9. W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 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.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) 
informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: Zakład Usług 
Komunalnych w Radomiu; ul. Sucha 15; 26-600 Radom 
Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony 
Danych, w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu.    Kontakt  pod adresem e-mail: 
iod.kontakt@zuk.radom.pl Do zakresu działania Zakładu należy wykonywanie 
zadań publicznych o charakterze gminnym. Zakład Usług Komunalnych w  Radomiu 
gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających  z przepisów prawa, a 
w szczególności z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2019 r., poz. 506 z późn. zm.). 
Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw 
kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez 
instytucje nadrzędne wobec Administratora. Administrator przetwarza Państwa 
dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do 
osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator 
może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą 
przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, 
administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy 
unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie 
skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy 
powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora 
teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych). 
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Zakładu na 
podstawie Art.6 ust.1 lit.a,b,c,e RODO oraz przechowywane będą  w Zakładzie Usług 
Komunalnych w Radomiu,   przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego 
zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy 
kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  
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postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) i ustawę  
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.z 2019 
r., poz. 553 z późn. zm.), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  z dnia 18 
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 
Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość: 
 dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 
 żądania ich sprostowania, 
 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora – Zakład 
Usług Komunalnych   w Radomiu ul. Sucha 15, drogą elektroniczną kierując 
korespondencję na adres: iod.kontakt@zuk.radom.pl 
Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę 
ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na 
niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych w Zakładzie Usług 
Komunalnych w  Radomiu. Organem właściwym dla w/w. skargi jest: Urząd Ochrony 
Danych Osobowych; ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa.  
W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Zakładzie Usług 
Komunalnych w Radomiu, podanie danych osobowych jest obligatoryjne na 
podstawie ustawy lub umowy, a w pozostałym zakresie podanie danych jest 
dobrowolne. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 do zapytania cenowego 

 

Załączniki: 
1. Formularz oferty. 
2. Wzór umowy. 
 
 
 
 

Otrzymują: 
1. Adresat 
2. aa. DT ZUK w/m 

p.o. Dyrektora 
Zakładu Usług Komunalnych  

w Radomiu 
Piotr Poneta 

  /podpis na oryginale/ 
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Nazwa 

Wykonawcy…............................................................................................................  

Adres Wykonawcy................................................................................................................. 

NIP............................................................................................................................................... 

Regon......................................................................................................................................... 

Nr rachunku bankowego.....................................................................................................  

 

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu 
ul. Sucha 15 
26-600 Radom 

  
F O R M U L A R Z   O F E R T Y 

Odpowiadając na zapytanie cenowe dotyczące dostawy 10 szt. koszy w kształcie serca na 
nakrętki plastikowe oferujemy wykonanie  przedmiotu zamówienia za kwotę: 
 

L.p. Nazwa Ilość Cena jedn. 
netto [zł] 

Cena jedn. 
brutto [zł] 

Wartość  
netto [zł] 

Wartość 
brutto [zł] 

1. 
Kosz w kształcie serca 
na nakrętki 

10 szt.     

 

Okres gwarancji: ………………………………………….. 
Potwierdzamy termin realizacji zamówienia …………….. tygodni. 

1. Oświadczam/y że:  
a) zapoznałem/liśmy się z treścią warunków zamówienia, w tym z jego wszystkimi 

załącznikami, uznając się za związanych określonymi w nim postanowieniami i 
zasadami postępowania i nie wnoszę/simy do niego zastrzeżeń 

b) cena oferty uwzględnia wszystkie koszty przedmiotu zamówienia wraz  
z kosztami dostawy.   

2. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym oraz zawarcie 
umowy wg wzoru.  

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia 
wyznaczonego jako termin składania ofert.  

4. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami 
obowiązującymi od dnia 25.05.2018 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

5. Przedstawiamy poniżej dane kontaktowe, poprzez które należy porozumiewać się w 
sprawach dotyczących przedmiotowego postępowania: 

 

imię i nazwisko …………………………………..  tel. …………………………………..   e-mail ……..…………………..……………… 
 
 

…………………………….………….……………  
           miejscowość i data ……………………………………….…………………………… 

     (Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej,  
       pieczątka wykonawcy)  

                                                              Załącznik nr 2 wzór umowy 
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UMOWA  Nr …….... / 2021 - wzór                      

zawarta w dniu …………………..2021r w Radomiu  pomiędzy: 
Gminą Miasta Radomia, ul. Kilińskiego 30, 26 – 600 Radom, NIP 796 281 75 29  
Zakładem Usług Komunalnych w Radomiu, ul. Sucha 15, 26-600 Radom 
reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Piotra Ponetę,                                                          
zwanego w dalszej części umowy Zamawiającym, 
a  
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
reprezentowanym przez 
…………………………………………… 
zwanego w dalszej części Wykonawcą. 
 
Niniejsza umowa została zawarta bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa ….. szt. koszy w kształcie serca na nakrętki 

plastikowe w kolorze ……….. zgodnie z ofertą Wykonawcy – Formularz ofertowy załącznik 
nr 1 stanowiący integralną część do niniejszej umowy. 

2. Ceny  określone  w  Formularzu  Oferty -  załącznik  nr 1 pozostają  niezmienne przez 
okres         realizacji niniejszej umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia lub zwiększenia ilości zamawianych 
sztuk w ramach posiadanych środków finansowych. 

§ 2 
Wartość umowy 

1. Wynagrodzenie umowne za realizację przedmiotu zamówienia określonego w § 1 
niniejszej umowy ustala się na kwotę: ……………………. brutto  (słownie: 
…………………………………………………………….) w tym: kwota netto  …………………. zł  + (VAT  23%).                

2. W ustalonej kwocie wynagrodzenia umownego brutto ujęte zostały wszystkie koszty 
związane z wykonaniem zamówienia oraz podatek VAT. 

3. Przekazanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu przekazania 
pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. 

§ 3 
Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby 
Zamawiającego tj. Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, na własny koszt  
i ryzyko  w terminie 5 tygodni od dnia podpisania umowy. 

2. Wykonawca  zawiadomi  Zamawiającego  o  planowanym  terminie  dostawy  z  co 
najmniej  3-dniowym wyprzedzeniem. 
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§ 4 

Sposób wykonania umowy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie  

z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem. 
 

§ 5 
Warunki płatności 

1. Zapłata należności dla Wykonawcy wynikająca z niniejszej umowy nastąpi w terminie 14 
dni od daty złożenia przez Wykonawcę na dziennik korespondencyjny Zamawiającego, 
prawidłowo wystawionej faktury z numerem konta Wykonawcy. 

2. Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku dłużnika nastąpi 
najpóźniej w następnym dniu roboczym po terminie płatności. 

3. Wykonawca, z tytułu niniejszej umowy zobowiązany jest wystawić dla Zamawiającego 
fakturę, która musi zawierać poniższe dane: 
Nabywca: Gmina Miasta Radomia, ul. Jana Kilińskiego 30  26-600 Radom   
NIP: 796-28-17-529; 
Odbiorca: Zakład Usług Komunalnych w Radomiu, ul. Sucha 15, 26 - 600 Radom. 

4. Faktura może zostać doręczona na adres siedziby, w formie elektronicznej na adres 
 e-mail:sekretariat@zuk.radom.pl lub za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 
Fakturowania. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia na fakturze skrótu nazwy Działu zgodnie 
z par.5 pkt.4, odpowiedzialnego za realizację cząstkowego zapotrzebowania oraz 
numeru niniejszej umowy. 

6. Zamawiający informuje, ze identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który 
pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest PEPPOL ID 948-249-
54-17 

§ 6 
Kary umowne 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
10% łącznej ceny brutto o której mowa w § 2 ust. 1 umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu prac objętych 
umową w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w 
stosunku do umówionego umową terminu. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie Zamawiającego,  czego  nie  można było  przewidzieć w chwili zawarcia  
umowy, Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  do 30 dni  od  powzięcia  
wiadomości o powyższych okolicznościach.  W takim wypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie  wynagrodzenia  należnego  mu  z  tytułu  wykonania części umowy. 
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4. Kary umowne oblicza się od wartości brutto przedmiotu umowy. 
5. W przypadku powstania szkody przewyższającej kary umowne określone w niniejszej 

umowie, Zamawiający ma prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 
przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody. 

§ 7 
Klauzula informacyjna 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku 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 (określane jako „RODO”) 
informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. 

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 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.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy,  
że Administratorem Państwa danych osobowych jest: Zakład Usług Komunalnych  
w Radomiu, ul. Sucha 15, 26-600 Radom. 

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych,                  
w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu. Kontakt  pod adresem e-mail: 
iod.kontakt@zuk.radom.pl 

Do zakresu działania Zakładu należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze 
gminnym. Zakład Usług Komunalnych w  Radomiu gromadzi Państwa dane w celu realizacji 
zadań wynikających  z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy z dnia 8 marca 1990 
r.                       o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.).  Podstawa 
prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych 
(merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec 
Administratora. 

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym 
zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych 
sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. 
Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, 
administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy 
unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie 
skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia 
danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego 
i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych). 
 
 



 

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W RADOMIU 
JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA RADOMIA 

26-600 Radom, ul. Sucha 15; tel.: 48 389 26 30; fax: 48 389 26 31; e-mail: sekretariat@zuk.radom.pl;  
Regon: 141256865; NIP: 948-249-54-17 

 

 
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych 

zadań Zakładu na podstawie Art.6 ust.1 lit.a,b,c,e RODO oraz przechowywane będą  w 
Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu, przez okres niezbędny do realizacji celu dla 
jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy 
kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U.  
z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach(Dz.U.z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.), w tym Rozporządzenie 
Prezesa Rady Ministrów  z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych. 
Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość: 

 dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 
 żądania ich sprostowania, 
 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora – Zakład Usług 
Komunalnych   w Radomiu ul. Sucha 15, drogą elektroniczną kierując korespondencję na 
adres: iod.kontakt@zuk.radom.pl 
Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma 
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne  
z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych w Zakładzie Usług Komunalnych 
w  Radomiu. 
Organem właściwym dla w/w. skargi jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych  
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Zakładzie Usług 
Komunalnych w Radomiu, podanie danych osobowych jest obligatoryjne na podstawie 
ustawy lub umowy, a w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. 

 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany w umowie, za zgodą jej stron, pod rygorem nieważności, mogą być 
dokonywane w formie pisemnej. 

2.  W przypadku zaistnienia sporu strony umowy zobowiązują się przekazać sprawy do 
rozstrzygnięcia przez sąd właściwy dla Zamawiającego. 

3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. 

 
WYKONAWCA                                                                   ZAMAWIAJĄCY 


