
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY

ul. S. Przybyszewskiego 80/82, 01 -  824 Warszawa 
tel. 022 56 89 100 / fax. 022 864 -  59 -  52 

sekretariat@opsbielany.waw.pl 
NIP 118-09-35-660; REGON 010843854

ZAPYTANIE OFERTOWE 

z dnia 04 grudnia 2018 roku

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. S. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 
Warszawa, tel. 22 56 89 100, fax 22 864 59 52, adres strony internetowej www.opsbielanv.waw.pl. 
e-mail; przetarg@opsbielanv.waw.pl

II. Postanowienia ogólne.
Niniejsze postępowanie, zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, jest prowadzone 
w trybie oceny i porównania ofert, na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach 
organizacyjnych Zamawiającego i nie mają do niego zastosowania przepisy ustawy Pzp.

III. Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 22 (dwudziestu dwóch) sztuk zestawów komputerowych 

(komputer wraz z klawiaturą i myszą, monitorem, oprogramowaniem systemowym oraz 
oprogramowaniem biurowym).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

IV. Termin realizacji zamówienia.
Termin wykonania zamówienia przewidziany został na grudzień 2018 r.

V. Sposób przygotowania oferty i obliczenia ceny.
1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

załącznik nr 2 bądź w innej formie, jednak treść formularza oferty musi odpowiadać treści zawartej 
w jego wzorze.

2. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym:
1) ceny ofertowej brutto (wraz z obowiązującą stawką podatku VAT) za realizację całości 

zamówienia,
2) jednostkowej ceny brutto zestawu komputerowego (wraz z obowiązującą stawką podatku VAT).

3. Cenę ofertową brutto należy obliczyć mnożąc ilość zestawów komputerowych przez cenę brutto
jednego zestawu zgodnie ze sposobem zawartym w formularzu ofertowym. Jeżeli łączna cena
ofertowa brutto nie będzie odpowiadała iloczynowi ilości zestawów komputerowych 
oraz jednostkowej cenie zestawu komputerowego brutto Zamawiający dokona poprawki omyłki 
rachunkowej poprzez samodzielne obliczenie wyniku tego iloczynu.

4. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby zawierała wszystkie czynniki 
cenotwórcze i obejmowała wszystkie koszty, jakie poniesione będą przy realizacji zamówienia.

5. Wykonawca może złożyć jedną ofertę zawierającą jedną cenę.
6. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VI. Termin oraz sposób składania ofert.
Oferty prosimy kierować mailem na adres przetarg@oDsbielanv.waw.pl do dnia 07.12.2018 r. 
do godz. 9:00.

mailto:sekretariat@opsbielany.waw.pl
http://www.opsbielanv.waw.pl
mailto:przetarg@opsbielanv.waw.pl
mailto:przetarg@oDsbielanv.waw.pl


VII. Termin związania ofertą.
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. Kryteria wyboru oferty.
1. Zamawiający przyjął, że jedynym kryterium, jakim będzie kierował się podczas wyboru 

najkorzystniejszej oferty będzie cena (100%).
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty 

o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.

IX. Istotne postanowienia umowy.
Projekt umowy stanowi załącznik nr 3.

X. Postanowienia końcowe.
1. Zamawiający wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje Wykonawcę, 

którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu spotkania w celu podpisania umowy.
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany będzie do przekazania przed 

podpisaniem umowy następujących dokumentów:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub CEiDG;
2) dokument o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej Wykonawcy (NIP);
3) dokument o nadaniu numeru REGON Wykonawcy;

3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

XI. ZAŁĄCZNIKI
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2. Wzór formularza ofertowego.
3. Projekt umowy ■
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Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 22 (dwudziestu dwóch) sztuk zestawów 
komputerowych (komputer wraz z klawiaturą i myszą, monitorem, oprogramowaniem 
systemowym oraz oprogramowaniem biurowym.

2. Minimalne parametry, jakie musi spełnić oferowany zestaw komputerowy:
• Komputer stacjonarny:

Parametr Wartości minimalne
Typ Komputer stacjonarny

Zastosowani
e

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do 
Internetu oraz poczty elektronicznej.

Wydajność Wydajność zestawu komputerowego, przy nominalnych parametrach pracy 
procesora (określonych przez producenta procesora), mierzona za pomocą testu 
PassMark https://www.cpubenchmark.net nie może być niższa niż 5700 pkt.

Pamięć Cache L3 3MB

Pamięć
operacyjna

Zainstalowana pamięć o pojemności min. 8 GB DDR3 

Przynajmniej 1 wolny bank pamięci w celu rozbudowy. 

Obsługa do 32GB Pamięci operacyjnej

Dyski twarde 

Napędy

Zainstalowany dysk twardy 1 TB lub 256 GB typu SSD 

Zainstalowany napęd wewnętrzny DVD+/-RW

Karta
graficzna

Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie 
przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA.

Wyposażenie
multimedialn
e

Zintegrowana karta dźwiękowa; wbudowane dwa głośniki stereo, wbudowany 
mikrofon, wbudowana kamera.

Komunikacja
sieciowa

Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 (RJ45)

Porty D-Sub (VGA) x l  HDMI x l  

PS/2 x2 

RJ-45 x l

Wejście liniowe/mikrofonowe x l  

Wyjście liniowe/słuchawkowe x l  

Wyjście-wejście liniowe słuchawkowe/mikrofonowe x l  

Zasilania (AC) x l

https://www.cpubenchmark.net


Złącza USB 8x w tym min. połowa typu USB 3.0 lub nowsze

Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania 
konwerterów, przejściówek, adapterów itp.

BIOS Zgodny z UEFI

Możliwość odczytania z BIOS niezależnie od zamontowanych w danym momencie 
podzespołów, których te informacje dotyczą:
- wersji BIOS,
- informacji o ilości pamięci RAM,

Możliwość ustawienia hasła administratora.

Możliwość ustawienia sekwencji bootowania

Wpisany numer seryjny, producent oraz model komputera do BIOS.

Możliwość aktywowania systemu operacyjnego bez konieczności wpisywania 
klucza licencyjnego systemu operacyjnego, bez konieczności łączenia z Internetem 
lub połączenia telefonicznego.

Wymagania
dodatkowe

Zasilacz pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego umieszczony wewnątrz 
komputera o mocy min. 170W (na zewnątrz tylko wejście na kabel zasilający).

Klawiatura przewodowa w układzie polski programisty, wyprodukowana przez 
producenta zestawu komputerowego, trwale oznaczona jego logo.

Mysz przewodowa z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll), wyprodukowana przez 
producenta zestawu komputerowego, trwale oznaczona jego logo.

Każdy komputer musi posiadać indywidualny nr seryjny.

Certyfikaty Deklaracja zgodności CE

Deklaracja ROHS producenta komputera

Certyfikat ISO 9001 na produkcję oraz serwis sprzętu komputerowego 

Certyfikat ISO 14001 na produkcję oraz serwis sprzętu komputerowego

Wsparcie
techniczne
producenta

Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera 
za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru 
seryjnego komputera lub modelu komputera.

Polskojęzyczna telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, 
dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu 
numeru seryjnego urządzenia weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją 
fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa 
konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć).

Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci 
Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera

Gwarancja Min 36 miesięcy Next Business Day

System
operacyjny

Microsoft Windows 10 Professional PL



Pakiet Microsoft Office 2016 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm na PC lub
biurowy nowszy

• Monitor:

Proporcje obrazu 16:9
Przekątna ekranu 21.5"-22"
Kolor Czarny
Technologia podświetlania Diody LED
Rozdzielczość 1920 x 1080 (FHD 1080)
Jasność 200 cd/m2
Kontrast dynamiczny 10 000 000:1
Kontrast statyczny 1 600:1
Kąt widzenia poziomy 90°
Kąt widzenia pionowy 65°
Ilość kolorów 16,7 min

Gniazda we/wy min 1 złącze Video kompatybilne z komputerem 
stacjonarnym

Certyfikaty Energy Star Certified
Gwarancja 36 miesięcy onsite

3. Zamawiający wyklucza możliwość zmiany konfiguracji fabrycznej komputera. Sprzęt musi być 
fabrycznie nowy i nie używany oraz nie odnawiany przez producenta. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do sprawdzenia konfiguracji na stronie internetowej producenta lub infolinii 
za pomocą numeru seryjnego. Sprzęt musi być dostarczony w oryginalnych i nie otwieranych 
opakowaniach.

4. Termin płatności: 21 dni od daty wystawienia faktury.



Załącznik nr 2

j  dnia___________r.

Ośrodek Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy 
ul. Przybyszewskiego 80/82 
01-824 Warszawa

FORMULARZ OFERTY
1. Ja,

Imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy

Pełna nazwa

REGON

NIP

Adres

Telefon

E-mail:

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy 22 (dwudziestu dwóch) sztuk zestawów  
komputerowych (kom puter wraz z klawiatura i myszą, monitorem, oprogram owaniem  systemowym  
oraz oprogram owaniem  biurowym oświadczam, że oferuję spełnienie przedmiotu zamówienia, zgodnie 
z warunkami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia za cenę:

Cena brutto 
jednego zestawu 
komputerowego

Ilość zestawów 
komputerowych

Cena ofertowa netto Cena ofertowa brutto 

(1x2)

1 2 3 4

.............. zł 22

....................... zł

słownie:.........................................................

2. Do oferty cenowej załączam specyfikację sprzętową zestawów komputerowych.
3. Zapoznałem się z warunkami umowy i nie wnoszę w stosunku do nich żadnych uwag.
4. Oświadczam, że jestem związany ofertą na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.



Załącznik nr 3

PROJEKT 

Umowa n r .....

zawarta w dniu............................ r. w Warszawie, pomiędzy:

 , zwanym dalej Zamawiającym

zwanym dalej Wykonawcą,

w wyniku udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 tys. euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm) na podstawie art. 4 ust. 8,

§1
Przedmiot umowy

1. Niniejszą umową Zamawiający zleca Wykonawcy dostawę 22 (dwudziestu dwóch) sztuk zestawów 
komputerowych (komputer wraz z klawiaturą i myszą, monitorem, oprogramowaniem 
systemowym oraz oprogramowaniem biurowym).

2. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu umowy określony został w załączniku nr 1 Opis
Przedmiotu Zamówienia do zapytania ofertowego z dn ia..................r. oraz w ofercie Wykonawcy,
które stanowią integralną część niniejszej umowy.

3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot umowy bez wad, spełniający wymagania 
jakościowe określone w Zapytaniu ofertowym.

§2
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy wynosi ................
zł brutto (słownie złotych: ...................................................), w tym netto .................. (słownie
złotych:.................................................. ) oraz podatek VAT wg stawki 23 %.

2. Płatność wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 nastąpi po należytym wykonaniu przez Wykonawcę 
całości przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone protokołem końcowym odbioru przedmiotu 
umowy bez uwag, podpisanym przez obie strony.

3. Odbiorcą faktury i płatnikiem zobowiązań z tytułu wykonania przedmiotu umowy jest Ośrodek 
Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 
Warszawa.

4. Nabywcą jest Miasto Stołeczne Warszawa z siedzibą: 00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, NIP: 525- 
22 -48-481.

5. Należność za przedmiot umowy zostanie uregulowana z konta Zamawiającego przelewem 
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie do 21 dni od dnia otrzymania 
faktury wystawionej zgodnie z treścią niniejszej umowy, do której zostaną załączone stosowne 
dokumenty, w szczególności protokół końcowy odbioru przedmiotu umowy bez uwag.

6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem i płatnikiem podatku VAT.
7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zlecenia przez Zamawiającego przelewu środków pieniężnych na 

rachunek bankowy Wykonawcy.
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§3
Termin realizacji umowy

Całość przedmiotu niniejszej umowy zostanie wykonana w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. 
Datą zakończenia realizacji całości przedmiotu umowy jest data podpisania przez strony 
bezusterkowego końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego.
Dostawa może być realizowana partiami, jednak nie może zostać przekroczony termin wskazany 
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
Wykonawca na co najmniej dwa dni przed każdą dostawą częściową zobowiązany jest 
do poinformowania i uzgodnienia z Zamawiającym terminu jej realizacji, a każda dostawa 
częściowa zostanie potwierdzona stosownym protokołem odbioru częściowego podpisanym przez 
Wykonawcę i Zamawiającego.

§4
Warunki realizacji przedmiotu umowy i obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z opisem
załącznika nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia do zapytania ofertowego z dn ia .................................
r. oraz złożoną ofertą.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt i ryzyko sprzęt i oprogramowanie,
0 których mowa w § 1 ust. 1.
Miejscem dostawy przedmiotu niniejszej umowy jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawy, ul. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa
Wykonawca zapewni rozładunek ze środków transportowych i wniesienie sprzętu wskazanego 
w § 1 ust. 1 niniejszej umowy do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie braki i wady/usterki przedmiotu niniejszej 
umowy, w tym za wszelkie wady/usterki powstałe podczas transportu.
Wykonawca zobowiązuje się, iż sprzęt i oprogramowanie wskazane w § 1 ust. 1 będzie fabrycznie 
nowe, wolne od wad/usterek, będzie posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości
1 będzie spełniać wszelkie wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa.
Wykonawca zobowiązuje się do każdej dostawy będącej przedmiotem niniejszej umowy załączyć 
stosowne dokumenty, w tym w szczególności opisujące w języku polskim funkcje i sposób 
użytkowania sprzętu i oprogramowania wskazanego w § 1 ust. 1, instrukcje obsługi, instrukcje 
konserwacji, gwarancje, atesty.
Zamawiający, przed rozpoczęciem użytkowania sprzętu i oprogramowania wskazanego w § 1 ust. 
1, zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności dostarczonego przedmiotu umowy z niniejszą 
umową, w tym w szczególności ze szczegółowym opisem przedmiotu niniejszej umowy 
stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

§5
Personel Wykonawcy i Zamawiającego

Do kontaktów z Zamawiającym Wykonawca ustanawia:.............................................
Do kontaktów z Wykonawcą Zamawiający ustanawia:................................................

§6
Kary umowne

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy oraz opóźnienia w wydaniu 

dokumentów, o których mowa § 4 ust. 7, w wysokości 2 % wynagrodzenia Wykonawcy 
wskazanego w § 2 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia.

b) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1% 
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 2 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia.
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c) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn zależnych od Wykonawcy -  
w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 2 niniejszej umowy.

2. Zamawiający uprawniony jest potrącić przysługujące mu w stosunku do Wykonawcy 
wierzytelności, w szczególności z tytułów odszkodowawczych i kar umownych, z każdej 
wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego.

3. W każdym przypadku, gdy wartość szkody przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej, 
Zamawiający może dochodzić odszkodowania za poniesioną szkodę, przenoszącą wysokość kary 
umownej, w pełnej wysokości,

§7
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczony przedmiot niniejszej umowy 36 miesięcznej 
gwarancji świadczonej w miejscu instalacji sprzętu.

2. Gwarancja producenta sprzętu i oprogramowania wskazanego w § 1 ust. 1 udzielona jest 
niezależnie od gwarancji Wykonawcy. Okres gwarancji jakości udzielonej przez producenta oraz 
przez Wykonawcę zostanie potwierdzony doręczonymi Zamawiającemu najpóźniej w dniu 
podpisania protokołu końcowego całości przedmiotu umowy, stosownymi dokumentami. 
Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swych uprawnień 
gwarancyjnych z gwarancji producenta, czy też z gwarancji Wykonawcy.

3. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia następnego po dniu podpisania przez Zamawiającego 
bezusterkowego końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego.

4. W razie stwierdzenia wad/usterek w okresie gwarancji zgłoszenie wady przez Zamawiającego 
może nastąpić telefoniczne, faksem, e-mail lub pisemnie.

5. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wadę/usterkę nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od dnia 
zgłoszenia wady/usterki.

§ 8
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy, jeżeli:
a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu niniejszej umowy w ciągu 7 dni liczonych 

od daty podpisania niniejszej umowy,
b) Wykonawca, pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego, nie wykonuje 

przedmiotu umowy zgodnie z warunkami niniejszej umowy,
c) opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy przekracza 14 dni w stosunku do któregokolwiek 

uzgodnionego terminu wykonania części lub całości przedmiotu niniejszej umowy,
2. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej, Wykonawca i Zamawiający 

zobowiązani są do sporządzenia inwentaryzacji wykonanych dostaw, w terminie 7 dni liczonych 
od dnia odstąpienia od umowy.

§9
Informacja publiczna

* W ersja dla os. fizycznej nieprow adzącej działalności go spodarczej oraz dla os. fizycznej prow adzącej

działalność gospodarczą

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 
przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu 
art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 
2016 r., poz. 1764), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z 
zastrzeżeniem ust. 2 (ew. i ust. 3).

2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, 
zawartych
w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i 
nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - również w zakresie firmy.

3. Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, nie będą 
podlegały informacje zawarte w § ..., załączniku nr ... do niniejszej umowy stanowiące 
informację techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające 
wartość gospodarczą (wyłącznie w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność
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gospodarczą).

*  „w ersja dla przedsiębiorcy" — innego niż osoba fizyczna prow adząca działalność gospodarczą

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 
dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią 
informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 
do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764), która podlega udostępnianiu w trybie 
przedmiotowej ustawy (ew. z zastrzeżeniem ust. 2).

2. Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, nie będą 
podlegały informacje zawarte w § ..., załączniku nr ... do niniejszej umowy stanowiące 
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające 
wartość gospodarczą.

§10
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy są lub staną się nieważne lub nie skuteczne, 

nie narusza to ważności pozostałych postanowień Umowy (klauzula salwatoryjna).
4. Wszelkie spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 

Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

Integralną częścią niniejszej umowy jest:
1) kopia oferty Wykonawcy,
2) opis przedmiotu zamówienia,
3) protokół odbioru przedmiotu umowy.


