
PZD.SZ.343/KC-01/07 – SprzedaŜ drzew  w  ciągu dróg powiatowych nr 4510E, 4523E, 3525E 

 

 - 1 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPRZEDAś DRZEW ROSNĄCYCH 
W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH  

Nr 4510E, 3525E, 4523E 
 
 
 
 
 
 

Zatwierdzam: 
 
 
 
 
 
 
Wieluń, dnia ….-03-2007 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wieluń, Marzec 2007 r. 



PZD.SZ.343/KC-01/07 – SprzedaŜ drzew  w  ciągu dróg powiatowych nr 4510E, 4523E, 3525E 

 

 - 2 - 

 

 

 

SPIS   TREŚCI: 
 
1. Regulamin przetargu – (str. 1-6) 
 
2. Kosztorys ofertowy – Załącznik nr 1 (str. 8) 
 
3. Doświadczenia zawodowe – Załącznik nr 2 ( str.9 ) 
4. Wykaz sprzętu – Załącznik nr 3 ( str. 10 ) 
5. Wykaz personelu Załącznik nr 4 ( str. 11 ) 
6. Prace powierzone podwykonawcom – Załącznik nr 5 ( str.12 ) 
7. Wzór umowy ( str.13-14 ) 
 
 
 
 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia składa się z 14 ( czternastu ) kolejno ponumerowanych 
stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PZD.SZ.343/KC-01/07 – SprzedaŜ drzew  w  ciągu dróg powiatowych nr 4510E, 4523E, 3525E 

 

 - 3 - 

 

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU OFERTOWEGO 

1.Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu, ul. Fabryczna 7, tel.(0-43) 843 14 50, zwany dalej 
"Sprzedającym" ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaŜ drzew rosnących w ciągu 
dróg powiatowych nr 4510E ( Wieluń- Skomlin- Toplin ), 4523E ( Ruda-Mierzyce- 
NiŜankowice ) , 3525E ( Radoszewice- Zmyślona- Kochlew- Krzeczów )  
 
2.Przetarg obejmuje sprzedaŜ 296 szt. drzew rosnących w ciągu dróg powiatowych. 
 
1) wycinkę drzew oraz prace porządkowe naleŜy przeprowadzić najpóźniej : 

− do 15 kwietnia 2007 r.  -    170 szt. 
− od 15 kwietnia do 31 lipca 2007 r.  - 126 szt. 

1a) Przed otwarciem ofert Sprzedający poinformuje o minimalnej kwocie jaką zamierza 
uzyskać ze sprzedaŜy drzew.  
1b) Wybrana zostanie oferta która będzie wyŜsza od minimalnej kwoty Sprzedającego oraz 
będzie najkorzystniejsza ze wszystkich ofert.  
1c)  W przypadku gdy Ŝadna z ofert nie przekroczy minimalnej kwoty ustalonej przez 
Sprzedającego, postępowanie zostanie uniewaŜnione. 
2) kupujący na własny koszt: 

− dokona ścięcia drzew z pozostawieniem pnia na wysokości 10 cm poniŜej powierzchni 
gruntu 
− dokona wycinki krzewów w miejscu wycinki drzew 
- wyfrezuje po wycince pnie drzew rosnących w poboczu na głębokość która zabezpieczy 
bezkolizyjne zdjęcie nadmiaru zawyŜonego pobocza z zachowaniem 6% spadku;  
w rowach i na skarpach przydroŜnych wycięte pnie drzew pozostawi na wysokości 10 cm 
poniŜej istniejącego gruntu. ( około 30 szt. drzew do frezowania ) 
− będzie likwidować powstałe odrosty ( chemicznie ) przez okres 24 m-cy licząc od daty 

usunięcia drzewa  
− wypełni ubytek gruntem po wyfrezowaniu pnia  
− uporządkuje teren ze wszelkich odpadów po wycince drzew i odrostów 
− nasadzi młode drzewka o wys. 1,8-2,2 m i wyŜsze z palikowaniem oraz pielęgnacją w 

okresie 24 m-cy  
Nasadzi młode drzewka o gatunku: 
 lipa drobnolistna lub szerokolistna 30% 
 klon jawor, klon zwyczajny, jesion wyniosły,30% 
 jarząb szwedzki 40% 
− przedstawi protokólarnie sprzedającemu wykaz nasadzonych drzewek wraz z ich 

lokalizacją i gatunkiem 
− zapewni zachowanie Ŝywotności nasadzeń drzew na poziomie 80% przez okres 2 lat 

licząc od daty protokolarnego przekazania nasadzeń sprzedającemu  
3) kupujący zobowiązany jest do naleŜytego zabezpieczenia terenu prowadzonych robót 

i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem  
4) kupujący jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przejezdności wraz z regulacją ruchu                  

( opracuje na własny koszt dokumentację tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania 
robót i uzgodni ją z właściwymi organami )  

5) kupujący powiadomi o utrudnieniach właścicieli posesji przyległych do terenu 
prowadzenia robót 
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6) kupujący jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed zniszczeniem ogrodzeń, budynków 
itp. 

7) kupujący jest odpowiedzialny za ewentualne wyłączenie, zabezpieczenia przed 
uszkodzeniem linii napowietrznych ( w tym stosowne uzgodnienia) 

8) kupujący jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych 
powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej za 
szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób 
trzecich powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym takŜe ruchem pojazdów 
mechanicznych w czasie realizacji robót objętych umową 

9) kupuj ący przed podpisania umowy dokona wpłaty na konto Sprzedającego                     
w wysokości równowartości pozyskiwanego drewna ( w dniu podpisania umowy 
przedstawi dokument potwierdzający wpłatę )  

10)  zapłaty za pozyskane drewno kupujący winien dokonać na konto sprzedającego  
 w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie Oddział w Wieluniu 
 nr konta 88 9256 0004 0070 2412 2000 0020 

11)  ewentualne szkody powstałe w wyniku prowadzenia robót pokrywa Kupujący  
12)  roboty naleŜy wykonywać przy bezwzględnym zachowaniu zasad BHP przy wycince 

drzew 
13)  w przypadku nie wykonania niŜej wymienionych czynności przed odbiorem robót oferent  

w ramach nie wywiązania się z postanowień umowy poniesie kary finansowe na rzecz 
Sprzedającego: 
• 150 zł/szt. ( brutto ) – brak wyfrezowanego pnia 
• 80 zł/szt.  ( brutto ) – nie posadzenie drzewka 
• 30 zł/m2 ( brutto ) – nieuporządkowanie terenu  

 
 
3.Do przetargu mogą przystępować oferenci spełniający następujące warunki : 
• zapewniający kompetentne kierownictwo, pracowników, specjalistyczny sprzęt i inne 

urządzenia oraz wszelkie przedmioty do wykonywania robót w zakresie zapewniającym 
prawidłowe wykonanie pod względem jakościowym, terminowym oraz bezpieczne 
wykonanie zobowiązań umownych. 

 
4.Oferta powinna zawierać : 
4.1.Wypełniony formularz oferty (wg załączonego druku)  
4.2.Wykaz waŜniejszych zadań zrealizowanych w okresie ubiegłych 5 lat o charakterze 
i złoŜoności porównywalnej z zakresem przetargu (na załączonym druku) 
4.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej (w przypadku oferentów prowadzących działalność gospodarczą) 
4.4. Aktualna informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŜne zaświadczenie 
właściwego organu sądowego lub administracyjnego – wystawione nie wcześniej niŜ                      
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
4.5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędy skarbowego potwierdzające, Ŝe 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej 
niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
4.6. Referencje. 
5. KaŜdy oferent przedłoŜy  tylko jedną ofertę. 
Oferent, który przedłoŜy więcej niŜ jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania. 
 
6.Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 
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7. Oferent dokona wizji lokalnej w terenie oraz zdobędzie wszelkie informacje, które mogą 
być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 
 
8.Załącznikami do niniejszego regulaminu są: 
Załącznik 1: Formularz Oferty  
Załącznik 2: Formularz „Doświadczenie zawodowe” 
Załącznik 3: Zestawienie zadrzewienia (masy drewna) 
Załącznik 4: Wypełniony wzór umowy 

� oferent winien  zaakceptować treść umowy ( czytelny podpis ) 
 

Formularz Oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami powinien zostać 
wypełniony przez oferenta bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych 
w regulaminie bez dokonywania w nim zmian przez oferenta.  
Oferta powinna być złoŜona w 1 egzemplarzu. 
 
9.Oferta powinna obejmować całość przedmiotu przetargu. 
 
10.Oferent związany będzie złoŜoną ofertą przez okres 30 dni od daty terminu składania ofert. 
 
11.Oferenci przedstawią oferty zgodne z wymaganiami regulaminu. Alternatywy nie będą 
brane pod uwagę. 
 
12.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej 
pod rygorem niewaŜności. 
Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być pisane w języku polskim na maszynie do 
pisania, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem oraz podpisane przez 
upełnomocnionego przedstawiciela oferenta.  
 
13.Oferent zamieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana na sprzedającego, na adres 
podany w punkcie 1 oraz będzie posiadać oznaczenia: 

„oferta na zakup drzew rosnących w ciągu dróg powiatowych  
Nr 4510E, 4523E, 3525E” 

„Nie otwierać przed 30-03-2007 r. godz. 1000" 
 
14.Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu  
POKÓJ NR 13 nie później niŜ do  30-03-2007 r.  godz. 9

30 . 
 

Wszystkie oferty składane sprzedającemu po terminie podanym powyŜej nie zostaną przyjęte. 
 
15.Sprzedający otworzy koperty z ofertami w obecności oferentów, którzy zechcą przybyć 
w dniu  30-03-2007 r.  o godz. 1000  do siedziby Sprzedającego POKÓJ NR 13 
 

Podczas otwierania kopert z ofertami sprzedający ogłosi nazwy oferentów i ceny ofertowe. 
16.Przy wyborze oferty Sprzedający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

A. Cena     100 % 
17.Sposób obliczania punktów za podane kryteria: 

- kryterium ceny (A) – oferta z ceną zakupu najwyŜszą otrzyma 100 pkt. 
oferty z cenami zakupu niŜszymi proporcjonalnie mniej: 
 

 liczba punktów   cena oferty ocenianej 
     =    ---------------------------------------   x  100 pkt. 
przyznana ofercie ocenianej  cena oferty najwyŜszej 
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18.Sprzedający przyzna zamówienie oferentowi, którego oferta przekroczy minimalną kwotę 
ustaloną przez Sprzedającego, odpowiada zasadom określonym w regulaminie oraz została 
uznana za najkorzystniejszą. 
 
19. Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez sprzedającego. 
 
20.Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest : 

referent ds. budowy dróg i zamówień publicznych  -  Bartłomiej Panek - pokój nr 13,                   
tel.843-14-50 – w godzinach od 700-1500; od poniedziałku do piątku.
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FORMULARZE OFERTY 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PZD.SZ.343/KC-01/07 – SprzedaŜ drzew  w  ciągu dróg powiatowych nr 4510E, 4523E, 3525E 

 

 - 8 - 

 
Załącznik nr 1 

KOSZTORYS OFERTOWY 
1. Nawiązując do ogłoszenia o pisemnym przetargu ofertowym na: 

sprzedaŜ drzew rosnących w ciągu dróg powiatowych Nr 4510E, 4523E, 3525E 

po odliczeniu kosztów własnych wymienionych w punkcie 2 regulaminu oraz kosztów poniesionych w związku z 

realizacją zapisów zawartych we wzorze umowy oferujemy kupno drzew objętych przetargiem za cenę: 

 
Lp.  

 
       OPIS Jednostka 

miary  

 
Ilość  

jednostek 

Cena 
jednostkowa  

[ zł ] 
( brutto )  

 
Wartość 

[ zł ] 
( brutto ) 

1. Masa grubizny 
uŜytkowej 
drewna(kłoda) 
 

 
m3 

 
529,64 

  

2. Masa drewna 
stosowego (opału) 
 

m3 302,09   

3. RAZEM ( brutto )  
 
 

4. SŁOWNIE:  

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

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Podpisano: 

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 
lub imienna pieczątka + podpis )
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pieczątka          Załącznik nr 2  

          

 

Doświadczenie Zawodowe 

 
sprzedaŜ drzew rosnących w ciągu dróg powiatowych Nr 4510E, 4523E, 3525E 

 

Wykaz, zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o 
udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie - min. 
1 usługę, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot 
zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz 
załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŜycie. 

 

Czas realizacji Rodzaj zamówienia -
nazwa kontraktu 
(wyszczególnienie, 

lokalizacja) 

Wartość kontraktu za którą 
wykonawca był odpowiedzialny 

(wartość brutto w zł) początek zakończenie 

Nazwa 
zamawiającego 

1 2 3 4 5 
     

Uwaga : załączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe usługi zostały wykonane z 
naleŜytą starannością 

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela) 

Data  
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Pieczęć wykonawcy 

 

Załącznik nr 3  

 

Wykaz sprzętu 

Dotyczy przetargu ofertowego na: 
 

sprzedaŜ drzew rosnących w ciągu dróg powiatowych Nr 4510E, 4523E, 3525E 

 

Oświadczam , Ŝe moja firma dysponuje następującymi w pełni sprawnymi jednostkami sprzętu : 
 

Rodzaj 
Sprzętu Typ/ 
Marka  

Ilość sztuk Forma władania * 

   

   

   

   

   

* Określić, czy jest to sprzęt będący własnością wykonawcy, czy teŜ wynajęty, 
dzierŜawiony, uŜyczony 

 

 

 

Podpisano : 

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela) 
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Załącznik nr 4  

Nazwa wykonawcy .. 
Adres wykonawcy ... 

WYKAZ    PERSONELU 

Przetarg ofertowy na: 
 

sprzedaŜ drzew rosnących w ciągu dróg powiatowych Nr 4510E, 4523E, 3525E 

1/ Wykaz podmiotów które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu 
zamówienia 
 

L.p. Podmiot zakres wykonywanych prac 
1.   

2.   

2/ Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nich czynności. 

 

L.p. Imi ę i nazwisko Rodzaj pełnionej 
funkcji  

Nr i rodzaj uprawnień 

*  

1.    

 

 

 

2 

 

  

• Załączyć dokumenty wymagane w Instrukcji dla wykonawców  
• Kserokopie uprawnień 

Podpisano : 

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela) 

 
Załącznik nr 5 
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RODZAJ  PRAC JAKIE WYKONAWCA 
ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM 

 

sprzedaŜ drzew rosnących w ciągu dróg powiatowych Nr 4510E, 4523E, 3525E 

Nazwa wykonawcy .................................................................................................... 

Adres wykonawcy   ................................................................................................... 
Numer telefonu .......................................Numer faxu .......................................  

 

L.p. Rodzaj 
powierzonej 
części 
zamówienia 

Wyszczególnienie 
części zamówienia 

Wartość powierzonej 
części zamówienia w zł 
brutto 

Nazwa (firma) 
proponowanych 
podwykonawców 

     

     

Podpisano : 

( podpis upełnomocnionego przedstawiciela 
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UMOWA NR KC.... /SZ/07 

W dniu ....-....-2007r. w Wieluniu pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Wieluniu zwanym dalej 
"Sprzedającym" , reprezentowanym przez :  
1. Antoniego Burzyńskiego  - Kierownika PZD  
a ....................................................................................................................................... 
zwanym dalej “Kupuj ącym”  reprezentowanym przez : 
1. .............................   - .............................  
2. .............................   - .............................  
 
została zawarta umowa o następującej treści:  

§ 1. 

1.Umowa została zawarta w trybie pisemnego przetargu ofertowego  
(znak sprawy: SZ.343/KC-01/07). 

§ 2. 

1.Sprzedający sprzedaje a kupujący nabywa 296 szt. drzew rosnących w ciągu dróg powiatowych nr 4510E, 
3525E, 4523E za kwotę ............................ zł słownie:   
2.Wycinkę drzew oraz prace porządkowe naleŜy przeprowadzić najpóźniej: 
- do 15 kwietnia 2007 r .                   – 170 szt.  
-od 15 kwietnia do 31 lipca 2007 r.  – 126 szt. 
3.Kupujący zobowiązuje się wpłacić kwotę umowną na konto sprzedającego  
w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie Oddział w Wieluniu  
nr konta 88 9256 0004 0070 2412 2000 0020 
4.Kupujący przed podpisania umowy dokona wpłaty na konto Sprzedającego                     w wysokości 
równowartości pozyskiwanego drzewa ( w dniu podpisania umowy przedstawi dokument potwierdzający 
wpłatę )  

§ 3. 

1.Kupujący przeprowadzi wycinkę nabytych drzew oraz uporządkowanie terenu po wycince. 
Ponadto kupujący zobowiązuje się na własny koszt: 
- ściąć drzewa z pozostawieniem pnia na wysokości poniŜej 10 cm od powierzchni gruntu 
- wyciąć krzewy w miejscu wycinki drzew 
- wyfrezować po wycince pnie drzew rosnących w poboczu na głębokość która zabezpieczy bezkolizyjne 

zdjęcie nadmiaru zawyŜonego pobocza z zachowaniem 6% spadku.  
W rowach przydroŜnych wycięte pnie drzew pozostawić na poziomie istniejącego gruntu 
( ilość około 30 szt. drzew do frezowania  ) 

- zlikwidowanie powstałych odrostów  przez okres 24 m-cy licząc od daty usunięcia drzewa 
- wypełnić grunt po wyfrezowaniu pni 
- uporządkować teren ze wszelkich odpadów po wycince drzew i odrostów 
- nasadzić młode drzewka o wys. 1,8-2,2 m i wyŜsze z palikowaniem oraz pielęgnacją przez okres 24 m-cy 
-   nasadzić młode drzewka o gatunku: 

 lipa drobnolistna lub szerokolistna  -30% 
 klon jawor, klon zwyczajny lub jesion wyniosły -30% 
 jarząb szwedzki -40% 

- przedstawić protokolarnie sprzedającemu wykaz nasadzonych drzew wraz z ich lokalizacją i gatunkiem 
- zapewnić zachowanie Ŝywotności nasadzeń drzew na poziomie 80% przez okres 2 lat licząc od 
daty protokolarnego przekazania nasadzeń sprzedającemu. 
2. W przypadku nie wykonania wyŜej wymienionych czynności przed odbiorem robót oferent  w ramach nie 
wywiązania się z postanowień umowy poniesie kary finansowe na rzecz Sprzedającego: 

• 150 zł/szt. ( brutto ) – brak wyfrezowanego pnia 
• 80 zł/szt.  ( brutto ) – nie posadzenie drzewka 
• 30 zł/m2 ( brutto ) – nieuporządkowanie terenu  

 
§ 4. 

1.Kupujący zobowiązuje się oznakować roboty zgodnie ze sporządzonym przez siebie,  projektem organizacji 
robót. Projekt zatwierdzi zarządzający ruchem. 
2.Kupujący przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków 
bezpieczeństwa, jakość materiałów oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy.  
3.Kupujący powinien zapewnić kompetentne kierownictwo, pracowników, materiały, sprzęt i inne urządzenia 
oraz wszelkie przedmioty do wykonania robót i usunięcia ewentualnych wad w zakresie zapewniającym 
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prawidłowość pod względem jakościowym, terminowe i bezpieczne wykonanie przedmiotu umowy (w takim 
zakresie jak to określono w niniejszej umowie oraz będące logicznym następstwem z niej wynikającym). 

§ 5. 

1.Kupujący ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach, materiałach i sprzęcie spowodowane przez 
niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych w trakcie realizacji robót. 
2.Kupujący zobowiązany jest do naleŜytego zabezpieczenia terenu prowadzonych robót i ponosi 
odpowiedzialność za szkody spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem na zasadach ogólnych.  
3.Kupujący jest odpowiedzialny za prawidłową organizację i zabezpieczenie ruchu na drodze w czasie trwania 
robót.  
4.Kupujący jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z 
zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym takŜe 
ruchem pojazdów mechanicznych w czasie realizacji robót, objętych umową.  

§ 6. 

1.W przypadku nie wywiązania się z niniejszej umowy przez kupującego z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność, zobowiązuje się on zapłacić sprzedającemu tytułem odszkodowania 10% ceny umownej. 
Dotyczy to szczególnie niewypełnienia zobowiązań wynikających z § 3 umowy. 
2.Kupujący zapłaci sprzedającemu karę pienięŜną w wysokości 0,5% ceny umownej za kaŜdy dzień zwłoki w 
wypełnieniu zobowiązań wynikających z § 3 umowy. 
3.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego i przekraczającego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 7. 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego. 

§ 8. 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 
niewaŜności. 

§ 9. 

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego 
miejscowo dla siedziby Sprzedającego. 

§ 10. 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla kaŜdej ze stron. 

SPRZEDAJĄCY:      KUPUJĄC



 


