
 

 

Busko-Zdrój, dn. 20.06.2022r. 
Znak:OR.2600.2.2.2022 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

1. Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju 

2. Przedmiot zamówienia: 

 Sprzedaż i dostawa samochodu osobowego 

3. Termin realizacji zamówienia: do 15 grudnia 2022 roku. 

4. Kryteria wyboru oferty: 100 % cena , 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego 

7. Sposób przygotowania oferty:  

Ofertę proszę złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na sprzedaż i dostawę 

samochodu osobowego”. Wzór oferty stanowi załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.      

8. Miejsce i termin złożenia ofert: 

Ofertę proszę złożyć w Biurze Obsługi Interesanta (hol –  parter) Starostwa Powiatowego         

w Busku – Zdroju, ul. Mickiewicza 15, lub  przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, 

ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój w terminie do dnia 29 czerwca  2022 roku, do godz. 15.00.         

9. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie. 

Imię i nazwisko: Mateusz Olszewski, tel.: (41) 370 50 31,  

e-mail: mateusz.olszewski@powiat.busko.pl 

Załączniki: 

- Załącznik Nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

- Załącznik Nr 2 – wzór oferty 

- Załącznik Nr 3 – klauzula informacyjna 

- Załącznik Nr 4 – wzór umowy 

                                                                                        ………………………………………………… 

                                                                                                                      (podpis kierownika jednostki ) 
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Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Wymagane parametry 
Rok produkcji 2021 - 2022 
Nadwozie samochód terenowy/hatchback/liftback/SUV 
Pojemność skokowa Od 875 cm

3
 do 1600 cm

3 
Moc minimalna min. 85 KM 
Norma emisji spalin Euro 6d 
Skrzynia biegów Manualna 5- lub 6-stopniowa 
Liczba miejsc siedzących Minimum 4 
Paliwo Benzyna bezołowiowa /  

Benzyna bezołowiowa + LPG / 
Olej napędowy 

Typ napędu Napęd na 4 koła (dołączany ręcznie lub automatycznie) 
Kolor nadwozia Srebrny/grafitowy/szary/granatowy/ 

Rodzaj lakieru metalizowany 
Rozstaw osi min. 2250 mm, max. 2700 mm 
Rozstaw kół 

przednich/tylnych 
1350 mm - 1600 mm / 1350 mm - 1600 mm 

Prześwit min. 158 mm 
Gwarancja min. 2 lata / 100 000 km 

Wyposażenie: 

 Poduszka powietrzna czołowa i boczna dla kierowcy i pasażera 

 Zagłówki przednie i tylne 

 Wspomaganie kierownicy 

 ABS 

 System dynamicznej kontroli toru jazdy 

 Blokada przeciwuruchomieniowa (immobiliser) 

 Zdalne sterowanie centralnego zamka (kluczyk z pilotem) 

 Klimatyzacja 

 Elektrycznie sterowane szyby (min. z przodu) 

 Fotel kierowcy z regulacją wysokości 

 Instalacja radiowa z głośnikami i anteną 

 Komputer pokładowy 

 Przednie światła przeciwmgłowe 

 Światła do jazdy dziennej LED 

 Komplet gumowych dywaników wewnętrznych 

 Felgi stalowe z oponami całorocznymi 

 Koło zapasowe dojazdowe 

 Lewarek 

 Instrukcja obsługi w języku polskim 

 Karta gwarancyjna 

 Świadectwo homologacji 

 Książka serwisowa 

 Apteczka 

 Gaśnica 

 Trójkąt ostrzegawczy 

 



 

 

Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego 

 

 

.............................................................. 

                                                                                                                      Miejscowość, data 

……………………………........ 

             Pieczątka oferenta 

 
OFERTA 

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe z dnia 20 czerwca 2022r. dotyczące zamówienia: 

 Sprzedaż i dostawa samochodu osobowego 

składam ofertę następującej treści: 

1. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę netto ..................................................................... zł. 

Obowiązujący podatek VAT .......% ........................................................................................... . zł. 

Cena brutto ............................................................................................................................... zł. 

Słownie: .................................................................................................................... ................... 

...................................................................................................................................... ............... 

2. Określenie sposobu realizacji innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym:* 

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

3. Przyjmuję do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki. 

4. Oświadczam, że firma o numerze identyfikacyjnym NIP ............................., którą reprezentuję: 

jest płatnikiem podatku VAT / nie jest płatnikiem podatku VAT**. 

5. Oświadczam, że termin związania niniejszą ofertą wynosi 30 dni, od dnia jej złożenia. 

6. Szczegółowa specyfikacja oferowanego pojazdu określona została w załączniku nr 1 do niniejszej oferty. 

 

 

 

 

.................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

 

* skreślić, jeżeli jedynym kryterium oferty jest cena (100 %) 

** niepotrzebne skreślić. 

 



 

 

Załącznik nr 1 do oferty 

 

SPECYFIKACJA OFEROWANEGO POJAZDU 

Wymagane parametry 
Parametry 

oferowanego pojazdu 
Rok produkcji 2021 - 2022  
Nadwozie Samochód terenowy/hatchback/liftback/SUV  
Pojemność skokowa Od 875 cm

3
 do 1600 cm

3  
Moc minimalna min. 85 KM  
Norma emisji spalin Euro 6d  
Skrzynia biegów Manualna 5- lub 6-stopniowa  
Liczba miejsc siedzących Minimum 4  
Paliwo Benzyna bezołowiowa /  

Benzyna bezołowiowa + LPG / 
Olej napędowy 

 

Typ napędu Napęd na 4 koła  
(dołączany ręcznie lub automatycznie) 

 

Kolor nadwozia Srebrny/grafitowy/szary/granatowy/  

Rodzaj lakieru metalizowany  
Rozstaw osi min. 2250 mm, max. 2700 mm  
Rozstaw kół 

przednich/tylnych 
1350 mm - 1600 mm / 1350 mm - 1600 mm  

Prześwit min. 158 mm  
Gwarancja min. 2 lata / 100 000 km  

WYPOSAŻENIE TAK NIE 

Poduszka powietrzna czołowa i boczna dla kierowcy i pasażera   

Zagłówki przednie i tylne   

Wspomaganie kierownicy   

ABS   

System dynamicznej kontroli toru jazdy   

Blokada przeciwuruchomieniowa (immobiliser)   

Zdalne sterowanie centralnego zamka (kluczyk z pilotem)   

Klimatyzacja   

Elektrycznie sterowane szyby (min. z przodu)   

Fotel kierowcy z regulacją wysokości   

Instalacja radiowa z głośnikami i anteną   

Komputer pokładowy   

Przednie światła przeciwmgłowe   

Światła do jazdy dziennej LED   

Komplet gumowych dywaników wewnętrznych   

Felgi stalowe z oponami całorocznymi   

Koło zapasowe dojazdowe   

Lewarek   

Instrukcja obsługi w języku polskim   

Karta gwarancyjna   

Świadectwo homologacji   

Książka serwisowa   

Apteczka   

Gaśnica   

Trójkąt ostrzegawczy    



 

 

Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego 

Klauzula informacyjna 

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: 

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania 

o udzielenie zamówienia z środków publicznych w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju, jest 
Powiat Buski, kontakt z administratorem możliwy jest: 

- korespondencyjny pod adresem: 

Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, 

ul. Mickiewicza 15, 28- 100 Busko – Zdrój, 

- telefoniczny pod numerem telefonu: 41 370 50 00, 

- elektroniczny pod adresem e-mail: starostwo@powiat.busko.pl 

2. administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się 

skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych pod adresem e-mail: 
iod@powiat.busko.pl, tel. +48 41 370 50 27 

3. dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia z środków publicznych, a po zakończeniu postępowania dane osobowe będą przetwarzane 

w związku z obowiązkiem archiwizacyjnym ciążącym na administratorze zgodnie z ustawą z dnia 

14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020r. poz. 164) oraz 

w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

4. odbiorcami danych osobowych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

z środków publicznych mogą być zainteresowane osoby lub podmioty, gdyż co do zasady postępowanie 

to jest jawne i służy zachowaniu transparentności działań administratora, ponadto odbiorcami danych 

osobowych mogą być osoby lub podmioty, które na podstawie stosownych umów, porozumień 

podpisanych z administratorem przetwarzają dane osobowe, a w szczególności: operatorzy pocztowi 

oraz podmioty zapewniające zdalną obsługę IT dla systemów, w których dane osobowe mogą być 

przetwarzane. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego 

postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za 
odbiorców; 

5. dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania postępowania o udzielenie zamówienia 

z środków publicznych, a po tym czasie będą przechowywane przez okres określony kategorią 

archiwalną zgodnie z rozporządzeniem 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 oraz zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

6. podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe ale jest warunkiem niezbędnym do wzięcia 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia z środków publicznych, niepodanie danych 

uniemożliwi wzięcie udziału w przedmiotowym postępowaniu ; 

7. osobie, której dane są przetwarzane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego przysługuje: 

- prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania kopii; 

- prawo do sprostowania/poprawienia danych osobowych; 

- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *; 

mailto:iod@powiat.busko.pl


 

 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO; 

8. w odniesieniu danych osobowych przetwarzanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

z środków publicznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do 

art. 22 RODO; 

 

* 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. 



 

 

Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego 

 

 

UMOWA 

zawarta w dniu .................................... w Busku-Zdroju pomiędzy: 

POWIAT BUSKI 
ul. Mickiewicza 15 
28-100 Busko-Zdrój 
NIP: 655 192 53 75 
REGON: 291 009 350 
 
reprezentowany przez Zarząd Powiatu w osobach:  

1. mgr inż. Jerzy Kolarz - Przewodniczący Zarządu Powiatu w Busku -Zdroju 

2. mgr inż. Stanisław Klimczak – Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatu w Busku -Zdroju   

 zwany dalej Zamawiającym,  

a 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Reprezentowaną przez : 

………………………… - ……………………… 

NIP: ………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą lub Sprzedawcą 

Umowa została zawarta bez stosowania przepisów ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 roku, Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z późn.zm.).  

§ 1 

1. Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność i dostarczyć mu fabrycznie nowy 
pojazd ……… spełniający wymagania techniczne wyszczególnione w załączniku Nr 1 do umowy, zwany dalej 
Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, który jest integralną częścią niniejszej umowy. 

2. Przedmiot umowy stanowił będzie zakup i dostawę samochodu osobowego marki ……. dla Starostwa 
Powiatowego w Busku-Zdroju. Szczegółowe parametry pojazdu określone zostały w ofercie Sprzedawcy           
z dnia ……………………, stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Sprzedawca oświadcza, że samochód spełnia wszelkie wymagania prawa polskiego w szczególności              
w zakresie bezpieczeństwa użytkowania. Wszystkie urządzenia/sprzęt montowany w/na samochodzie,           
o ile jest to wymagane przez przepisy prawa, musi posiadać właściwe świadectwo dopuszczenia.  

4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć samochód z pełnym zbiornikiem paliwa, pełnymi zbiornikami na 

płyny eksploatacyjne – rodzaje zastosowanych płynów zgodne z zaleceniami producenta. 

 

§ 2 

1. Strony ustalają cenę za przedmiot umowy na podstawie oferty w kwocie …………….. zł brutto ( słownie: 
………………………………..).  

2. Zapłata ceny nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury VAT, przelewem na konto bankowe 
Sprzedawcy  wskazane w fakturze. 

3. Zamawiający dokona zapłaty w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury, po uprzednim odbiorze 
przedmiotu umowy potwierdzonym protokołem odbioru podpisanym przez obie strony. 



 

 

4. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla Sprzedawcy               

z tytułu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności: 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem 

metody podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku 

od towarów i usług. 

2) Sprzedawca oświadcza, że rachunek bankowy na który będą dokonywane płatności to 

nr…………………. 

a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności,                

o którym mowa powyżej. 

b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od              

1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa  w ustawie      

o podatku od towarów i usług. 

3) W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych w pkt. 2, 

opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku 

możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla 

Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub 

innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

6. Strony postanawiają, że nie jest dopuszczalny bez zgody Zamawiającego przelew wierzytelności       

z tytułu wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot umowy na osobę trzecią. 

 

§ 3 

1. Sprzedawca  zobowiązuje się do wydania przedmiotu umowy najpóźniej w terminie do 15 grudnia 2022r. 

2. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. 

3. Sprzedawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie z wyprzedzeniem o dacie, od której przedmiot umowy 

będzie gotowy do odbioru techniczno-jakościowego. Odbiór techniczno - jakościowy dokonany zostanie         

w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający przystąpi do odbioru techniczno- jakościowego w ciągu 5 dni od 

daty zawiadomienia. Strony dopuszczają zawiadomienie w formie wiadomości e-mail. 

4. W czasie odbioru techniczno - jakościowego Zamawiający dokona sprawdzenia posiadania dokumentacji 

dla przedmiotu umowy, zgodności wykonania pojazdu z umową, jakości wykonania, funkcjonowania 

pojazdu, jego poszczególnych urządzeń oraz zgodności ilościowej i jakościowej dodatkowego wyposażenia.     

Z odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół w 2 egzemplarzach, 

po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron  i podpisany przez obie strony. 

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego usterek, Sprzedawca zobowiązuje 

się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od usterek. 

Jeżeli przedstawiony do odbioru przedmiot umowy nie będzie odpowiadał opisowi zawartemu                          

w załączniku Nr 2 do umowy, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian zgodnie            

z charakterystyką. 

6. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 5, zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych 

usterkach w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. Przepis 

ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy. 

 

 



 

 

 

§ 4 

Sprzedawca zobowiązany jest do protokołu odbioru pojazdu dołączyć min. następujące dokumenty: 

a) wyciąg ze świadectwa homologacji podwozia pojazdu / dokument COC, 

b) świadectwa dopuszczenia do ruchu dla pojazdu, 

c) instrukcje obsługi i konserwacji samochodu oraz dodatkowego wyposażenia znajdującego się na 

samochodzie w języku polskim, 

d) książki gwarancyjne w języku polskim, 

e) wykaz punktów serwisowych na terenie kraju, 

f) dokumenty wymagane przez prawo polskie niezbędne do rejestracji pojazdu,  

g) i inne nie uwzględnione powyżej, a konieczne w zakresie wynikającym z przepisów. 

 

§ 5 

1. Sprzedawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy ….. miesięcy gwarancji. Okres gwarancji                

i rękojmi liczy się od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy. 

2. W okresie gwarancji przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą bezpłatnie przez autoryzowany serwis 

Sprzedawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. W okresie gwarancji naprawy zostaną wykonane 

bezpłatnie w ciągu 5 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia usterki przez Zamawiającego. Strony 

dopuszczają formę elektroniczną zgłoszenia. Z każdej naprawy i każdego przeglądu należy sporządzić 

protokół. 

3. Przeglądy gwarancyjne dokonywane będą w ciągu 72 godzin od daty zgłoszenia przedmiotu umowy do 

przeglądu przez Zamawiającego. Strony dopuszczają zgłoszenie przedmiotu umowy do przeglądu w formie 

faksu. 

4. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji awarii przedmiotu umowy oraz konieczności 

przemieszczenia przedmiotu umowy w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć            

w siedzibie Zamawiającego, przemieszczania przedmiotu umowy na własny koszt dokonuje Sprzedawca. 

5. W przypadku stwierdzenia ukrytych wad technicznych samochodu koszty napraw pokryje Sprzedawca . 

6. Po okresie gwarancji serwis będzie prowadzony przez Sprzedawcę na podstawie indywidualnych zleceń 

użytkownika przedmiotu umowy. 

7. Sprzedawca gwarantuje dostawę części zamiennych w okresie 15 lat od zakończenia produkcji 

samochodów, będących przedmiotem niniejszej umowy. 

8. Sprzedawca zobowiązuje się, że w okresie gwarancyjnym będzie posiadał przynajmniej 1 punkt 

serwisowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

9. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody 

wyrządzone wskutek dostarczenia wadliwego przedmiotu umowy. 

 



 

 

§ 6  

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedawcę Zamawiający może 

naliczyć karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) za zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % ceny za każdy dzień opóźnienia, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,2 % 

ceny za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy                           

w wysokości 20% ceny. 

2. O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Zamawiający będzie informował 

Sprzedawcę pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę nałożenia kary. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

Kodeksu Cywilnego, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kary umownej. 

§ 7  

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w następujących przypadkach: 

a) obiektywnego braku możliwości zapewnienia wyposażenia pojazdu odpowiadającego wymogom 

zawartym w charakterystyce z powodu zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku elementów 

wyposażenia po zawarciu umowy, przy czym nowe wyposażenie będzie odpowiadało pod względem 

funkcjonalności wyposażeniu pierwotnemu, a jego parametry pozostaną niezmienione lub będą lepsze od 

pierwotnego. W sytuacji powyżej Sprzedawcy nie przysługuje zmiana wynagrodzenia. 

b) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, jeżeli zajdą okoliczności, na które strony umowy nie będą 

miały wpływu lub wystąpienia okoliczności, których nie przewidziano w chwili zawarcia umowy, pomimo  

zachowania należytej staranności. 

c) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia. 

§ 8  

1. Jeżeli opóźnienie wydania przedmiotu umowy przekroczy 3 tygodnie Zamawiający ma prawo odstąpić od 

umowy, z wyłączeniem przypadków siły wyższej. W takim przypadku Zamawiający nie będzie zobowiązany 

zwrócić Sprzedawcy kosztów, jakie Sprzedawca poniósł w związku z umową. Odstąpienie od umowy 

wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie. 

§ 9 

1. Strony umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy 

poddają się rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 

 



 

 

 

 

§ 10  

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzona będzie w formie 

aneksu. 

2. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:         SPRZEDAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


