
Nr sprawy A-381-12/16                                                                                    Kraków,  12 października 2016 r. 
 
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sprzedaż wraz z dostawą sieciowych narzędzi diagnostycznych    

dla Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie,  
w ramach modernizacji infrastruktury sieciowej PWST 

 
1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. 

1. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie, ul. Straszewskiego 21-22, 
31-109 Kraków (zwana dalej Zamawiającym lub PWST);  

1.1 tel. +48 12-422-81-96;  fax +48 12-422-02-09;  
1.2 e-mail: sekretariat@pwst.krakow.pl  
1.3 strona internetowa: www.pwst.krakow.pl  
Regon: 000275843, NIP: 675-00-07-593.  
 

2.  Wybór oferty nastąpi na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2 164 ze. zm) – wartość zamówienia nie przekracza 
równowartości kwoty 30 tys. euro.  
 
3. Opis przedmiotu zamówienia: 
a) przedmiot zamówienia stanowi sprzedaż wraz z dostawą sieciowych narzędzi diagnostycznych: tester 
warstwy sieciowej Fluke CIQ-KIT  z futerałem  (1 sztuka) oraz tester warstwy transmisyjnej Fluke Link Runner 
AT-2000 (1 sztuka). Futerał na Fluke CIQ-KIT powinien mieć miejsce na umieszczenie Fluke Link Runner AT-
2000. 
b) dostarczony sprzęt ma być fabrycznie nowy i objęty co najmniej roczną gwarancją,  
c) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych,  
d) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu 
zamówienia nie będą rozpatrywane, 
e) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia, 
f) termin wykonania zamówienia: dostawa w terminie do dwóch tygodni od zawarcia umowy.  
 
3. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące niniejszego zapytania 
ofertowego. Korespondencję należy kierować na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. 
Solskiego, 31-109 Kraków, ul. Straszewskiego 21-22, podając numer i temat sprawy. Osoba po stronie 
zamawiającego uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami:Witold Stępień – e-mail: e-
mail: stepien@pwst.krakow.pl    tel. 12 422 18 55, w. 60,  od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 – 14.00. 
 
4. Sposób, miejsce oraz termin składania ofert: 
a) Oferty należy składać w sposób następujący: e-mailem (skan wypełnionego formularza oferty podpisanego 
przez upoważnionego do składania oświadczeń woli przedstawiciela Wykonawcy) na adres   
zamowienia@pwst.krakow.pl , faksem na numer 12 422 02 09 lub w wersji papierowej na adres PWST: 
Kraków, ul. Straszewskiego 21-22, Kancelaria p. 219  - w terminie do dnia 18 października 2016 r. do godz. 
10.00. W przypadku wyboru oferty złożonej mailem lub faksem Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia 
umowy dostarczy Zamawiającemu oryginał pisemnej oferty.  
b) Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.  
c) Po upływie terminu składania oferty będą podlegały sprawdzeniu i ocenie przez Zamawiającego.  
d) Zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia dotyczące treści oferty.  
 
6. Opis sposobu obliczenia ceny 
a) Cenę ryczałtową oferty stanowić będzie wartość brutto w złotych polskich wpisana przez Wykonawcę na 
formularzu oferty za całość przedmiotu zamówienia, 
b) Cenę oferty należy podać na podstawie kalkulacji indywidualnej obejmującej  cenę sprzedaży wraz z dostawą 
do siedziby zamawiającego, instalacją i uruchomieniem oraz 5 letnią gwarancją producenta  jako cenę netto, do 
której należy dodać wartość należnego podatku VAT, po zsumowaniu podać cenę brutto w PLN. 
c) Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do przepisu § 9 ust.6 z 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom 
(…), Dz.U. Nr 95, poz. 798. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr 
pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 
 
 



7.  Zamawiający będzie oceniał oferty wg kryterium cena = 100 % 
Punkty przyznawane za podane w kryterium będą liczone według następującego wzoru: 
Cena (koszt) 100 % 
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga kryterium ceny,    gdzie: 
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert, 
- Cof - cena podana w ofercie ocenianej. 
Do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto z formularza ofertowego.  
 
8.  W trakcie badania ofert Zamawiający może zwracać się do wykonawców o wyjaśnienia dot. treści ofert.  
Zamawiający poprawi w tekście oferty: 
a) oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 
rachunkowych dokonanych poprawek; 
b) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zaproszeniem do składania ofert i opisem przedmiotu 
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, 
c) przez „oczywistą omyłkę rachunkową w obliczaniu ceny” Zamawiający rozumie omyłkę w przeprowadzaniu 
rachunków na liczbach. Oczywista omyłka rachunkowa w obliczaniu ceny oznacza omyłkę rachunkową, która 
dotyczy obliczenia ceny, przy czym musi mieć ona charakter oczywisty. Za dopuszczalne korekty omyłek 
rachunkowych Zamawiający uzna: 
- błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku VAT,  
- błędne zsumowanie w szczegółowej kalkulacji cenowej wartości wszystkich pozycji, które obejmuje oferta, 
- błędne obliczenie kwoty prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku VAT, 
d) Zamawiający dokona kolejnych działań matematycznych (mnożenia i sumowania) i tak obliczoną cenę 
przyjmie jako cenę brutto.  
e) Jako inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający będzie traktował omyłki 
polegające w szczególności na rozbieżności ceny ofertowej podanej słownie i ceny podanej liczbą – 
Zamawiający przyjmie za właściwą cenę ofertową wynikającą z sumy ceny netto i kwoty podatku VAT. 
 
9. Po dokonaniu wyboru oferty i przesłaniu informacji o dokonanym  rozstrzygnięciu Zamawiający zawrze 
umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza  Wzór umowy stanowi Zał. nr 2 do 
nin. zaproszenia do składania ofert. 
10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, w terminie do 7 dni od otrzymania informacji o wyborze 
oferty nie zawrze umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego w każdym czasie bez 
podania przyczyny.  
 
 
Kraków, dnia  12 października 2016 r.                          Kanclerz PWST 
  
 
                                                                              mgr Franciszek Gałuszka 
 
 
Załączniki: 
Formularz oferty – zał. nr 1;  
Wzór umowy – zał. nr 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                        



 
Załącznik nr 1 

 
 
(pieczęć wykonawcy) 
                                                                           Oferta 

sprzedaż wraz z dostawą sieciowych narzędzi diagnostycznych    
dla Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie,  

w ramach modernizacji infrastruktury sieciowej PWST 
 
……………………................................................................................................................................................. 
(Nazwa wykonawcy) 
 
................................................................................................................................................................................. 
(adres: kod, miejscowość, województwo) 
 
................................................................................................................................................................................. 
(adres: ulica, nr domu, nr lokalu) 
 
telefon........................................., fax..........................................., e-mail............................................................ 
 
1. Po zapoznaniu się z zaproszeniem do składania ofert z dnia 12 października 2016 r., zawierającym opis 
przedmiotu zamówienia i projekt umowy składam ofertę na warunkach przedłożonych przez Zamawiającego w 
wymienionych dokumentach. 
 
2. Całkowita cena za realizację przedmiotu zamówienia wynosi: 
 
NETTO: …………........…… zł 
BRUTTO: …………........…………………… zł 
(słownie złotych brutto:.……………………........................................................................................................ ) 
w tym VAT: ……………….. %, tj. …………………… zł 
 
Kalkulacja szczegółowa 

L.p.  Opis 
Opis, Symbol 

Ilość Cena 
jednostkowa 

netto  

Cena 
jednostkowa 

brutto 
1 Tester warstwy sieciowej z futerałem 

umożliwiającym umieszczenie urządzeń 
określonych w poz. 1 i poz. 2 

Fluke CIQ-KIT   1 szt. 
  

2 Tester warstwy transmisyjnej Fluke Link Runner 
AT-2000 

1 szt. 
  

 
3. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż wraz z dostawą w/w sprzętu dla PWST w Krakowie, przy ul. 
Straszewskiego 21-22.  
 
4. Na dostarczony sprzęt udzielamy .... miesięcy gwarancji  ( liczonej od dnia następnego po dacie odbioru). 
 
5. Oferujemy termin wykonania zamówienia: dostawa sprzętu do ........... tygodni od zawarcia umowy. 
 
6. Oświadczamy, iż akceptujemy projekt umowy przedstawiony przez Zamawiającego i w przypadku udzielenie 
nam niniejszego zamówienia zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w w/w 
projekcie. 
 
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od terminu składania ofert.  
 
............................................................................... 
(Miejscowość, data)                                                           
                                                                    ................................................................................................... 
                                                              (Podpis i pieczęć imienna upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 



 
                              Zał. nr 2       

UMOWA nr PWST-A-…/16  

zawarta w Krakowie w dniu  …………. października 2016 r. pomiędzy: 
Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie,  
z siedzibą przy ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków, zwaną dalej „Zamawiającym”,  
reprezentowaną przez:  Kanclerza mgr Franciszka Gałuszkę,  
przy akceptacji mgr Barbary Sztraub – Kwestora, 
a  …………………………………………………, reprezentowanym przez:……………………,  
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
o następującej treści: 

§ 1 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania: sprzedaż wraz z dostawą sieciowych 
narzędzi diagnostycznych  dla Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie, w ramach 
modernizacji infrastruktury sieciowej PWST,  zgodnie z zaproszeniem do składania ofert z dnia 12 października 2016 
r. oraz z ofertą Wykonawcy z dnia ……… października 2016 r. 
2. Szczegółowy wykaz sprzętu będącego przedmiotem zamówienia: 

L.p.  Opis Opis, Symbol Ilość Cena netto  Cena brutto 
1 Tester warstwy sieciowej z futerałem 

umożliwiającym umieszczenie urządzeń 
określonych w poz. 1 i poz. 2 

Fluke CIQ-KIT   1 szt. 
  

2 Tester warstwy transmisyjnej Fluke Link Runner 
AT-2000 

1 szt. 
  

  3. Dostawa nastąpi do siedziby Państwowej Wyższej  Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie,   
zlokalizowanej na terenie miasta Krakowa, przy ul. Straszewskiego 21-22, przy czym osobą odpowiedzialną za 
kontakt w zakresie dostawy i odbioru ze strony Zamawiającego jest p. Witold Stępień, a ze strony Wykonawcy jest p. 
…………………………….……………... 
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla zrealizowania przedmiotu umowy 
określonego w ust. 1 - 3. 
5. Wykonawca oświadcza, iż wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot umowy zostaną dostarczone terminowo, 
są fabrycznie nowe i spełniają normy jakościowe i techniczne.  
6. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do 
wykonania przedmiotu umowy i wykona przedmiot umowy z zachowaniem wysokiej jakości użytych materiałów i 
zrealizowanych prac oraz dotrzyma umówionych terminów przy zachowaniu należytej staranności uwzględniając 
zawodowy charakter prowadzonej przez niego działalności. 
 

§ 2 

Termin wykonania zamówienia: dostawa sprzętu do ............... dni od zawarcia umowy, tj. do dnia ………….2016 r. 
 

§ 3 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy ustala się na podstawie oferty Wykonawcy na kwotę netto: 
………………….zł., co po doliczeniu należnej stawki podatku od towarów i usług VAT w wysokości 23%, daje 
kwotę brutto: ………………(PLN), słownie: ………………………..(PLN) ……./100. 

2. Zamawiający jest płatnikiem VAT i posiada NIP PL 675-00-07-593. 

3. Wykonawca jest płatnikiem VAT i posiada NIP  PL……………………... 

§ 4 

1. Wykonawca otrzyma określone w § 3 wynagrodzenie po wykonaniu całości przedmiotu umowy, 
potwierdzonego protokołem odbioru i po złożeniu faktury.  
2. Termin zapłaty faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy ustala się do 14 dni od daty dostarczenia 
Zamawiającemu faktury wraz z protokołem odbioru.  
3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem z rachunku Zamawiającego, na konto 
Wykonawcy wskazane na fakturze. 
4. Miejscem płatności jest Bank Zamawiającego. 

§ 5 

1. Za dzień odbioru przedmiotu umowy Strony uważać będą dzień faktycznej realizacji przez Wykonawcę czynności 
składających się na przedmiot zamówienia (tj. dostawy sprzętu oraz przekazania dokumentów gwarancyjnych, 



atestów, certyfikatów, instrukcji obsługi), który zostanie odnotowany ww. protokole. 
2. Odbiór przedmiotu umowy nie wyłącza dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tytułu nienależytego 
wykonania umowy, w szczególności w przypadku wykrycia wad przedmiotu umowy przez Zamawiającego po 
dokonaniu odbioru. 
3. Do przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest osoba wskazana w § 1 ust. 4 
umowy. 
4. Ze strony Wykonawcy do występowania w czynnościach odbiorowych upoważniony jest: ……………… 

 
§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez usterek. 
2. Wykonawca udziela ............... miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia i elementy (licząc od daty 
protokolarnego odbioru przedmiotu umowy), przy czym uprawnienia z tytułu rękojmi nie zostają wyłączone. 
3. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego produktu zgodnie z ofertą. Odpowiedzialność z tytułu 
gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie zamówienia w chwili 
dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnia się  w ciągu terminu obowiązywania 
gwarancji. 
4. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze przedmiotu umowy. 
5. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad jakościowych dostarczonych urządzeń w okresie trwania rękojmi 
lub gwarancji, Zamawiający złoży Wykonawcy reklamację w formie pisemnej, faksowej lub elektronicznej 
najpóźniej w terminie 30 dni od wykrycia wady faksem na nr................, przy czym potwierdzenie prawidłowości 
transmisji faksu jest dowodem na dokonanie zgłoszenia reklamacji. 
6. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni od dnia nadania faksu ze zgłoszeniem reklamacji rozpatrzyć ją i 
udzielić Zamawiającemu pisemnej odpowiedzi listem poleconym na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. 
L. Solskiego w Krakowie, ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków,  czy reklamację uznaje. W razie uznania 
reklamacji Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia wynikłej szkody bezpośrednio u Użytkownika, w terminie 
7 dni, od dnia nadania faksu ze zgłoszeniem reklamacji. Po bezskutecznym upływie terminu na rozpatrzenie 
reklamacji będzie ona uznana w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego. 
7. Reklamacje przyjmuje:......................., tel:..............., faks: ............, e-mail: .................... 
8. Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia do usunięcia awarii 
czy usterki. 
9. W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego 
elementu lub urządzenia na nowe wolne od wad. 
10. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji, lub wypełni je w sposób nienależyty, 
Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy 
tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy. 
11. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu leżącego po stronie Wykonawcy nie usunie on wady (usterki) w wyznaczonym 
terminie, Zamawiający ma prawo zaangażować innego Wykonawcę do usunięcia wad (usterek), a Wykonawca 
zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania dowodu zapłaty. 
12. Przy odbiorze przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty gwarancyjne. 
13. Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji określonych przez 
producenta w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawcę. 
14. W przypadku skomplikowanej wady lub usterki wymagającej dłuższego okresu naprawy niż 28 dni, czas 
naprawy będzie każdorazowo negocjowany pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a następnie Strony podpiszą 
stosowny protokół lub aneks do umowy, w którym określą w szczególności rodzaj wady lub usterki oraz czas 
niezbędny dla jej usunięcia, jednak czas ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. 

 
§ 7 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową lub nienależyte 
wykonanie zobowiązań z umowy wynikających. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

a) odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia wskutek okoliczności od Zamawiającego niezależnych w 
wysokości 10% wartości brutto niewykonanego zakresu umowy, 

b) niewykonania lub nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy w wysokości do 10% wartości brutto 
przedmiotu umowy, 

c) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki, 
nie więcej niż 50% wartości brutto przedmiotu umowy, 

d) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości brutto zamówienia za każdy dzień 
zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Strony w celu usunięcia wad, nie więcej 



niż 50% wartości brutto przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z należnej faktury. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy. 

5. W razie odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia z przyczyn zawinionych przez jedną ze Stron, Strona z 
której winy odstąpiono od umowy, zobowiązana jest zapłacić drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego brutto, niezależnie od treści zapisów § 5 ust. 2 lit.a) umowy. 

6. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

7. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych w niniejszej umowie 
podstaw do ich naliczenia. 

§ 8 
1. Zamawiający lub Wykonawca może odstąpić do umowy w trybie natychmiastowym lub wypowiedzieć umowę z 
siedmiodniowym terminem wypowiedzenia, jeżeli jedna ze Stron w sposób podstawowy naruszy postanowienia 
umowy, co spowoduje utratę zasadniczych korzyści, jakie strony mają osiągnąć w wyniku umowy. 
2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 
a) zostanie wszczęte postępowanie o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, 
b) zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy, 
c) Wykonawca zaniecha realizacji przedmiotu umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie będzie go realizować przez 
okres 7 dni, 
d) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub dostarcza wadliwe elementy oraz nie reaguje na 
polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez 
Zamawiającego terminie, 
e) Wykonawca dostarczył sprzęt nie odpowiadający warunkom umowy lub przekroczył terminu realizacji umowy o 
7 dni, i w dodatkowym, wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie dłuższym niż 7 dni, nie wykonał umowy 
zgodnie z jej zapisami. 
3. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy. 
4. Jeżeli umowa zostanie rozwiązana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać jej realizację. 
5. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy Strony zachowują prawo egzekucji kar umownych. 
6. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej (tj. zdarzenie zewnętrznego o charakterze nadzwyczajnym, którego nie 
można było przewidzieć ani jemu zapobiec) Strona umowy nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków 
umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę. W takim przypadku Strony 
uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana. 

 
§ 9 

Zamówienia udzielono na podstawie art. 4 pkt 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2 164, z późn. zm.) - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30 tys. euro.  

§ 10 
1. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu niniejszej umowy bez 
uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na przeniesienie praw i obowiązków 
z niniejszej umowy także w przypadku zmiany formy prawnej Wykonawcy. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny (t.jedn. Dz.U. 216 poz. 380 z późn. zm.). 
4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu 
pod rygorem nieważności. 
5. Sądem właściwym dla wszystkich spraw, które wynikną z realizacji tej umowy będzie sąd w Krakowie. 
6. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) egzemplarzu dla 
każdej ze Stron. 

 

Zamawiający      Wykonawca 

 
 

 
 

 


