SR-II.272.2.414.2021
UMOWA
zawarta w dniu 7 stycznia 2022 r. w Kielcach pomiędzy:
Nabywcą: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, NIP 9591645790, REGON
291009372
Odbiorcą: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce
reprezentowanym przez:
Mirosława Gębskiego – Starostę Kieleckiego
Tomasza Plebana - Wicestarostę
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Moskwy
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
Aqua Serwis System Sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Peryferyjnej 10,
25-562 Kielce, wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374303, NIP
9591915769, REGON 260437563,
reprezentowanym przez:
Marcina Kaczmarskiego – Prezesa Zarządu
zwanym dalej „Wykonawcą”
W wyniku wyboru oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy,
w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego, procedura prowadzona bez stosowania
przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o Regulamin udzielania zamówień
publicznych
w Starostwie Powiatowym w Kielcach
Przedmiot umowy finansowany z działu: 750, rozdziału: 75020, 75095, paragrafu: 4220 w kwocie
1771,20 zł, 4210 w kwocie 799,50 zł, 4300 w kwocie 59,04 zł

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest:
a) sukcesywna dostawa wody źródlanej niegazowanej w zwrotnych butlach o pojemności
18,9 l w ilości 120 szt.
b) sukcesywna dostawa jednorazowych kubków plastikowych w ilości 13 000 szt.
(130 op. x 100 szt.)
c) dzierżawa czterech elektrycznych dystrybutorów zimnej i ciepłej wody
d) dostarczenie do magazynu Zamawiającego i bezpłatne użyczenie stojaków
w odpowiedniej ilości niezbędnej do magazynowania min. 8 butli wody przez cały okres
realizacji umowy,
na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44 na podstawie
zamówień Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega, że ilość dzierżawionych dystrybutorów dozujących wodę może
ulec zwiększeniu o maksymalnie 2 szt. Jeżeli do zwiększenia, o którym mowa w zdaniu
poprzednim nie dojdzie, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
3. Wykonawca nie pobiera kaucji za pojemniki na wodę – butle w okresie trwania umowy.
4. Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta złożona przez Wykonawcę (załącznik nr 2
do umowy).
§2
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Okres realizacji umowy
Umowa będzie realizowana w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2022 r. lub do
wyczerpania kwoty wynagrodzenia Wykonawcy (z uwzględnieniem prawa opcji),
o którym mowa w §1 ust. 2, zależnie od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
§3
Wartość umowy
1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji umowy w okresie jej obowiązywania
wyniesie brutto 2 629,74 zł (słownie: dwa tysiące sześćset dwadzieścia dziewięć złotych
74/100) w tym należny podatek VAT w stawce 23%.
W przypadku, gdy Zamawiający zdecyduje się na zwiększenie liczby dystrybutorów,
wynagrodzenie zostanie zwiększone o wartość dzierżawy dystrybutorów wody
w odpowiednim terminie przy uwzględnieniu cen jednostkowych wskazanych w ust. 4
poniżej.
2. Wynagrodzenie, o których mowa w ust. 1 powyżej zawiera wszystkie koszty i wydatki
poniesione przez Wykonawcę związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy, w tym:
koszty zakupu, transportu, ubezpieczenia, rozładunku, zainstalowania dystrybutorów,
stojaków na galony, serwisu i usuwania awarii, sanityzacji dystrybutorów, demontażu oraz
usunięcia urządzeń po zakończeniu umowy. Wykonawcy nie przysługują w stosunku do
Zamawiającego żadne inne roszczenia.
3. Zamawiający rozliczać się będzie z Wykonawcą z tytułu dzierżawy dystrybutorów, dostaw
wody i kubków za dany miesiąc po jego zakończeniu.
4. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia brutto wyliczona zostanie jako iloczyn cen
jednostkowych brutto wskazanych w pkt a) – c) poniżej i ilości faktycznie dostarczonego
asortymentu/wykonanych usług:
a) dzierżawa 1 szt. dystrybutora wody – 1,23 zł miesięcznie;
(słownie: jeden złotych 23/100) w tym podatek VAT w stawce 23%.
b) 1 szt. butli wody źródlanej do dystrybutora o poj. min. 18,9l – 14,76 zł;
(słownie: czternaście złotych 76/100) w tym podatek VAT w stawce 23%.
c) 1 opakowanie kubków jednorazowych o poj. 200ml zawierające 100 szt. kubków – 6,15 zł;
(słownie: sześć złotych 15/100) w tym podatek VAT w stawce 23%.
5. Ceny jednostkowe brutto wskazane w ust. 4 powyżej są stałe i nie mogą ulec zmianie
przez cały okres obowiązywania umowy.
§4
Warunki i terminy płatności
1. Strony ustalają, że podstawą zapłaty za realizację przedmiotu zamówienia będą
prawidłowo wystawione przez Wykonawcę faktury VAT z dołączonymi dowodami dostaw
potwierdzonymi przez strony, dostarczone nie później niż do 5 dnia każdego miesiąca, za
miesiąc poprzedni.
2. Należności wynikające z faktur Zamawiający ureguluje przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy nr 75 1020 2629 0000 9802 0311 7835, w terminie 14 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Jeżeli dotyczy, Zamawiający będzie miał prawo dokonywać płatności w ramach
mechanizmu podzielnej płatności (split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług.
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4. Wykonawca oświadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 2 jest rachunkiem
umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielnej płatności, o którym mowa w ust.
3 powyżej.
5. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spełnia warunku określonego w ust. 4
powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności wskutek braku możliwości realizacji przez
Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
płatności w terminie określonym w ust. 2, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania
od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań
z tytułu dokonania nieterminowej płatności.
6. W przypadku gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w ust. 2 nie będzie
znajdował się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej Zamawiający ma prawo do niezapłacenia wynagrodzenia Wykonawcy w terminie
wskazanym w ust. 2.
W takim przypadku opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w ust. 2, nie
stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak
również innych rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności.
7. Fakturę należy wystawić w następujący sposób:
Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce,
NIP 9591645790, REGON 291009372
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce.
§5
Gwarancja Wykonawcy
1. Wykonawca jest odpowiedzialny w ramach niniejszej umowy za jakość dostarczonych
Zamawiającemu produktów.
2. Wykonawca gwarantuje, że przez cały czas trwania umowy dostarczone produkty, będą
spełniać poniższe wymagania:
a) woda źródlana:
‒ będzie odpowiadać wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 31.03.2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych
i wód stołowych (Dz. U. 2011.85.466),
 powinna być wyprodukowana zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami
polskiego prawa żywnościowego,
 posiadać certyfikat jakości PZH, zawierający ocenę i kwalifikacje rodzajową (ważne
w okresie trwania umowy)
 powinna być produkowana zgodnie z zasadami GMP (Dobra Praktyka
Produkcyjna)/GHP (Dobra Praktyka Higieniczna) i wdrożonym systemem HACCP
(System Analizy Kontroli i Krytyczne Punkty Kontroli)
 minimalny termin przydatności do spożycia – 4 miesiące od daty dostawy,
b) butla zwrotna:
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 na każdej butli winny znajdować się informację takie jak: nazwa i rodzaj produktu,
miejsce ujęcia wody, nazwa i adres producenta, pojemność, skład fizykochemiczny
oraz nr partii i termin przydatności do spożycia.
 korki butli winny być zabezpieczone zewnętrzną folia termokurczliwą,
 butle winny być dopasowane do urządzeń dozujących wodę,
c) dystrybutor:
 powinny posiadać aktualne świadectwo zdrowotne PZH,
 muszą być estetyczne, sprawne technicznie i proste w obsłudze,
 winny być wolnostojące ( winny stać bezpośrednio na podłożu – wysokie),
 powinny mieć funkcję schładzania i podgrzewania wody – posiadać 2 kraniki
(jeden do zimnej drugi do ciepłej wody),
 mieć zainstalowane podajniki/dyspensery kubków jednorazowego użycia,
d) kubki jednorazowego użycia:
 powinny być kompatybilne z zainstalowanymi dyspenserami,
 kubki jednorazowego użycia powinny być przezroczyste lub koloru białego
o pojemności 200 ml,
 winny spełniać normy i wymagania wyrobów przeznaczonych do kontaktu
z żywnością,
3. Wykonawca oświadcza, że posiada on wszelkie atesty, świadectwa, czy pozwolenia na
dopuszczenie do obrotu przedmiotu umowy, dla których są one wymagane (wskazane
w ust. 2). Wykonawca zobowiązuje się do okazania na każde żądanie Zamawiającego
dokumentów potwierdzających oświadczenie, o których mowa w zdaniu pierwszym.
§6
Obowiązki Zamawiającego
1. Dostarczone przez Wykonawcę dystrybutory wody, stojaki oraz butle stanowią własność
Wykonawcy i pozostają w posiadaniu Zamawiającego w okresie trwania niniejszej umowy.
Po jej wygaśnięciu (rozwiązaniu) zostaną odebrane przez Wykonawcę.
2. Zamawiający jest zobowiązany używać dystrybutorów i butli zgodnie z ich przeznaczeniem
i dostarczonymi przez Wykonawcę instrukcjami obsługi. Zamawiający zobowiązuje się do
używania podczas pracy dystrybutorów, wyłącznie wody dostarczonej przez Wykonawcę.
3. Zamawiający nie będzie dokonywał żadnych napraw, zmian ani trwale dementował
jakichkolwiek części dystrybutora oraz napełniał butli we własnym zakresie. Każde
uszkodzenie dystrybutora Zamawiający niezwłocznie zgłosi Wykonawcy.
4. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę uszkodzonych butli z wodą, Zamawiający
zastrzega sobie prawo żądania wymiany wadliwych butli z wodą na nowe na koszt
Wykonawcy w ciągu dwóch dni roboczych od zgłoszenia.
§7
Obowiązki Wykonawcy
4
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1. Dostarczenie i montaż czterech dystrybutorów wody w miejscach wskazanym przez
Zamawiającego oraz zamontowanie pierwszych czterech butli z wodą na każdym z nich,
w celu uruchomienia i sprawdzenia prawidłowości działania, w terminie do 3 dni roboczych
od dnia podpisania umowy.
2. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości dystrybutorów, odpowiednio instalacja
bądź odebranie dystrybutora w ciągu 5 dni od zgłoszenia takiej potrzeby przez
Zamawiającego oraz sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego.
3. Dostarczenie do magazynu Zamawiającego i bezpłatnego użyczenia stojaków w ilości
niezbędnej do magazynowania min. 8 galonów przez cały okres umowy (stojaki i 8 szt.
galonów dostarczone zostaną w dniu podpisania umowy).
4. Serwisowanie oraz usuwanie awarii dystrybutorów wynikających z użytkowania sprzętu
nieodpłatnie w okresie trwania umowy.
5. Usunięcie awarii dystrybutora realizowane będzie w ciągu 48 godzin od chwili przesłania
informacji drogą elektroniczną. W przypadku, gdy naprawa nie może być wykonana na
miejscu, Wykonawca w tym samym terminie, co w zdaniu poprzednim, bezpłatnie wymieni
dystrybutor na nowy lub zapewni dystrybutor zastępczy o podobnych parametrach.
6. Zapewnienie czyszczenia (sanityzacji) zainstalowanych dystrybutorów z częstotliwością
zgodną z wytycznymi producenta urządzeń oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami
sanitarnymi. Jeżeli sanityzacja będzie wymagała zabrania urządzenia, Wykonawca dostarczy
urządzenie zastępcze.
7. Sporządzenie protokołu sanityzacji wraz ze wskazaniem numeru urządzenia.
8. Dostarczanie wody źródlanej i kubków do siedziby Zamawiającego każdorazowo na
podstawie zamówienia złożonego przez osobę wskazaną w §8 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy
na nr tel. 601 376 673 lub e-mail: biuro@aquaserwissystem.pl w terminie do 48 godzin
licząc od czasu przesłania zamówienia.
9. Dostawy będą się odbywać w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:0014:00.
10. Wypełnienie przy każdej dostawie dowodu dostawy wraz z potwierdzeniem osoby
upoważnionej ze strony Zamawiającego, jednocześnie przy dostawie Wykonawca będzie
odbierał puste opakowania.
11. Odebranie dystrybutorów, pustych butli, stojaków na butle w ciągu 3 dni roboczych
liczonych od dnia zakończenia obowiązywania umowy. Odbiór urządzeń odbędzie się
w obecności przedstawiciela Zamawiającego i zakończy się podpisaniem przez obie strony
protokołu.
§8
Nadzór nad umową
1. Nadzór nad realizacją postanowień umowy będą sprawować:
1) ze strony Zamawiającego – Rafał Lipiec, tel. 41 200 13 27,
e- mail: lipiec.r@powiat.kielce.pl
2) ze strony Wykonawcy – Malwina Szlufik, tel. 601 376 673,
e-mail: biuro@aquaserwissystem.pl
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2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
W przypadku takiej zmiany każda ze stron informuje pisemnie drugą stronę, pod rygorem
nieważności, o nowej osobie upoważnionej do nadzoru.
§9
Kary umowne
1. Strony postanawiają, że obowiązywać będą kary umowne. Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 500,00 zł brutto;
b) za zwłokę w dostawie i/lub montażu dystrybutorów do siedziby
Zamawiającego w wysokości 10,00 zł brutto za 1dystrybutor za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki w stosunku do terminu o którym mowa w § 7 ust. 1
c) za zwłokę w dostawie zamówienia częściowego do siedziby Zamawiającego w stosunku do
terminu, o którym mowa w §7 ust. 8 w wysokości 30,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki;
d) za zwłokę w usuwaniu awarii dystrybutora i/lub dostarczenia nowego lub zastępczego
dystrybutora, w wysokości 30 zł za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego, w którym
miała nastąpić naprawa lub wymiana;
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych
z faktur wystawionych za realizację przedmiotu niniejszej umowy.
3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, są naliczane niezależnie od siebie i podlegają
kumulacji, przy czym łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 500 zł brutto.
4. Strony zgodnie zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilneg o.
§ 10
Warunki odstąpienia od umowy
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrażać podstawowemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy zrealizowanej do dnia, w którym się o powyższym dowiedział.
3. W przypadku rażącego naruszenia zapisów niniejszej umowy i/lub umyślnego wyrządzenia
szkody przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia.
4. W przypadku braku rozpoczęcia realizacji umowy w ciągu 10 dni od daty podpisania
umowy i/lub co najmniej dwukrotnej nieterminowej realizacji dostawy określonej w terminie
wskazanym w § 7 ust. 8, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, w terminie 30 dni od zaistnienia przyczyny odstąpienia.
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5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy łączna
wartość kar umownych osiągnie 500 zł brutto, w terminie 30 dni od zaistnienia przyczyny
odstąpienia.
6. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 11
Klauzule informacyjne o ochronie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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. L. z 2016 r. poz. 119, str. 1
z późn. zm.), dalej zwany „RODO”, informuję że:
1. W związku z procedurą zawarcia umowy, Administratorem Państwa danych osobowych
będzie Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach, reprezentowany przez Starostę
Kieleckiego z siedzibą przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce.
2. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane może skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@powiat.kielce.pl
3. Dane osobowe, osoby której dane dotyczą, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b w celu zawarcia i wykonania umowy.
4. Dane, osoby której dotyczą, zostaną pozyskane na podstawie zawartej umowy. Podanie
danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy. Brak ich podania spowoduje
brak możliwości zawarcia umowy.
5. Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz osoby
lub podmioty, którym na wniosek, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa
udostępniona będzie dokumentacja postępowania. Państwa dane będą publikowane na
stronie BIP Zamawiającego zgodnie z przepisami prawa.
6. Dane osobowe, osoby której dotyczą, będą udostępniane organom kontrolnym oraz
innym podmiotom wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
7. Dane osobowe, osoby której dotyczą, pozyskane w celu związanym z zawarciem umowy z
wybranym Wykonawcą będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów, przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi
obowiązującymi u Zamawiającego. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać
przedłużony jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez klienta będzie niezbędne dla
dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
8. Osoba, której dane dotyczą posiada:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych
z zastrzeżeniem, iż skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
wyniku rozeznania ani zmianą postanowień umowy oraz postanowień rozeznania wraz
z Załącznikami,
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 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 z zastrzeżeniem, iż 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,
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Zamawiający nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski ani żadnym
organizacjom międzynarodowym.
§ 12
Obowiązek Wykonawcy
Wykonawca ubiegając się o zamówienie jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich
obowiązków związanych z udziałem w postępowaniu wynikających z RODO tj.:
- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których
dane osobowe dotyczą i od których dane Wykonawca bezpośrednio pozyskał (chyba, że
dysponuje już tymi informacjami – art. 13 ust. 4 RODO),
- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których
dane przekazuje Zamawiającemu (administratorowi danych osobowych) i których dane
pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń o których
mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
- w celu zapewnienia, że operator wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku
z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do
złożenia stosownego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
W związku z powyższym Wykonawca w Formularzu ofertowym złożył stosowne
oświadczenie.
§ 13
Postanowienia końcowe
1. Zmiany niniejszej umowy, z wyłączeniem zmian wynikających z § 8 ust. 2 wymagają dla
swej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy –
Kodeks cywilny.
3. Wszelkie spory po wyczerpaniu możliwości polubownego ich załatwienia, rozstrzygane
będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
5. Integralną częścią niniejszej umowy są załączniki:
a) zapytanie ofertowe wraz z załącznikami - załącznik nr 1
b) oferta Wykonawcy - załącznik nr 2
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WICESTAROSTA TOMASZ PLEBAN
WYKONAWCA
MARCIN KACZMARSKI PREZES ZARZĄDU
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