Sława, dnia 26.07.2017 r.

Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia:
„Dostawa sprzętu monitorującego dla OSP Sława”
Zamawiający
Ochotnicza Straż Pożarna w Sławie
ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 10
67-410 Sława
tel.: 68-356-66-98
e-mail: osp@osp.slawa.pl
Zapytanie ofertowe prowadzone jest w uproszczonym postępowaniu w formie rozeznania
cenowego dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro – art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn.
zm.)
I. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu monitorującego dla OSP Sława w skład
zamówienia wchodzą:
Kamera IP PTZ zoom x20 – 4 szt.
Uchwyt słupowy do kamer – 4 szt.
Skrzynka elektryczna – 4 szt.
Przyłącze transmisyjne wraz rocznym abonamentem – 4 szt.
Rejestrator 8 portowy IP kompatybilny z proponowaną kamerą – 4 szt.
Specyfikacja techniczna kamer
Charakterystyczne cechy produktu:
- kamera szybkoobrotowa w obudowie zewnętrznej IP66
- płynny obraz do 25kl./s w rozdzielczości HD1080 (1920x1080)
- czuły przetwornik CMOS z progresywnym skanowaniem
- funkcje poprawy obrazu: 3D DNR, Defog, HLC/BLC, EIS
- kamera dzień/noc z odsuwanym filtrem podczerwieni
- optyczny zoom x 20, autofocus

- funkcja inteligentnego pozycjonowania 3D w sterowaniu myszą
- obsługa presetów, patroli, tras
- maski prywatności, zamrażanie presetów
- funkcja parkowania po czasie nieaktywności
- harmonogramy aktywności według tygodniowego planu
- kompresja wideo H.264/MJPEG
- kompresja trzech strumieni wideo o oddzielnie definiowanych parametrach
- obsługa funkcji inteligentnych - przekroczenie linii wirtualnej, wkroczenie w obszar
- gniazdo kart SD/SDHC/SDXC (do 128GB) z obsługą ANR
- wejście / wyjście audio
- 1 wejścia / 1 wyjście alarmowe
- zasilanie PoE lub 24V AC
- alternatywnie możliwość konfiguracji, podglądu, sterowania i/lub rejestracji przez
sieciowe rejestratory sprzętowe
- dedykowane oprogramowanie Client
- oprogramowanie do zapisu
- oprogramowanie na urządzenia mobilne, przeglądarkę internetową Mozilla, Chrome, IE,
inne, dzięki kompatybilności z ONVIF, CGI, PSIA
Parametry techniczne:
Parametry
Zewnętrzna kamera szybkoobrotowa PTZ, 2Mpx / HD1080
Kamera
- Przetwornik obrazu
1/2.8” CMOS z progresywnym skanowaniem
- Maksymalna rozdzielczość
1920x1080
- Minimalne oświetlenie
0.05 Lux/F1.6(kolor), 0,01Lux/F1.6(cz/b)
- Cyfrowa redukcja szumów
- Wyłącz / tryb normalny / tryb zaawansowany
- Migawka elektroniczna

1 - 1/10 000s
- AGC
Auto / Ręcznie
- Balans bieli
Auto / Ręcznie / ATW / Wewnątrz / Zewnątrz / Światło dzienne i sodowe
- Dzień / noc
- Mechanicznie odsuwany filtr podczerwieni
- Funkcje poprawy obrazu
- Cyfrowa redukcja szumów 3D DNR, Defog, HLC/BLC, EIS
- Obiektyw, Długość ogniskowej
4.7 - 94mm, zoom optyczny x20
- Zoom cyfrowy x16
- Szybkość zoom ok. 2,7s (optyczny zoom: szeroko - wąsko)
- Kąt obiektywu 61,4° - 2.9° (szeroko - wąsko)
- Min. odległość obserwacji 10 - 1500mm (szeroko - wąsko)
- Zakres apertury F1.6 - F3.5
- Tryby ustawienia ostrości Automatyczny / półautomatyczny / ręczny
- Obrotnica Zakres obrotu w poziomie 360°
- Szybkość w poziomie Ręczna: 0.1° - 250°/s, Presety: 300°/s
- Zakres obrotu w pionie -5°~90° , Auto Flip
- Szybkość w pionie Ręczna ok. 0.1-150°/s Presety: 200°/s
- Proporcjonalny zoom
- Szybkość obrotu może być ustawiana automatycznie zależnie od bieżącego powiększenia
- Ilość presetów 300 (w tym zarezerwowane)
- Ilość tras
4 z zapisem trasy do ok. 10minut
- Ilość patroli 8 (do 32 presetów każdy)
- Zapamiętanie parametrów
Powrót do poprzedniego stanu po restarcie
Parkowanie

Wywołanie: Preset / Patrol / Trasa / Losowe skanowanie / Skanowanie w poziomie /
Skanowanie w pionie - po zaprogramowanym czasie braku aktywności w sterowaniu
- Zadania harmonogramu
Wywołanie: Preset / Patrol / Trasa / Losowe skanowanie / Skanowanie w poziomie /
Skanowanie w pionie/ Automatyczny restart/ Kalibrowanie / Wysterowanie wyjścia według zaprogramowanego harmonogramu tygodniowego
Wyświetlanie pozycji PTZ
Włącz / wyłącz
Zamrażanie presetów
Włącz / wyłącz
Obraz i dźwięk
- Strumienie
3: główny, pomocniczy, 3ci-strumień
Strumień główny: liczba klatek na sekundę przy zadanej rozdzielczości
50Hz: 25 fps (1920x1080,1280x960 ,1280x720), 50 fps (1280x960 , 1280x720)
60Hz: 30 fps (1920x1080,1280x960 ,1280x720), 60 fps (1280x960 , 1280x720)
Strumień
pomocniczy:
50Hz:
30fps(704x480,640x480,352x240)

25fps(704x576,640x480,352x288)

60Hz:

Trzeci strumień 50Hz: 25fps(1920x1080,1280x960,1280x720,704x576,640x480,352x288)
60Hz: 30fps(1920x1080,1280x960,1280x720,704x480,640x480,352x240)
- Kompresja obrazu H.264 / MJPEG
- Kompresja dźwięku G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/G722
- Ustawienia obrazu Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość: ustawiane przez program lub
przeglądarkę
- Funkcje Znak wodny, przeciwmigotanie, smart IR, własny tekst na obrazie.
- Detekcja ruchu
22x18 pól, czułość 6 poziomów, tryby pracy: normalny oraz zaawansowany. W trybie
zaawansowanym możliwość definiowania stref o różnej czułości oraz różnicowania
czułości w trybie dzień i noc.
Sieć
- Protokoły
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP,
RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
- Liczba jednoczesnych połączeń na żywo Maks. 20

- Poziomy uprawnień Do 32 kont; 3 poziomy: Administrator, Kontrola kamery, Tylko
podgląd
- Zabezpieczenia dostępu Identyfikacja użytkowników (identyfikator i hasło), Identyfikacja
hosta (adres MAC), filtrowanie adresów IP
- Integracja z systemami ONVIF, PSIA, CGI
P2P Tak
- Kontrola kamery
Obrót w poziomie (Pan) i w pionie (Tilt), powiększenie (Zoom), ostrość (Focus),
sterowanie myszą (3D-Positioning), przesłona (Iris), wywołanie i ustawianie presetów,
tras, patroli tryb auto.
Zapis sieciowy NAS
Opcje zapisu Nagrywanie z nadpisywaniem lub do zapełnienia nośnika. Harmonogramy
zapisu: ciągły lub alarmowy.
Alarmy Detekcja ruchu, przekroczenie linii wirtualnej, wtargnięcie w obszar, sabotaż
wideo, wyjątek audio, dysk pełny, nieuprawnione logowanie, błąd zapisu, konflikt adresów
IP, odłączenie od sieci IP.
Reakcje alarmowe Wyzwolenie nagrywania, wysłanie e-mail, zrzut zdjęcia na FTP,
przesłanie informacji o zdarzeniu do oprogramowanie, wywołanie presetu, trasy, patrolu,
wyzwolenie wyjścia alarmowego
Interfejsy Ethernet 10Base-T / 100Base-TX, złącze RJ45
Wejście audio 2-2.4V[p-p], Impedancja wejściowa 1KQ ±10%
Wyjście audio Line level, 600Q
Wejścia/wyjścia alarmowe 1 /1
Zapis lokalny Wsparcie dla kart SD/SDHC/SDXC do 128GB, wbudowany slot micro SD
Ogólne
Zasilanie 24VAC lub PoE (802.3at, class 4)
Pobór mocy Max 20W
Temperatura pracy, wilgotność -30°C-65°C / wilgotność maks 90% (bez kondensacji)
Odporność Stopień ochrony obudowy: IP66, IK10 Ograniczona odporność na przepięciowa
TVS 4000V
Instalacja Wysięgnik słupowy
II. Wymagania Zamawiającego dotyczące zamówienia
Sprzęt musi być fabrycznie nowy.
Termin realizacji zamówienia: dostarczenie zakupionego sprzętu monitorującego dla OSP
Sława ma nastąpić w terminie do dnia 30.09.2017 r.
Dostawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji nie mniejszej niż 60 miesięcy.
Forma płatności za zakupiony sprzęt – faktura VAT, płatna przelewem.

Wykonawca wyraża zgodę na zrealizowanie zamówienia na warunkach określonych
w projekcie umowy, stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
III. Miejsce i sposób złożenia oferty:
W przypadku zainteresowania realizacją niniejszego zamówienia, zapraszam do złożenia
oferty cenowej na załączonym druku.
Wraz z ofertą należy dostarczyć:
- kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem odpowiednich świadectw dopuszczenia
CNBOP potwierdzających parametry oferowanego sprzętu,
- aktualny wypis / wydruk z urzędowego systemu danych / z odpowiedniego rejestru,
w którym wykonawca jest wpisany jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą,
- dokument potwierdzający posiadanie przez wykonawcę statusu płatnika podatku VAT.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną,
zgodnie z obowiązującą u wykonawcy zasadą reprezentacji.
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Odpowiedź na zapytanie
ofertowe z dnia 26.07.2017 r. dotyczące zakupu sprzętu monitorującego dla OSP Sława.”
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej osobiście lub przesyłką pocztową / kurierską w
terminie do dnia 29 lipca 2017 r. do godz. 9.00 w biurze Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej
w Sławie znajdującym się w Strażnicy OSP przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 10, 67410 Sława.
Wybór wykonawcy nastąpi dnia 29 lipca 2017 r. do godz. 10.30.
IV. Kryteria oceny ofert :
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które spełniają wymagania przedstawione
w pkt I – III.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium ceny.
3. Wykonawca, którego oferta zawierać będzie najniższe wynagrodzenie brutto, zostanie
uznany za Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
V. Pozostałe informacje:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zaoferują przedmiot zamówienia
zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie
bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
3. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcą jest: Prezes Ochotniczej Straży
Pożarnej w Sławie dh Mariusz Drogosz tel. 533-098-107 lub tel.:68-356-66-98.
Załączniki:
1. projekt umowy,
2. wzór oferty cenowej

Mariusz Drogosz
Prezes OSP Sława

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SŁAWIE
UL. ODRODZONEGO WOJSKA POLSKIEGO 10
67-410 SŁAWA

OFERTA CENOWA
Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 26 lipca 2017 r. składam niniejszą ofertę na realizację
zamówienia:
Dostawa sprzętu monitorującego dla OSP Sława
I Dane Dostawcy:
Nazwa firmy / Nazwisko i imię ...................................................................................................
Nazwa organu rejestrowego, nr w rejestrze ……………….……………………………………
Wysokość kapitału zakładowego (w przypadku spółek handlowych): ……….………………………
Adres siedziby .......................................................................................................................
Tel. .........…………................………e-mail……………………………………….
NIP: …………………………

REGON: …………………

II Przedmiot zamówienia: usługi /niepowtarzające się okresowo/
Kod ze Wspólnego Słownika Zamówień:
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 35125300-2 –kamery bezpieczeństwa.
III Zobowiązania Dostawcy:
Zobowiązujemy się do zrealizowania dostawy sprzętu monitorującego dla OSP Sława zgodnie z
opisem zamówienia i wymaganiami Zamawiającego.
Za cenę netto …………………….…… zł
…..% VAT tj ………………………… zł
Cena brutto ………………………….. zł
IV Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i postanowieniami umowy
oraz zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą
ofertą i na warunkach określonych we wspomnianym wyżej projekcie umowy, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego

_____________________________________
data i podpis Wykonawcy/ pełnomocnika

„Projekt” UMOWA Nr ……/2017

Umowa zawarta w dniu ....................... 2017 r. w Sławie, pomiędzy:
Ochotniczą Strażą Pożarną w Sławie z siedzibą: 67-410 Sława, ul. Odrodzonego Wojska
Polskiego10,
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym : 00000 92 434
NIP: 925-18-72-452
REGON: 971 287 188
tel.:68-356-66-98
e-mail: osp@osp.slawa.pl http:// www.osp.slawa.pl
numer rachunku bankowego:17 8669 0001 0093 0974 2000 0001.
nazwa banku: BS / oddział Sława,
reprezentowaną przez:
Dh Mariusza Drogosza – Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławie , przy kontrasygnacie
Dh Kajda Marcin – Skarbnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławie
zwaną w dalszej treści Zamawiającym,
a
.................................................................., z siedzibą w ……………………, prowadzącym
działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru ………………… prowadzonego
przez ………………. o wysokości kapitału zakładowego ……………….. (w przypadku
spółek kapitałowych), nr
NIP .............................., REGON ……………………
reprezentowaną przez:
1...........................................................................................................................................
2...........................................................................................................................................
zwaną w dalszej treści umowy Dostawcą
Zawarcie niniejszej umowy jest następstwem wyboru wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego,
rozstrzygniętego dnia 29 lipca 2017 roku.
§ 1
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu monitorującego dla OSP Sława, zwanego w
dalszej części umowy również „zestawem”, na który składają się:
Kamera IP PTZ zoom x20 – 4 szt.
Uchwyt słupowy do kamer – 4 szt.
Skrzynka elektryczna – 4 szt.
Przyłącze transmisyjne wraz rocznym abonamentem – 4 szt.
§2
1. Dostawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do dnia 30
września 2017 r.
2. Przez zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia należy rozumieć:
2.1. Protokolarne przekazanie zestawu Zamawiającemu, z udziałem upoważnionych
przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławie oraz
2.2. Protokolarne wydanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji zestawu, wymaganej
przez Zamawiającego:
• książki gwarancyjne w języku polskim,
• świadectwo dopuszczenia CNBOP potwierdzających parametry oferowanego
sprzętu oraz innego.

§3
1. Dostawca otrzyma za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, wynagrodzenie
całkowite zgodne ze złożoną ofertą cenową, w kwocie: ………………………… zł
brutto: ( słownie: ………………..……...........…………….............. zł), obejmującą cenę
netto …………………….. zł oraz podatek wg VAT ……%, w kwocie …………….. zł.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 umowy, obejmuje wszystkie koszty związane
z wykonywaniem umowy, w tym koszty opakowania, transportu i wydania Zestawu
Zamawiającemu, uzyskania wymaganej dokumentacji do Zestawu.
3. Dostawca otrzyma wynagrodzenie za zrealizowaną dostawę na podstawie bezusterkowego
protokołu odbioru (przekazania) Zestawu oraz poprawnie wystawionej faktury VAT.
4. Należność Dostawcy zostanie uregulowana przelewem na rachunek bankowy Dostawcy nr
…………………………………………….. podany na fakturze, w terminie 30 dni od daty
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu, z zastrzeżeniem
postanowienia zawartego w ust. 3 powyżej.
5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia płatnością rachunku Zamawiającego.
6. W przypadku przedstawienia przez Dostawcę nieprawidłowej faktury, Zamawiający nie
będzie związany z terminem, o którym mowa w ust 4.
§4
Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy, strony wyznaczają
następujące osoby:
1)Zamawiający: Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławie dh Mariusz Drogosz
tel. 533-098-107 lub tel.:68-356-66-98.
2)Dostawca: ……………………………………………………………………………………
imię i nazwisko osoby , stanowisko, telefon kontaktowy
§5
1. Dostawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami
zapytania ofertowego, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, oraz postanowieniami umowy.
2. Dostawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie
wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne
działania lub zaniechanie.
§6
Do obowiązków Zamawiającego należeć będzie:
1. Odebranie przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż siedem dni roboczych od
daty powiadomienia o gotowości przekazania zestawu pod warunkiem, że dostarczony
Zestaw (lub jego części składowe) nie będzie miały dostrzeżonych wad oraz że wraz
z dostawą Zestawu Zamawiającemu zostaną przekazane wymagane dokumenty, o których
mowa w § 2 pkt 2.2.
2. Zapłata umówionego wynagrodzenia.
§7
1. Odbiór przedmiotu zamówienia będzie potwierdzony protokółem zdawczo-odbiorczym
sporządzonym przez Dostawcę i podpisanym przez strony w przypadku nie dostrzeżenia
wad lub braku dokumentów, o których mowa w § 2 pkt 2.2.
2. Dostawca zgłosi Zamawiającemu Zestaw do odbioru z wyprzedzeniem minimum siedmiu
dni roboczych.
3. W przypadku stwierdzenia usterek podczas odbioru lub braku dokumentów, o których
mowa w § 2 pkt 2.2., Dostawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub braków
w ciągu 7 dni od daty przystąpienia do odbioru, co jest warunkiem odbioru przedmiotu
zamówienia. Koszty ponownego przyjazdu i dostawy Zestawu (lub jego części składowej)

bez wad lub brakujących dokumentów pokrywa Dostawca. Postanowienie to nie narusza
postanowień § 8, które uruchomi się dopiero z chwila odbioru przedmiotu zamówienia.
4. Data podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego będzie traktowana, jako data realizacji
dostawy Zestawu.
5. Z chwilą wydania przedmiotu sprzedaży Zamawiającemu, przechodzą na niego wszelkie
korzyści i obciążenia związane z jego utrzymaniem, jak również ryzyko przypadkowej
utraty lub uszkodzenia.
§8
1. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot sprzedaży. Okres
gwarancji wynosi ……... miesięcy.
2. Okres gwarancji liczy się od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w przedmiocie sprzedaży,
Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę, a ten zobowiązuje się bez zbędnej
zwłoki, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym do ich bezpłatnego usunięcia.
4. W przypadku stwierdzenia ukrytych wad technicznych koszty napraw pokryje Dostawca.
5. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za
szkody wyrządzone wskutek dostarczenia wadliwego przedmiotu sprzedaży.
§9
1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Dostawcę będą
naliczane następujące kary umowne.
1.1. Za niewykonanie zobowiązania w terminie określonym w § 2 ust.1, Dostawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia całkowitego brutto
o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.
1.2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Dostawcę z powodu okoliczności, za które
odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w§ 3 ust. 1.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia
przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary.
3. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar
umownych.
4. Dostawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej z należnego mu
od Zamawiającego wynagrodzenia.
§ 10
Dostawca zapewni szkolenie z zakresu obsługi zestawu, dla co najmniej 2 przedstawicieli
jednostki OSP Sława, które odbędzie się w ciągu jednego dnia roboczego w terminie i
miejscu odbioru końcowego. Protokół z przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi
podstawowej wraz z adnotacją o osobach, które go odbyły, zostanie sporządzony w 2
egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron umowy i podpisany przez obie strony
umowy.
§ 11
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

1. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, mających na celu prawidłową realizację
przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach:
1.1. Zmiany osób określonych w § 4.
1.2. Zmiany terminu zakończenia realizacji umowy, jeżeli zajdą obiektywne okoliczności,
na które strony umowy nie będą miały wpływu lub wystąpieniach których, nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy.
1.3. Zmiana ustawowej stawki procentowej podatku VAT.
2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
2. Spory między stronami mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egz. otrzymuje
Dostawca i 2 egz. Zamawiający.
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