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Chmielnik, dnia 03 sierpnia 2015 r.

„Chmielnik Zdrój” SA
36-016 Chmielnik 146
NIP: 8131018358
+48 17 22 96 588


Zapytanie ofertowe

Dotyczące projektu „Zakład przetwórstwa owoców i warzyw-zakup i uruchomienie linii technologicznych do przetwórstwa owoców i warzyw” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Wieloaspektowy Program Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”, realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Rolno – Przemysłowe “Dolina Strugu” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

1.Nazwa i adres zamawiającego:

„Chmielnik Zdrój” SA
36-016 Chmielnik 146
NIP: 81310-18-358

2. Realizacja zamówienia dotyczy


Dostawa następujących  elementów  składowych:
	linia do produkcji, dżemów - 1 kpl.  
	linia do produkcji marynat warzywnych - 1 kol. 
	linia do produkcji suszu z warzyw, owoców oraz ziół - 1 kpl. – 

Specyfikacja poszczególnych linii zawarta jest w  „Opisie przedmiotu zamówienia- specyfikacja techniczna” stanowiącym załącznik nr 1 powyższego zapytania ofertowego.

3. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności.


4.Termin oraz miejsce wykonania  zamówienia:
Termin zakończenia realizacji zamówienia : do  15 maja 2016 r.
Miejsce realizacji zamówienia:  Błędowa Tyczyńska 

5.Miejsce składania ofert.
 CHMIELNIK Zdrój” SA
36-016 Chmielnik 146

6.Sposób złożenia oferty
Oferta może zostać złożona osobiście, przesłana za pośrednictwem poczty, bądź  kurierem na adres 
„Chmielnik Zdrój” SA
36-016 Chmielnik 146

7.Termin złożenia oferty.

Oferty należy składać do dnia  03 września 2015 r.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane .

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Wzór oferty wraz z wzorem umowy stanowi załącznik do zapytania ofertowego.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 
Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: 

Dorota Leniard
alfred@intertele.pl

Tel 661 764 612
8. Kryterium wyboru oferty.
Kryterium wyboru oferty: 
	cena- 100% 


9. Termin rozstrzygnięcia postępowania: 

Do dnia: 17 września 2015 r.

10.Warunki udziału w postępowaniu:
O zamówienie może ubiegać się Oferent:
-  który posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenia w przedmiocie zamówienia 
– który posiada odpowiedni potencjał techniczny do wykonania zamówienia,
- który znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- w stosunku do którego nie otwarto likwidacji oraz który nie ogłosił upadłości.
Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku wyboru oferty. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych 
Oferty takie nie będą rozpatrywane.

Wybrany Oferent zostanie powiadomiony o wyborze jego oferty, co będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy. 

Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru oferenta, nie przewiduje się postępowania odwoławczego w sprawie decyzji o wyborze oferenta, odrzucenia oferty lub zakończenia postępowania bez jego wyboru.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.


11. Zawartość oferty.
Oferta musi zostać dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem :
„Oferta dla „Chmielnik Zdrój” SA
tradycyjna przetwórnia owoców, warzyw oparta na ekologicznych produktach;*
Oferta musi zawierać:
- Wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami ( oferta powinna: być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez wykonawcę)
-Podpisane oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania)
- Podpisana klauzula antykorupcyjna (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania)
- Zaakceptowany wzór umowy (każda strona umowy powinna być parafowana, załącznik nr 4 do niniejszego zapytania)







OFERTA

Oferta dla:  

Chmielnik Zdrój” SA
36-016 Chmielnik 146

Dane oferenta:

PEŁNA NAZWA FIRMY 




ADRES SIEDZIBY FIRMY




TELEFON

ADRES E-MAIL

NIP

REGON




Odpowiadając na zapytanie ofertowe zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w zapytaniu składamy ofertę.

Nazwa towaru/usługi
Cena netto  
VAT
Cena brutto 
Linii do produkcji dżemów;



Linia do produkcji marynat warzywnych



Linia do produkcji suszu z warzyw, owoców oraz ziół.




SUMA NETTO:



SUMA VAT:



SUMA BRUTTO:





	Termin związania ofertą wynosi 5 miesięcy od daty otwarcia ofert.
	Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu zawierająca opis parametrów technicznych urządzeń stanowi załącznik nr 1 do oferty.
	Dostawa po stronie oferenta
	Okres gwarancji wynosi: 24 miesiące.
	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z otrzymanym zapytaniem ofertowym i w pełni je akceptujemy.

W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Dane kontaktowe  osoby upoważnionej przez oferenta do kontaktów w sprawie oferty:


IMIĘ I NAZWISKO OSOBY DO KONTAKTU


ADRES KORESPONDENCYJNY 


TELEFON  KONTAKTOWY 


ADRES  E-MAIL








Pieczęć i podpis oferenta 


…………………………….




Załączniki:
	Parafowany opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1)

Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków (Załącznik nr 2)
Podpisana klauzula antykorupcyjna (Załącznik nr 3)
Parafowany wzór umowy (Załącznik nr 4)












Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna Zamówienia


Przedmiot zamówienia
Wymagania odnośnie urządzeń 
Iloć
1.
Linii do produkcji dżemów;
1. Rozdrabniacz młotkowy Konstrukcja rozdrabniacza powinna być wersją zespoloną z silnikiem elektrycznym (monoblok). Elementy rozdrabniające zamocowane są na osi silnika elektrycznego i zamknięte w szczelnej komorze rozdrabniania wyposażonej w lej zasypowy i wysyp. Całość zamocowana powinna być na podstawie. Wszystkie części stykające się z produktem, wykonane są z materiałów kwasoodpornych w gat. AISI 304 i nierdzewnych.
Charakterystyka techniczna:
Wydajność     około            - 3,0 [t/h]
Zainstalowana moc             - 5,5 [kW]
 Elementy składowe urządzenia:
	komora rozdrabniania z elementami rozdrabniającymi i wysypem;

odstawa rozdrabniacza;
silnik elektryczny;
 Rozdrabniacz zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż.
	 2.Wyparka próżniowa – w skład wyparki powinny wchodzić  zespoły:
	- zbiornik wyparki – kulista dennica, części walcowej oraz kulistej dennicy dolnej. Na czeszy górnej winna się znajdować podstawa napędu mieszadła, króćce technologiczne, minimum trzy wzierniki oraz właz φw400.w dennicy winien być króciec spustowy oraz króciec czujnika temperatury, w dolnej części również powinna znajdować się część grzejna  posiadająca izolację cieplną
	-  zespół  napędu z mieszadłem winien zawierać motoreduktor i wał mieszadła kotowicowego wyposażonym w skrobaki
	-pulpit sterowniczy wyposażony w osprzęt pomiarowo kontrolny oraz instalację elektryczną  niezbędną  do sterowania  i kontroli przebiegu  pracy
	- układ próżniowy powinien składac się z – zawór zwrotny na próżnię, skraplacz z natryskiem wodnym, zawór sterujący, pompy próżniowej  jednostopniowej oraz przewodów próżniowych i połączeniowych.
	Urządzenie powinno spełniać następujące parametry:

Parametr
Przestrzeń 1
Przestrzeń II

Najwyższe  ciśnienie dopuszczalne(bar)
3 / 0
0,5 / -1

Najwyższa /najniższa temperatura dopuszczalna ( C)
143 / 5
111 / 5

Rodzaj medium wypełniającego przestrzeń
para wodna / 2
Pr. spożywczy / 2

Pojemność (l)
80
680

	
	Elementy stykające się z produktem powinny być z stali kwasoodpornej dopuszczonej do kontaktu z żywnością

1
2.
Linia do produkcji marynat warzywnych
1.  Myjka bębnowa powinna składać się z obudowy wykonanej z rur prostokątnych i blach, bębna obrotowego wykonanego z blachy perforowanej, zespołu napędowego, zespołu wodnego oraz zasypu i wysypu. Bęben zawieszony jest  na paskach klinowych, które poprzez napęd wprawiają bęben w ruch obrotowy. Wszystkie metalowe elementy myjki do warzyw zostaną wykonane ze stali kwasoodpornej za wyjątkiem napędu wraz z silnikiem elektrycznym, łożyskowań, elementów z tworzywa sztucznego
 Charakterystyka techniczna:
Wydajność około                   - 0,3-1,0 [t/h]
Objętość bębna 	około   	    - 0,75 [m3]
Zainstalowana moc	    - 1,5 [kW]
. Elementy składowe urządzenia:
	obudowa wyposażona w zasyp, wysyp i osłony;

obrotowy bęben wraz z wałem podtrzymującym i napędowym;
układ natryskowy;
zbiornik wody z pompą .
 Myjka zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż.
2.Zespół Parowego Obierania
Przenośnik dozujący
Transport technologiczny i dozowanie
	Średnica ślimaka około - 270  mm

Skok ślimaka  do 315 mm
	Zainstalowana moc – 3 kW
Obroty ślimaka około-  10/min.
Długość koryta  do 3000 mm
Napęd – motoredyktor
Parownik wstępny
Urządzenie do rozparzania naskórka warzyw na regulowaną głębokość
	Wydajność –  od 0,8  do 1,4 mg/h

Zapotrzebowanie pary – 0,8 mg/h
Ciśnienie robocze pary 0,8-0,9 MPa
Pojemność zbiornika – od 0,250m3 do 0,295 m3
	Waga jednego wsadu – 70 - 120 Kg
	Czas parowania – 40 – 90 s
	Czas trwania cyklu – 70 – 250 s
	Ciśnienie robocze w instalacji pneumatycznej – 0,6 MPa
Zainstalowana moc – 2,2 kW
Napęd motoreduktor + falownik
Przenośnik odbierający
Transport technologiczny wstępnie rozparzonego surowca do urządzeń następnych
	Średnica ślimaka około 270  mm

Skok ślimaka do = 315 mm
	Zainstalowana moc – 3,0 kW
Obroty ślimaka około  -  7/min.
Napęd – motoreduktor + falownik
Rozprężacz pary
Urządzenie technologiczne do odbioru pary z parownika wstępnego w celu wyeliminowania  wydostawania się jej na pomieszczenia produkcyjne –pojemność do 0,5m3
Zespół rozdzielczo-sterowniczy

3.Ocieraczka warzyw okopowych –Urządzenie powinno składać się z następujących głównych elementów: Półokrągłego łoża z wałami ocierającymi i ślimakiem prowadzącym którego wstęga tworzy „komory” przytrzymujące produkt na wałach - Natrysków do mycia wałów i zraszania produktu wraz z układem zasilającym Obudowy urządzenia wraz z osłonami bezpieczeństwa i wziernikami rewizyjnymi, -Napędów wraz z układem automatyki i szafą sterowniczą, - Urządzenie wyposażone w wały szczotkowe, do ocierania warzyw okopowych. Szacunkowa wydajność- 1,0 – 2,0 t/h, Długość około - 3 130 mm, Ilość wałów ocierających – 6 szt, Średnica wałów - ~ Ø 130 mm, Średnica ślimaka transportującego - Ø 700 mm, Długość robocza - 2 100 mm, Wysokość zasypu maksymalnie do -2 270 mm, Wysokość wysypu - do 800 mm, Zasilanie  - 400 V, 50 Hz, Moc silnika minimalnie  - 4,75 kW, Zużycie wody - max. 3 m3/h Prędkość obrotowa ślimaka i wałów ocierających regulowana falownikiem przekazywanie napędu na wałach poprzez pasy zębate
4. Obieraczka do ziemniaków oraz innych twardych warzyw, jak buraki czy marchew. Jednorazowy wsad (kg) minimum 8  kg, Wydajność (kg/h) – 150-200, moc silnika 0,55 KW.

5. Stacja przygotowania zalewy powinna  składać się z konstrukcji wsporczej na której posadowiony jest izolowany dolny zbiornik przygotowania i górny zbiornik dozowania zalewy z pompy obiegowej wraz z instalacją technologiczną i skrzynką elektryczną oraz wymiennika rurowego.,  stację zalewy wyposażyć w   układ regulacji temperatury i zabezpieczenie urządzenia przed przegrzaniem. 
. Charakterystyka techniczna:
Wydajność  minimalna                       - 500 [l/h]
Objętość zbiornika dolnego  około	    - 0,5 [m3]
Objętość zbiornika górnego około	    - 0,6 [m3]
Zainstalowana moc		    - 1,1 [kW]
. Elementy składowe urządzenia:
	konstrukcja wsporcza zbiorników;
	izolowane zbiorniki dolny i górny z wyposażeniem;

wymiennik rurowy;
pompa obiegowa;
skrzynka elektryczna.
6. Pasteryzator tunelowo –zanurzeniowy, Transport w pasteryzatorze -dwa łańcuchy rolkowe połączone poprzeczkami (w kształcie litery C), tzw. mata. Na poprzeczkach powinny być umieszczone będą skrzynki metalowe (KO), w których będą butelki lub słoiki z produktem do pasteryzacji. Ruch maty skokowy z regulacją czasu jednego cyklu daje możliwość dowolnej regulacji czasu i temperatury pasteryzacji zasilanie elektryczne - 380V/50Hz -8 kW Zapotrzebowanie pary -500 kg/h, Ciśnienie pary - 6 bar powierzchnia pasteryzacji do  10m2   czas pasteryzacji -Regulowany -do 60 minut, temperatura  wody chłodzącej na wyjściu -  85°C wstępne podgrzewanie butelek natryskiem i końcowe schładzanie butelek natryskiem proces pasteryzacji w zanurzeniu
Wszystkie urządzenia powinny być wykonane w wersji ze stali 
kwasoodpornej. Ze stali zwykłej jakości mogą być wykonane ewentualnie elementy nie mające styczności z obrabianym surowcem. Dodatkowo         ze względu na warunki pracy pod wysokim ciśnieniem i dużą temperaturą zbiornik ciśnieniowy w parowniku wstępnym ( ‘gruszka’) powinien być wykonany   ze specjalnej stali kotłowej. Natomiast rozprężacz pary będzie wykonany ze stali zwykłej jakości. 


1
3.
Linia do produkcji suszu z warzyw, owoców oraz ziół.

1.Szatkownica  - szatkownica z regulacja obrotów -  TARCZA PLASTRY FALISTE 2,5mm, Zestaw tarcz minimum 4 szt. Tarcz tnących- WIÓRKI 2mm, 3mm, - MIAZGA, - SŁUPEK 3x3v,.Tarcze plastry.
2. Suszarnia.  Komora powinna być wyposażona w regały i odpowiednie urządzenia. Kubatura minimalna  3m3 . Regały powinny być wykonane z materiałów które mają dopuszczenia do kontaktu z żywnością.  


Załącznik nr 2						………………………………																					Miejscowość i data



	
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW 

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


	Adres wykonawcy	.................................................................................................


	Miejscowość ................................................


	Oświadczam, że 

		Posiadam/ zatrudnieni przeze mnie pracownicy posiadają:
1) odpowiednią wiedzę i doświadczenia w przedmiocie zamówienia 
2) odpowiedni potencjał techniczny do wykonania zamówienia,
3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
4) nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji oraz nie ogłosiłem upadłości.




                                             …………….……………                                                                       czytelny podpis  

Załącznik nr 3																		……………………………..
Miejscowość i data                                                 



KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA

Oświadczam, że:
•	nie oferowałem ani nie dawałem żadnych korzyści majątkowych w celu wpłynięcia na postępowanie lub wynik takiego postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami w ramach postępowania konkursowego dotyczącego realizacji projektu: 
„Zakład przetwórstwa owoców i warzyw-zakup i uruchomienie linii technologicznych do przetwórstwa owoców i warzyw” współfinansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przy realizacji Wieloaspektowego Programu rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu” 
•	nie brałem udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach pomiędzy Wnioskodawcami, które miałyby na celu wpłynięcie na przedmiotowe postępowanie lub wynik takiego postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.






									………..………….………                                          		 								czytelny podpis  



Załącznik nr 4
Wzór Umowy
zawarta dnia…………….….. w …………… …. między
„Chmielnik Zdrój” SA, (adres głównego miejsca wykonywania działalności: 36-030 Chmielnik 146, 36-016 Chmielnik, NIP: 8131018358, REGON: 6903379879, reprezentowanym przez Panią Dorota Leniard  – Prezes Zarządu , zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJACYM,
a …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ.

§ 1 
Zakres realizacji zamówienia

WYKONAWCA zobowiązuje się do realizacji to jest  dostawy następujących  elementów  składowych:
	linia do produkcji, dżemów- 1 kpl. – 
	linia do produkcji marynat warzywnych - 1 kol. 
	linia do produkcji suszu z warzyw, owoców oraz ziół - 1 kpl. 


Zgodnej ze specyfikacją techniczną, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy,
 

§ 2 
Miejsce oraz zasady realizacji zamówienia 

	WYKONAWCA dostarczy wszystkie elementy składowe oraz urządzenia niezbędne do realizacji powyższych trzech etapów zamówienia określonych w § 1 pod  adres : Błędowa Tyczyńska 
	WYKONAWCA powiadomi ZAMAWIAJĄCEGO osobiście bądź telefonicznie, o dokładnym terminie dostawy na co najmniej 5 dni przed tym terminem.

Po wykonaniu wszystkich trzech etapów zamówienia zawartych w  §.1, spisany zostanie przez WYKONAWCĘ i ZAMAWIAJĄCEGO protokół odbioru.
§ 3 
Termin realizacji zamówienia 

	WYKONAWCA zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia zawartego w § 1  w terminie do dnia  15 maja 2016 r.
§ 4
Postanowienia ogólne 


1. WYKONAWCA zapewnia iż wszystkie elementy składowe oraz urządzenia dostarczone w zamówienia określonych  w § 1są:
-  zbudowane  z surowców i podzespołów odpowiednich dla ich konstrukcji i funkcji,
- fabrycznie nowe, sprawne technicznie i spełniają warunki techniczne określone w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
-  elementami spełniającymi polskie normy bezpieczeństwa.
	WYKONAWCA potwierdza, że wszystkie prace wykonywane w ramach  zamówienia określonych   w § 1 będą prowadzone zgodnie z wiedzą techniczną i obowiązującymi normami technicznymi, a także zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 
	Strony oświadczają że niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania konkursowego.

Niniejszą umowę zawarto w związku z realizacją przez ZAMAWIAJĄCEGO projektu w ramach programu Wieloaspektowy Program rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”. Projekt jest dofinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
§ 5
Cena
ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić WYKONAWCY za przedmiot umowy określony w § 1 kwotę ……………… zł(słownie: ……………………. złotych 00/100) netto oraz …………………. zł (słownie: ………………………. złotych 00/100) podatku VAT (co stanowi łącznie kwotę  ………………………… zł brutto).
Kwota określona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z przedmiotem umowy, zawartym w  § 1 umowy.
Adresem właściwym dla doręczenia przez WYKONAWCĘ faktury z tytułu realizacji niniejszej umowy jest: Chmielnik Zdrój S.A., 36-016 Chmielnik 146.
	Zapłata kwoty określonej w ust. 1 § 5 nastąpi po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury na rachunek bankowy wskazany przez WYKONAWCĘ.

§ 6
Kary
W razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,1% (słownie: jednej dziesiątej procenta) kwoty umownej za każdy dzień zwłoki.
ZAMAWIAJĄCY może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.

§ 7
Gwarancje oraz serwis 
1. Na wszystkie części składowe oraz urządzenia  linii technologicznych określonych w § 1 WYKONAWCA udziela gwarancji przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 2ust. 3. 
2. WYKONAWCA zobowiązuje się w okresie gwarancji dostarczyć bezpłatnie wszystkie części bądź urządzenia, które muszą być wymienione z powodu błędów konstrukcyjnych lub wad materiałowych oraz w razie potrzeby dokonać ich zamontowania w uzgodnionym terminie.
3. Czas podjęcia interwencji serwisowej strony umowy określają na 24 godziny od otrzymania pisemnej informacji z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
4.   Użycie przez ZAMAWIAJĄCEGO części innych niż oryginalne może prowadzić do ograniczenia a nawet cofnięcia gwarancji, o ile nie zostało dokonane w wyniku braku usunięcia awarii lub usterki przez WYKONAWCĘ.
5. WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności za usterki powstałe na skutek niefachowej obsługi lub konserwacji linii technologicznej.
6. WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności za szkody następcze.


§ 9
Sądy
1.  W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Sprawy sporne wynikające z powyższej umowy, w przypadku braku polubownego i ugodowego ich rozwiązania, zostaną skierowane przez strony do rozpatrzenia przez Sąd  właściwy dla ZAMAWIAJĄCEGO

§ 10
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnych aneksów podpisanych przez strony umowy.

	Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.



3. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:

	Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna elementów składowych linii technologicznej;









………………………………………………

………………………………………………
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