
Zapytanie ofertowe  

kompleksowej obsługi „Dni Wołczyna 2019”  

 
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

nr 19, poz. 117 z późń. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej 
ustawy. 
 
 
I. Zamawiający 
Wołczyński Ośrodek Kultury 
46-250 Wołczyn, u. Opolska 2 
NIP 751-15-12-414 
 
II. Przedmiot oferty 
Przedmiotem oferty jest kompleksowa obsługa Dni Wołczyna, w tym: 

a. przygotowanie propozycji programu artystycznego podczas Dni Wołczyna 2019 (ze 
szczególnym uwzględnieniem koncertów „gwiazd” w dniu 28.06.2019 r. (piątek) około godz. 
21.00 i 29.06.2019 r. (sobota), około godz. 21.00.  

b. zakontraktowanie artystów (gwiazdy wieczoru) na dzień 28.06.2019 r. (piątek) i 29.06.2019 
r. (sobota) oraz supportów na dzień 28.06.2018 r. (piątek) i 29.06.2018 r. (sobota) wraz z 
wszelkimi opłatami wynikającymi z występu (opłata za występ, opłaty ZAiKS, transport, 
noclegi, opłaty wynikające z wyposażenia garderoby wg ridera artysty); 

c. wynajem sceny (minimum 10x12) na dzień: 28.06.2019 r. (piątek – gotowość sceny g. 12.00. 
W przypadku gotowości sceny w terminie wcześniejszym niż wskazany wyżej Wykonawca 
zapewnia we własnym zakresie ochronę mienia do czasu przekazania dla Zamawiającego  
tj. w dniu 28.06.2019 r. godz. 12:00), 29.06.2019 r. (sobota – gotowość sceny g. 12.00), 

30.06.2019 r. (niedziela – gotowość sceny od godz. 10.00). W dniu 30.06.2019 r. impreza 
planowana jest do godz. 23.00. Wyposażenie, wielkość sceny, zadaszenia itp. powinny być 
zgodne z riderem artystów występujących podczas Dni Wołczyna. Scena powinna posiadać 
tzw. realizatorkę dźwięku o min. wym. 3x3m. Realizatorka ta musi być profesjonalnej 
konstrukcji (nie dopuszcza się typowych słabych konstrukcyjnie namiotów które szczególnie 
podczas niesprzyjającej i problematycznej pogodzie mogą zostać zwiane lub przemakać). 
Ponadto z lewej lub z prawej strony sceny na dodatkowym podeście musi być usytuowane 
profesjonalne, zadaszone i osłonięte z trzech stron miejsce realizacyjne monitorowe; 
Boczne okotarowanie sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne np.: gęsta siatka lub 
lekki, gęsty materiał, szczególnie podczas niesprzyjającej i problematycznej pogodzie - woda 
nie może dostawać się bokami oraz tyłem na scenę, 

d. wynajem nagłośnienia i oświetlenia oraz płotów zabezpieczających (350m) wraz  
z transportem, zabezpieczenie techniczne imprezy oraz montaż i demontaż urządzeń, 
obsługa techniczna, nagłośnieniowa, oświetleniowa na dzień: 28.06.2019 r. (piątek – 
gotowość g. 12.00), 29.06.2019 r. (sobota – gotowość g. 12.00); 

e. zakontraktowanie licencjonowanej firmy ochroniarskiej zabezpieczającej imprezę masową 
(1000 osób) oraz całość obiektu, na którym odbywać się będzie impreza (w tym 
zabezpieczenie sprzętu, nagłośnienia, sceny, oświetlenia oraz wyposażenia garmażeryjnego) 
w godzinach nocnych (28.06.2019 r. - 29.06.2019 r. i 29.06.2019 r. - 30.06.2019 r.) wraz z 
przygotowaniem dokumentacji imprezy masowej; 

f. zapewnienie obsługi medycznej w dniach 28.06.2019 r. – 29.06.2019 r. zgodnej  



z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej   

g. wynajem toalet i umywalek przenośnych niezbędnych do przeprowadzenia imprezy 
masowej na liczbę 1000 osób wraz ich serwisem, transportem i ustawieniem we 
wskazanym miejscu; 

h. zapewnienie obsługi gastronomicznej z uwzględnieniem przepisów sanepidarno-
epidemiologicznych poprzez wystawienie: 
1. min. 2 punktów sprzedaży piwa i 2 punktów z napojami bezalkoholowymi,  
2. stoisk gastronomicznych oferujących m.in.: potrawy z grilla, fastfood;   
3. stoisk małej gastronomii typu: gofry, lody, popcorn, wata cukrowa, słodycze;  
4. zapewnienia miejsc siedzących przy ławach biesiadnych pod parasolami dla około 1000 

osób  
5. zabezpieczenia swojego sprzętu podczas trwania imprezy oraz w nocy i dbania o 

porządek w sąsiedztwie stoisk, 
i. zapewnienie urządzeń rozrywkowych, (wesołe miasteczko) w tym karuzel na terenie 

imprezy, 
 
Wszelkie konstrukcje techniczne opisane powyżej muszą mieć aktualne atesty bezpieczeństwa. Na 
żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie obowiązany okazać atesty w terminie do 4 dni 
roboczych od dnia wezwania.  
 
 
Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do 
pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy,  które dotyczą przedmiotu niniejszego 
zamówienia. 
 
 
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją 
niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP. 
 
 
III. Czas realizacji  
28.06.2019 r. (piątek) – 30.06.2019 (niedziela) 
Dni Wołczyna / Festyn „Serce dla Wołczyna” (w niedzielę, 30.06.2019 r.) 
Miejsce realizacji: teren rekreacyjno-sportowy, Wołczyn ,ul. Sienkiewicza 
 
 
IV. Termin płatności 
do 30 dni po dostarczeniu faktury VAT  
 
 
V. Sposób oceny ofert. 
1. Najkorzystniejsza oferta złożona wraz z załącznikami, zostanie wyłoniona poprzez porównanie 
złożonych ofert wg kryterium:  
a. kwota do zapłaty przez Zamawiającego za kompleksową obsługę imprezy – 50%;  
b. zaproponowany program artystyczny ze szczególnym uwzględnieniem „gwiazd wieczoru” – 40%  
c. referencje – 10% 
2. Od decyzji nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.  
3. Z wyłonionym Zleceniobiorcą zostanie zawarta umowa – wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do 



niniejszego zapytania.  
 
VI. Oferta powinna zawierać: 
1. Wypełniony druk oferty – załącznik nr 1 
2. Załączniki: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie 

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 
2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy 

 minimum 3 referencje 

 
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu: 
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywanej 
działalności, posiadają niezbędną wiedzę i min. 5 letnie doświadczenie w tego typu działalności 
oraz posiadają potencjał do wykonania zamówienia.  Do obowiązków Wykonawcy należy  
w szczególności: wykonanie zamówienia terminowo i zgodnie z przepisami prawa.  
W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia dzielności jest krótszy - w tym 
okresie, zrealizował co najmniej trzy usługi techniczne polegające na nagłośnieniu, oświetleniu, 
budowie sceny koncertów, o wartości brutto co najmniej 40.000,00 zł. każda. Wykonawca winien 
załączyć do każdej usługi dokument potwierdzający, iż wykonał ją należycie, zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej w sposób rzetelny i prawidłowy 
 
 
 
VIII. Czas i miejsce złożenia oferty: 
Ofertę należy przesłać  do dnia 08.03.2019 r.  na adres:  
Wołczyński Ośrodek Kultury 
ul. Opolska 2 
46-250 Wołczyn 
 
 
Wołczyn, dnia 01.03.2019 r. 

DYREKTOR  
Wołczyńskiego Ośrodka Kultury 

mgr inż. Bożena Grabas                                          
 



Załącznik nr 1 
 
 
 

OFERTA 
 

I. Dane oferenta: 
 
…………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………….. 
 

 
 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego szczegółowo w Zapytaniu ofertowym 
kompleksowej obsługi „Dni Wołczyna 2019” (p. II. Przedmiot zamówienia):  
 
cenę brutto: …....................................... 
 
(słownie: brutto …................................................................................................................................) 
 
 
1. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego 

zastrzeżeń. Oświadczam/y, że posiadamy możliwości i niezbędne zaplecze do wykonania 

przedmiotu zamówienia.  

2. Oświadczam/y, że cena podana w ofercie zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem 

zamówienia, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego i jest ceną ostateczną. 

3. Oświadczam/y, że posiadamy wiedzę i doświadczenie, dysponujemy odpowiednim potencjałem 

technicznym, osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia oraz, że znajdujemy się 

w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej właściwe wykonanie zamówienia. 

4. Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 

 
 
 
 
 
 
 
 



II. Proponowany program Dni Wołczyna (ze szczególnym uwzględnieniem „gwiazd wieczoru”: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
Do oferty załączam: 
 
1............................................................................................................................................................. 
 
2............................................................................................................................................................. 
 
3..........................................................................................…............................................................... 
 
4............................................................................................................................................................. 
 
5............................................................................................................................................................. 
 
6............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
………………..........., dnia...............................                                         ...................................................... 
                                         pieczęć i podpis  
 
 
 
 
 
Dane osoby do kontaktu z Zamawiającym: 
 
Imię i nazwisko …................................................................................................................................ 
 
nr telefonu …........................................................................................................................................ 
 
e-mail …............................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wykaz wykonanych usług polegających na zapewnieniu nagłośnienia i oświetlenia scen wraz  
z obsługą techniczną /wzór/ 

Lp. Zakres zamówienia Wartość 
brutto 
zamówienia 

Miejsce realizacji zamówienia 
Nazwa i adres zamawiającego oraz 
nr telefonu 

Nazwa obsługiwanej 
gwiazdy 

     

     

     

     

 
Miejscowość i data: ................................................... 

 

…………………………………………………………………………………………… 
(pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionej/  

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 
 

UMOWA 
 
 
Zawarta w Wołczynie  …................... r. pomiędzy: 
„...............................................” 
ul. …......................, ….........................., NIP: …......................., reprezentowaną/ym przez: 
…......................... – właściciela 
zwanym w dalszej części umowy ZLECENIOBIORCĄ 
a 
 
Wołczyńskim Ośrodkiem Kultury 
ul. Opolska 2, 46-250 Wołczyn, NIP: 751-15-12-414, reprezentowanym przez: 
Bożenę Grabas - dyrektora 
zwanym w dalszej części umowy ZLECENIODAWCĄ. 
 

§  1 
Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 

a. zakontraktowanie artystów (gwiazdy wieczoru) na dzień 28.06.2019 r. (piątek) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
i 29.06.2019 r. (sobota) ………………………………………………………………………………………………..…. 
oraz supportów na dzień 28.06.2019 r. (piątek) i 29.06.2019 r. (sobota) wraz z wszelkimi 
opłatami wynikającymi z występu (opłata za występ, opłaty ZAiKS, transport, noclegi, opłaty 
wynikające z wyposażenia garderoby wg ridera artysty) wg propozycji zawartej w ofercie 
firmy z dnia …………………….………………………… złożonej i zaakceptowanej przez 
Zleceniodawcę; 

b. wynajmu sceny (minimum 10x12) na dzień: 28.06.2019 r. (piątek – gotowość sceny  

g. 12.00), 29.06.2019 r. (sobota – gotowość sceny g. 12.00. W przypadku gotowości sceny w 
terminie wcześniejszym niż wskazany wyżej Wykonawca zapewnia we własnym zakresie 
ochronę mienia do czasu przekazania dla Zamawiającego tj. w dniu 28.06.2019 r. godz. 
12:00), 30.06.2019 r. (niedziela – gotowość sceny od godz. 10.00). W dniu 30.06.2019 r. 
impreza planowana jest do godz. 23.00.; 

c. wynajmu nagłośnienia i oświetlenia oraz płotów zabezpieczających (350m) wraz  
z transportem, zabezpieczenie techniczne imprezy oraz montaż i demontaż urządzeń, 
obsługa techniczna, nagłośnieniowa, oświetleniowa na dzień: 28.06.2019 r. (piątek – 
gotowość g. 12.00), 29.06.2019 r. (sobota – gotowość g. 12.00); 

d. zakontraktowania licencjonowanej firmy ochroniarskiej zabezpieczającej imprezę masową 
(1000 osób) oraz całość obiektu, na którym odbywać się będzie impreza (w tym 
zabezpieczenie sprzętu, nagłośnienia, sceny, oświetlenia oraz wyposażenia garmażeryjnego) 
w godzinach nocnych (28.06.2019 r. - 29.06.2019 r. i 29.06.2019 r. - 30.06.2019 r.) wraz z 
przygotowaniem dokumentacji imprezy masowej; 

e. wynajmu toalet i umywalek przenośnych niezbędnych do przeprowadzenia imprezy 
masowej na liczbę 1000 osób wraz ich serwisem, transportem i ustawieniem we 
wskazanym miejscu; 

f. zapewnienia obsługi gastronomicznej z uwzględnieniem przepisów sanepidarno-
epidemiologicznych poprzez wystawienie: 
1. min. 2 punktów sprzedaży piwa i 2 punktów z napojami bezalkoholowymi,  
2. stoisk gastronomicznych oferujących m.in.: potrawy z grilla, fastfood;   



3. stoisk małej gastronomii typu: gofry, lody, popcorn, wata cukrowa, słodycze;  
4. zapewnienia miejsc siedzących przy ławach biesiadnych pod parasolami dla około 1000 

osób  
5. zabezpieczenia swojego sprzętu podczas trwania imprezy oraz w nocy i dbania  

o porządek w sąsiedztwie stoisk, 
g. zapewnienie urządzeń rozrywkowych, (wesołe miasteczko) w tym karuzel na terenie 

imprezy, 
 

zgodnie z zapytaniem ofertowym. 
 

§  2 
Należność przysługującą Zleceniobiorcy za w/w usługę strony ustalają w wysokości brutto: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 
słownie: ………………………………………………………………………......................................................... brutto, 
która zostanie przekazana Zleceniobiorcy na podstawie wystawionej faktury VAT. Należność 
zostanie opłacona w ciągu 30 dni od otrzymania faktury. 
 

§  3 
Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania wszystkich prac i czynności określonych w §1 umowy 
w terminie zapewniającym prawidłowe i bezkolizyjne przeprowadzenie imprezy. 
 

§4 
1. Zleceniobiorca oświadcza, że dołoży należytej staranności wymaganej w tego rodzaju 
przedsięwzięciach. 
2. Zleceniobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za rezultat swojego działania. 
3. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada ważną na dzień składania oferty polisę lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500 tys. zł na mienie oraz 500 tys. zł na 
osoby. 
4. Zleceniobiorca oświadcza, że wszystkie konstrukcje techniczne, urządzenia posiadają ważne 
atesty bezpieczeństwa.  
 
 

         §5 
Zleceniobiorca nie może bez pisemnej zgody Zleceniodawcy powierzyć wykonania umowy osobie 
trzeciej. W przypadku uzyskania takiej zgody, za działania tych osób Zleceniobiorca odpowiada jak 
za własne. 
 

        §6 
 
1. Wykonanie przedmiotu umowy musi być zgodne z planem.                                                                                                                                                                                                              
2. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości lub problemów w trakcie realizacji 
umowy, Zleceniobiorca korzystać będzie ze wskazówek udzielonych przez Zleceniodawcę. 
3. Wszelkie zastrzeżenia i uwagi Zleceniodawcy Zleceniobiorca zobowiązany jest uwzględnić w 
terminie wyznaczonym przez Zleceniodawcę. 

        
 
 
 



§7 
 

Zleceniodawca zobowiązuje się do :  
1. Zapewnienia dostępu do złącz trójfazowych na potrzeby wyłącznie nagłośnienia i oświetlenia,  
o wydajnościach minimum: 160A (oświetlenie, nagłośnienie i gastronomia), oraz 40A wesołe 
miasteczko. Odległość złączy od sceny maksymalnie 25 metrów.  
2. Zapewnienia zabezpieczenia medycznego  

     §8 
 
1. W przypadku nienależytego wykonania umowy przez Zleceniobiorcę, Zleceniobiorcy przysługuje 

kara umowna w wysokości 30% kwoty wynagrodzenia brutto.  
2. Przez nienależyte wykonanie umowy należy rozumieć między innymi: 
a) ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy; 
b) samodzielną zmianę zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zleceniobiorcę;  
c) złą jakość wykonania przedmiotu umowy oraz estetykę budzącą zastrzeżenia np.: 
- zerwanie koncertu przez artystę z powodu niespełnionych oczekiwań, nieporządek na scenie, 

niczym nieuzasadnione przerwy w koncertach spowodowane nieumiejętna obsługą sprzętu, 
niczym nieuzasadnione sprzężenia, piski, niekulturalne zachowanie ekip w stosunku do 
artystów itp. 

d) użycie do wykonania przedmiotu umowy materiałów nie odpowiadających polskim normom 
oraz obowiązującym przepisom; 

e) wykonanie przedmiotu umowy z opóźnieniem; 
f) udostępnienie przedmiotu umowy na okres krótszy niż czas trwania imprezy, określony §1 

umowy. 
3. Kara umowna podlega potrąceniu z kwoty faktury VAT przedstawionej do zapłaty za wykonany 

przedmiot umowy.  
4. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego kary umowne. 
 

   §9 
 
1. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, 
w przypadku: 
a) gdy Zleceniobiorca narusza w sposób istotny postanowienia umowy  
b) gdy Zleceniobiorca odpowiednio wcześnie nie przystąpi do czynności montażowych mających na 
celu zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia sceny na czas trwania imprezy. 
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
i powinno zawierać uzasadnienie. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 
Zleceniobiorcy: 
a) wynagrodzenie umowne Zleceniobiorcy nie przysługuje; 
b) dodatkowymi kosztami, stanowiącymi różnicę pomiędzy kwotą wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy zgodnie z § 10 umowy, a ceną ustaloną z nowym Zleceniobiorcą, Zleceniobiorca 
obciąży dotychczasowego Zleceniobiorcę; 
c) Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zleceniodawcy karę z tytułu odstąpienia od umowy,  
w wysokości 30% wynagrodzenia umownego, w terminie 30 dni od dnia odstąpienia od umowy – 
niezależnie od kosztów, o których mowa w pkt. b; 
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 
Zleceniodawcy, Zleceniobiorcy przysługuje zwrot poniesionych i udokumentowanych kosztów. 



5. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna względem drugiej strony w przypadku, gdy do 
wykonania umowy nie dojdzie na skutek okoliczności spowodowanych bezspornym 
i udokumentowanym działaniem siły wyższej, zdarzeń losowych lub innych okoliczności 
niezależnych od woli stron, którym nie można było zapobiec.  
 
 

§  4 
Odstąpienie od umowy przez Zleceniodawcę z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od 
Zleceniobiorcy, pociąga za sobą jako skutek obowiązek uregulowania należności ustalonych 
umową, tzw. kary umownej. 

 
§  5 

Zleceniobiorca nie ponosi  skutków finansowych, będących następstwem przeszkód w realizacji 
umowy powstałych na skutek sił wyższych: grząski teren, ukształtowanie terenu, brak dojazdu, 
klęski żywiołowe itp. 

 
§ 6 

 
Wszelkie zmiany dotyczące powyższej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej. 
 

§  7 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu 
cywilnego. 
 

§  8 
Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy. 
 
 

§  9 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron . 
 
 
 
 
……………………………………………………….     ……………………………………………….. 
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