
1 
 

 
 

Opoczno, dnia 08.12.2021r. 
 

Zapytanie ofertowe 
nr sprawy: 68/DWiOŚ/2021 

 
Działając w oparciu o postanowienia § 9 Zarządzenia Nr 26/2021 Zarządu Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie z dnia 12 kwietnia 
2021r. w sprawie: tekstu jednolitego zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych  
w Spółce, zwolnione z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zapraszamy 
do złożenia oferty cenowej na usługę  p.n.: „Badanie wody-wskaźniki bakteriologiczne i 
fizykochemiczne na rok 2022” 
 
I. ZAMAWIAJACY 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Opocznie, ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno, woj. łódzkie, Polska, REGON 590028079,            
NIP 768-000-38-62, wpisana jako przedsiębiorca do rejestru sądowego w Sądzie Rejonowym dla 
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydz. KRS pod Nr 0000110297, kapitał zakładowy w wysokości:               
43.518.500,00 zł, tel. (44) 754-76-11, FAX (044) 789-06-47 adres intern.: www.pgk.opoczno.pl,  
e-mail: przetargi@pgk.opoczno.pl 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. „Badanie wody – wskaźniki bakteriologiczne  

i fizykochemiczne na rok 2022”. 
2.  Usługa będzie wykonywana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015r 

w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, na podstawie art.11 
ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 
(Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1240 z póź.zm.), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 
listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2015 
poz. 1989), oraz Zgodnie z zaleceniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Opocznie, pismo PPIS - Hśr -HK-4553/234/18 z dnia 25.05.2018, wykonanie dodatkowych 
oznaczeń parametrów tj. pH, chlor wolny, chlor związany oraz potencjał redox  każdorazowo z 
wykonywaniem badań mikrobiologicznych w miejscu pobrania próbek wody. 

3.  Usługa wykonywana cyklicznie wg harmonogramu przedstawionego przez  Zamawiającego, 
Załącznik Nr.1-5 

4. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków: 
Wykonawca musi posiadać akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie badań 
odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody na pływalniach określonych w 
załączniku nr 4 do rozporządzenia. 

5. Miejsce realizacji  zamówienia:  
Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”, ul. Biernackiego 4A, 26 – 300 Opoczno 
III. KRYTERIA OCENY OFERT.  
1. Kryterium wyboru oferty: cena  -100%. 

 

 
 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej  

Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością  w Opocznie 

26-300 Opoczno,  ul. Krótka 1   
Nazwa skrócona: 

 P.G.K. Sp. z o.o. w Opocznie 
tel. 044 754 76 11  fax 44 789 06 47 
e-mail:sekretariat@pgk.opoczno.pl     

www.pgk.opoczno.pl 
 

NIP: 768-000-38-62 
REGON: 590028079 
KRS: 0000 110297 
BDO: 000007905 

Sąd Rejonowy dla Łodzi-
Śródmieścia  

w Łodzi Sąd Gospodarczy 
XX Wydział KRS I Sekcja 

Kapitał Zakładowy: 43.518.500,00 zł 
Konto bankowe: 

Bank Spółdzielczy w Opocznie  
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2.  Podana w formularzu ofertowym cena ma charakter stały,  obowiązujący przez cały okres 
trwania umowy. 

3.  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, przy wykorzystaniu wzoru Zamawiającego, 
który  stanowi załącznik nr  1 do niniejszego zapytania. 

 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
1. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2022 – 31.12.2022r. 
2. Umowa zostanie zawarta niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania. 

 
V. MIEJSCE ORAZ  TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Składanie ofert 

1) Oferty należy  przesłać drogą elektroniczną na adres: przetargi@pgk.opoczno.pl w terminie 
do dnia 16.12.2021 r.    

2) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferenta  pisemnie lub 
telefonicznie.  

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania 
przyczyny. 

 
VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

Warunkiem udziału jest złożenie w ustalonym terminie następujących dokumentów: 
1. Wypełniony Formularz Oferty (wzór – załącznik nr 1) 
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej), wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Z odpisu lub zaświadczenia winno 
wynikać, kto i w jaki sposób jest uprawniony do reprezentacji wykonawcy- w przeciwnym 
razie należy dołączyć listę osób uprawnionych oraz wskazać sposób reprezentacji. 

 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1) Osoba upoważniona  do kontaktu z Wykonawcami: w sprawie opisu przedmiotu 
zamówienia pani Renata Kacprzak-Pacan nr tel.44 736 11 31, pani Ewelina Skrzypek,   
adres elektroniczny: przetargi@pgk.opoczno.pl, tel. 44 754 76 11, w godzinach  od 7:30 
do 14:00 

2) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, iż zostały 
złożone oferty o tej samej cenie Zamawiający wzywa wykonawców do złożenia ofert 
dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych 
niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

3) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania 
ofert, zmienić zapytanie ofertowe. Zmienione zapytanie ofertowe Zamawiający 
niezwłocznie przekazuje wszystkim potencjalnym wykonawcom, którym przekazał 
zapytanie ofertowe. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny 
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin 
składania ofert. Zamawiający oraz potencjalny wykonawca związani są treścią zapytania 
ofertowego. 

4) Zamawiający zawiera umowę w sprawie udzielenia zamówienia, po uprzednim porównaniu 
i ocenie ofert. Umowę zawiera się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, chyba że 
przepisy wymagają szczególnej formy prawnej dla zachowania jej ważności. 

5) Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przyznaniu mu zamówienia. Wykonawca 
zobowiązany jest stawić się w siedzibie Zamawiającego celem podpisania umowy. Nie 
zgłoszenie się Wykonawcy w wyznaczonym terminie będzie traktowane jako uchylenie się 
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od zawarcia umowy, w takim przypadku Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy 
sklasyfikowanemu jako następny w rankingu ofert.  

6) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

7) Zamawiający zamyka postępowanie bez zawarcia umowy jeżeli: 
a) nie została złożona żadna oferta,  
b) żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym 
przez      Zamawiającego, 
c) Zamawiający stwierdził zaistnienie istotnych okoliczności, których nie można      było 

przewidzieć wcześniej, a których zaistnienie powoduje niemożność      zawarcia 
prawidłowej umowy.  

8) Załącznikami do niniejszego Zapytania są: 
a) Formularz ofertowy- wzór- załącznik nr 1, 
b) Projekt umowy – załącznik nr 2. 
c) Harmonogram badania wody od 01.01.2022 do 31.12.2022r. – załącznik nr 3. 
d) Harmonogram badania wody od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. – załącznik nr 4. 
e) Harmonogram badania wody od 01.07.2022r. do 31.12.2022r. – załącznik nr 5. 
f) Wskaźnik bakteriologiczny Lagionella – woda z natrysków – załącznik nr 6. 
g) Harmonogram badania wody od 01.01.2022 do 31.12.2022r. – załącznik nr 7. 
h) Zalecenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie, PPIS-Hśr-

HK-4553/234/18 z dnia 25.05.2018 – załącznik nr 8. 
 

 
 

Sporządził         Zatwierdził: 
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Załącznik nr 1 

Pieczątka oferenta                                                                                      
OFERTA 

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego 

„Badanie wskaźników bakteriologicznych i fizykochemicznych wody na rok 2022” 

Lp Parametr Razem 
Ilość 

Cena 
netto 

Podatek VAT Cena 
brutto 

Wartość 
brutto 

A Wskaźniki 
bakteriologiczne 

1 Escherichia coli w 100ml 
wody 

108     

2 Pseudomonas aeruginosa 108     

3 Ogólna liczba bakterii w 1 
ml w temp. 36±2°C po 48 
godz. 

72     

4 Legionella 29     

B Wskaźniki 
fizykochemiczne 

     

1 ∑THM-
/np.:bromki,CHLOROFOR
M/ 

24     

2 azotany 24     

3 Utlenialność – niecki 
basenowe 

84     

3 Utlenialność – wodociąg 24     

4 MĘTNOŚĆ WODY - 
wejście podbasenie 

12     

5 MĘTNOŚĆ WODY- niecki 
basenowe 

36     

6 pH 108     

7 Potencjał Redox 108     

8 Chlor wolny 108     

9 Chlor związany 108     

RAZEM CENA OFERTY     

Składamy ofertę następującej treści: 
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto  ...................................................zł 

Obowiązujący podatek VAT..........%                      …...............................................zł 
Cena brutto................................................................................................................zł 
słownie........................................................................................................................... 

2. Przyjmujemy do realizacji postanowione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym 
warunki. 

3. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 
NIP ….......................................................   
 
                                                                                                           
                                                                     …................................................                          
         (data i podpis osoby upoważnionej) 
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Załącznik Nr.2 
Projekt  UMOWY nr ……….. 

na usługę p.n. „Badanie wody – wskaźniki bakeriologiczne i fizykochemiczne  
na rok 2022”. 

Nr sprawy 68/DWiOŚ/2021 
 
Zawarta w Opocznie, w dniu………………... 2021 r. (……....2021r.) pomiędzy: 
 
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                 
w Opocznie, z siedzibą w Opocznie, ul. Krótka 1, kod pocztowy: 26-300 Opoczno, wpisaną 
jako przedsiębiorca do rejestru sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi 
XX Wydz. KRS pod Nr 0000110297, kapitał zakładowy w wysokości: 43.518.500,00 zł, 
REGON 590028079, NIP 768-000-38-62 reprezentowaną przez: Krzysztofa Owczarskiego -                     
Prezesa Zarządu, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, 

a 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………..., zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ 

 
Zwanych dalej łącznie także STRONAMI, o następującej treści: 
 
Zważywszy, na wynik postępowania wewnętrznego o udzielenie zamówienia na usługę p.n. 
„Badanie wody – wskaźniki bakteriologiczne i fizykochemiczne na rok 2022”, 
przeprowadzonego w formie przetargu KC, stosownie do postanowień § 9 Zarządzenia Nr 26/2021 
Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 
Opocznie z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie: Regulaminu postępowania przy udzielania 
zamówień publicznych w Spółce, niniejszym ustala się, co następuje: 
 

§1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę polegającą na prowadzeniu 
badań wskaźników bakteriologicznych i fizykochemicznych wody  w okresie od dnia 01.01.2022 
do dnia 31.12.2022. 
2.  Usługa zostanie wykonywana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
09.11.2015r w sprawie wymagań  jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, na podstawie 
art.11 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 
wodnych (Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1240 z póź.zm.), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 
listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2015 poz. 
1989), oraz Zgodnie z zaleceniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie, 
pismo PPIS - Hśr -HK-4553/234/18 z dnia 25.05.2018, wykonanie dodatkowych oznaczeń 
parametrów tj. pH, chlor wolny, chlor związany oraz potencjał redox  każdorazowo z 
wykonywaniem badań  mikrobiologicznych w miejscu pobrania próbek wody.3. Wykonawca 
przyjmuje do wykonania ww. prace, zobowiązuje się wykonać je ze szczególną starannością i 
dbałością o interesy Zamawiającego oraz zgodnie z wymogami określonymi właściwymi 
przepisami prawa. 
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§2 
Termin realizacji 

1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę polegającą na prowadzeniu 
badań wskaźników bakteriologicznych i fizykochemicznych wody  w okresie od dnia 01.01.2022 
do dnia 31.12.2022 
2. Strony ustalają terminy wykonania badań zgodnie z załączonymi harmonogramami Załączniki Nr. 
3-7. 
3. Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych badań ustalane będą każdorazowo przy 
poborze próbek. 

§3 
Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ogółem za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 
określonej w formularzu oferty kwota netto zł..................…; obowiązujący podatek 
VAT ……………………….; kwota brutto 
zł ………………………../słownie:........................................../ 
2. Ceny jednostkowe netto podane w ofercie są stałe na cały okres trwania umowy. 
3. Zlecenie dodatkowych oznaczeń parametrów zgodnie z ceną zawartą w umowie. 
4. Cena obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia tj. naczynia do 
pobrania materiału badawczego, pobranie materiału badawczego, transport do laboratorium, 
wykonanie badania oraz dostarczenie wyników w formie sprawozdania przesłanego drogą 
elektroniczną na adres ……………………………. 

 
§4 

Sposób rozliczenia 
1. Zapłata za przedmiot umowy dokonana będzie na rachunek bankowy wykonawcy przelewem w 
terminie 30 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę. 
2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer NIP:768-000-38-62 
3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer NIP:……………... 
 

 §5 
Warunki gwarancji jakości 

1. Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji w całości zamówienia w przypadku zamknięcia 
obiektu np. z powodu  ograniczeń dotyczących funkcjonowania obiektu, a Wykonawcy nie 
przysługują roszczenia odszkodowawcze z tytułu niewykonania w całości zamówienia. 
2. Zamawiający może rozwiązać Umowę przed upływem jej obowiązywania ze skutkiem 
natychmiastowym w następujących przypadkach: 
a) powtórzenia się nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia przez wykonawcę, tj. 
dwukrotne pisemne zastrzeżenie zgłoszone przez Zamawiającego 
b) zaniechania świadczenia postanowień umownych przedmiotu zamówienia 
3. Strony ustanawiają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
umowy w formie kar umownych: 
a) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych: 

• w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność w 
wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej umowy 

b) Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kar umownych: 
• w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność w 

wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej umowy 
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§ 6 
Ochrona danych osobowych  

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych 
niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu 
art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej 
„Rozporządzeniem”), a Sprzedawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 
tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Sprzedawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 
przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Sprzedawca zobowiązuje się: 
1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem 

oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, 
których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 
odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których 
mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 
4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą 

przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 
5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 

przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych 
osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w 
Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Sprzedawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie 
dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo 
państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Sprzedawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku 
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków 
określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Sprzedawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki 
zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 
zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych 
osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o 
kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie 
nie dłuższym niż 7 dni  

10. Sprzedawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 
spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Sprzedawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na 
Wykonawcę.  

13. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 
podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego 
o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym 
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przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek 
decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych 
do Sprzedawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych 
kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności 
prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  

15. Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 
materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych 
uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, 
pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w 
innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji 
wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, 
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie 
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia 
danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować 
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy 
Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych. 

 
 

 §8 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu                      
Cywilnego oraz innych ustaw. 
2. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwy dla siedziby Wynajmującego Sąd Powszechny 
3. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
 
….............................................                            …................................................... 
  (ZAMAWIAJĄCY)                     (WYKONAWCA) 
 
 

 
 
 
 
 

 


