Załącznik nr 7 SIWZ
Umowa - projekt
Nr GP.272.....2015
z dnia …………… 2015 r.
zawarta zgodnie z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego Nr sprawy GP.271.2.2015 na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zmianami), zwaną dalej „Ustawą”
pomiędzy:
Gminą Kołaki Kościelne z siedzibą przy ulicy Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, NIP 723-16-29-523,
zwaną dalej „Zamawiającym”, w imieniu której działa: Sylwester Jaworowski - Wójt Gminy,
a
……………………………………………………z siedzibą przy ul. ……………… w …………………….,
zarejestrowaną w Sądzie …………………. pod numerem KRS ……………………………., posiadającą
NIP …………………., REGON ……………… - zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
……………… –………………,
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług polegających na
sukcesywnym, zgodnym z zapotrzebowaniem Zamawiającego "ODBIORZE, TRANSPORCIE I
ZAGOSPODAROWANIU OSADÓW ŚCIEKOWYCH POCHODZĄCYCH Z 372 SZTUK
PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ZLOKALIZOWANYCH
NA TERENIE GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE” (Nr sprawy GP.271.2.2015).
2. Szczegółowy zakres i opis usług będących przedmiotem umowy zawarty jest w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, zwanej dalej "SIWZ", która to stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca, zobowiązany jest realizować usługę zgodnie ze szczegółowym zakresem rzeczowym prac,
w oparciu o obowiązujące normy techniczne, przepisy prawa polskiego i UE.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje oraz zasoby do realizacji przedmiotu umowy
w wyznaczonym terminie.
5. Wszelkie czynności Wykonawca podejmie w terminach, gwarantujących prawidłową i terminową
realizację zamówienia.
6. Bezpośrednio po podpisaniu umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz numerów telefonów
do kontaktów roboczych z uwzględnieniem łączności bezprzewodowej niezbędnej do prawidłowej
realizacji usługi.
§2
1. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru, transportu i zagospodarowania osadów ściekowych z 372
sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków zamontowywanych na terenie gminy Kołaki
Kościelne w ilości szacunkowej około 930,0 m3 w skali roku w terminie określonym przez
Zamawiającego i na jego wniosek.
2. W razie potrzeb odbiór, transport i zagospodarowanie osadów ściekowych odbywać się będą w ilości
większej lub mniejszej niż określono w ust. 1 po uprzednim zgłoszeniu przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć odbiór osadów ściekowych nie później niż w terminie …..
godzin od chwili złożenia przez Zamawiającego zawiadomienia w formie pisemnej, telefonicznej,
mailowej lub faxem.
4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zgłoszenia w terminie 24 godzin, od chwili
przyjęcia zgłoszenia do realizacji.
5. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić przy użyciu dokumentu przekazania nieczystości ciekłych do
stacji zlewnych wg wzoru określonego w załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 188, poz. 1576) ilość odebranych osadów ściekowych.
6. Wykonawca oświadcza, że:
a) posiada aktualne zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
ciekłych tj. osadów ściekowych o kodzie odpadu 20 03 04 (tj. szlamy ze zbiorników
bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości) wydane przez właściwy organ zgodnie z
Ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013
r. poz. 1399 z późn. zm.),
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b) posiada dokument potwierdzający posiadanie stacji zlewnej przyjmującej nieczystości ciekłe lub
umowę ze stacją zlewną na przyjmowanie nieczystości ciekłych,
c) spełnia także inne warunki wynikające z obowiązujących przepisów, uprawniające do zgodnego z
prawem wykonywania usług objętych niniejszą umową,
d) z chwilą przekazania osadów, na Wykonawcę przechodzą obowiązki wynikające z ustawy z dnia
14.12.2012 roku o odpadach w zakresie zagospodarowania odpadów. Przekazanie odpadu następuje
z chwilą załadunku na terenie danej przydomowej oczyszczalni. Od tego momentu Wykonawca staje
się posiadaczem odpadu, jednocześnie stając się odpowiedzialnym za transport i zagospodarowanie
osadu tj. przekazanie do stacji zlewnej.
Wykonawca zrealizuje usługę objętą przedmiotem zamówienia w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r.
Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zakresu usługi w zależności od
sposobu użytkowania instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez użytkowników.
Wykonawca oświadcza, iż jest świadomy tego, że ilości osadów wskazane w ustępie 1 niniejszego
paragrafu mają charakter orientacyjny i w związku z tym nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze z
tytułu wywozu mniejszej ilości osadów. Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się do:
a) powołania przedstawiciela uprawnionego do kontaktu z Zamawiającym w sprawach z zakresu
niniejszej
umowy
w
osobie
………………………………………………..
tel.
………………………………. adres mailowy…………………………………………………
b) terminowej realizacji usług objętych niniejszą umową,
c) rzetelnego prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji osadów odbieranych w ramach
niniejszej umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
d) posprzątania osadów rozrzuconych podczas napełniania wozów asenizacyjnych, zabezpieczenia
osadów w przypadku ich rozrzucenia,
e) wyposażenia własnych pracowników zajmujących się wywozem osadów w odzież ochronną
oraz ponoszenia odpowiedzialności za przestrzeganie w pełnym zakresie przepisów BHP przez
osoby wykonujące przedmiot umowy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody i straty oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków i zdarzeń losowych, dotyczących pracowników i osób trzecich oraz ich mienia, powstałych w
związku z realizacją niniejszej umowy.
Zamawiający zobowiązuje się do:
a) powołania przedstawiciela uprawnionego do kontaktu z Wykonawcą w sprawach z zakresu
niniejszej umowy w osobie ……………………………………………………………………
b) wypłacenia wynagrodzenia zgodnie z umową,
c) Informowania Wykonawcy o okolicznościach mogących mieć znaczenie dla prawidłowego
wykonywania umowy.

§3
1. Odbioru wykonanych usług dokonywać będzie upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. Przy
odbiorze wykonanych usług Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zestawienie odebranych osadów
ściekowych oraz dokument potwierdzający odbiór, transport i zagospodarowanie osadów ściekowych.
2. Odbiór usług odbywać się będzie na podstawie protokołu sporządzonego przez przedstawiciela
Zamawiającego w obecności Wykonawcy.
3. Odbiór prawidłowości wykonania usług przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia
przez Wykonawcę gotowości do odbioru.
§4
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za odbiór, transport i zagospodarowanie 1 m3 osadów ściekowych wynosi
……………….. zł netto plus obowiązujący podatek VAT ….. % w kwocie …………. zł co daje łącznie
kwotę ………………… zł brutto (słownie: ……….).
2. Biorąc pod uwagę szacunkową ilość osadów w skali roku wskazana w paragrafie 2 ustęp 1 niniejszej
umowy, przewidywane wynagrodzenie umowne Wykonawcy zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik do
niniejszej umowy za wykonanie całości zadania wynosi ………………… zł netto plus obowiązujący
podatek VAT ….. % w kwocie …………. zł co daje łącznie kwotę ………………… zł brutto (słownie:
……….).
3. Przewidywane wynagrodzenie umowne zostało wyliczone na podstawie szacunkowej ilości osadów
ściekowych w ilości około 930,00 m3/rok pomnożonej przez cenę jednostkową brutto za 1 m3 oraz przez
okres obowiązywania umowy tj. 4 lata i nie jest wiążące dla stron umowy.

4. Za wykonanie usługi strony rozliczać się będą na podstawie faktur VAT wystawionych przez
Wykonawcę na koniec każdego miesiąca obowiązywania umowy.
5. Podstawę do rozliczenia usług i wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie stanowił pisemny
protokół rzeczywistego wykonania usług tj. ilości odebranych osadów ściekowych w okresie
rozliczeniowym podpisany przez przedstawicieli obu stron, gdzie okresem rozliczeniowym będzie
miesiąc kalendarzowy.
6. Zamawiający dokona na rzecz Wykonawcy zapłaty za faktycznie wykonane usługi zgodnie z
zestawieniem ilościowym załączonym do faktury. Dołączone do faktury zestawienie ilości wykonanych
usług musi być sprawdzone przez osobę odpowiedzialną za realizację zamówienia i zatwierdzone przez
Zamawiającego.
7. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z Umową, lub obowiązującymi
przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia przez
Wykonawcę przyczyn oraz usunięcia tej niezgodności , a także w razie potrzeby otrzymania faktury lub
noty korygującej VAT, bez obowiązku opłacenia odsetek za ten okres.
8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze, w terminie 30 dni od daty jej wpływu do Zamawiającego.
9. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień wydania polecenia bankowego.
10. W przypadku zmiany stawki procentowej VAT wynagrodzenie zostanie odpowiednio dostosowane.
11. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie elementy ujęte w Opisie przedmiotu zamówienia,
zawartym w SIWZ.
§5
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% kwoty brutto określonej w §
4 ust. 2 niniejszej umowy. Wykonawca wniesie pełną kwotę zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w formie ……., na kwotę ……. zł, najpóźniej w dniu podpisania umowy zgodnie z pkt. 18
SIWZ . Zabezpieczenie to zabezpiecza w szczególności terminowe wykonanie obowiązków umownych
oraz roszczenie o szkodę powstałą na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie innej niż w pieniądzu nie może
wygasnąć wcześniej niż w terminie 30 dni od dnia rozliczenia ostatniej faktury VAT Wykonawcy
określonej niniejszą umową.
3. Zabezpieczenie wnosi się w formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
4. Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub w formie poręczenia powinno
być ustanowione jako bezwarunkowe i nieodwołalne. Zabezpieczenie wynikające z poręczenia lub
gwarancji powinny podlegać wyłącznie prawu polskiemu oraz zgodnie z wyborem Zamawiającego
wskazywać jako sąd właściwy sąd miejsca spełnienia świadczenia lub sąd właściwy miejscowo dla
Zamawiającego.
5. Koszty wystawienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.
6. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:
a) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania całości
zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
b) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń
z tytułu rękojmi za wady - kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi
za wady.
§6
1. Po podpisaniu umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Zamawiający dostarczy
Wykonawcy szczegółowy wykaz adresów nieruchomości, z których będą odbierane osady ściekowe, z
wyszczególnieniem poszczególnych rodzajów przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.
§7
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca:
a) uchyla się od rozpoczęcia realizacji usługi,
b) nie rozpoczął wykonywania usług w pełnym zakresie objętym umową,
c) zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez kolejnych 7 dni
kalendarzowych,
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d) pomimo uprzednich, pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego
nie wykonuje usług zgodnie z postanowieniami umowy lub w istotny sposób narusza
zobowiązania umowne,
e) czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż
wskazany w ofercie Zamawiającego,
f) realizuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z Opisem przedmiotu
zamówienia, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową.
W przypadkach wymienionych w ust. 1 Zamawiający może w terminie 7 dni po pisemnym
uprzedzeniu, Zamawiający może zlecić wykonanie tych usług podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i to bez upoważnienia sądu. .
Zlecenie przez Zamawiającego wykonania, kontynuowania lub poprawienia usługi podmiotowi
trzeciemu odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Będzie się to odbywać w ten sposób, że
Zamawiający zleci wybranemu przez siebie Wykonawcy zastępczemu wykonanie usługi, będących
przedmiotem umowy, za które mu zapłaci i jednocześnie obciąży tymi kosztami Wykonawcę, przy
czym ceny jednostkowe mogą być różne od cen oferowanych Wykonawcy niniejszej umowy.
Zlecenie przez Zamawiającego wykonania zastępczego nie wyklucza naliczania przez niego kar
umownych zgodnie z § 11 niniejszej umowy.
Ponadto w razie zaistnienia 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 przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części umowy. W tym celu Zamawiający wraz z Wykonawcą winni ustalić
wartość faktycznie wykonanych przez Wykonawcę usług, a Wykonawca zobowiązuje się
współpracować z Zamawiającym w tym zakresie.
W przypadku, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Zamawiający przewiduje także możliwość odstąpienia od realizacji części przedmiotu zamówienia
lub odstąpienie od umowy na wypadek rezygnacji użytkowników z korzystania z usług
świadczonych przez Gminę Kołaki Kościelne. W przypadku odstąpienia od realizacji części
zamówienia jej zakres będzie odpowiadał ilości użytkowników, którzy nie rozwiązali umowy z
Gminą Kołaki Kościelne. W niniejszym przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia
wyłącznie z tytułu wykonywanego zakresu umowy.

§8
1. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje istotnych postanowień
umowy, a w szczególności, gdy nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie usługi w ciągu
30 dni od terminu płatności ustalonego w fakturze.
2. Odstąpienie od umowy należy uzasadnić pisemnie. Jest ono dopiero wtedy skuteczne, jeżeli Wykonawca
wyznaczył Zamawiającemu stosowny termin (nie krótszy niż 7 dni) do wypełnienia postanowień umowy
i poinformował go, że po bezskutecznym upływie tego terminu odstąpi od umowy.
3. Po upływie terminu określonego w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca powinien
możliwie najszybciej usunąć z obsługiwanego terenu wszystkie swoje urządzenia techniczne w
szczególności urządzenia do gromadzenia odpadów.
§9
1. Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego lub Wykonawcy z tytułu szkód
powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w
czasie realizacji umowy, Wykonawca zawrze odpowiednie umowy ubezpieczenia.
2. Wykonawca wykonując niniejszą umowę ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe
w czasie realizacji usług.
3. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy zobowiązany jest posiadać polisę ubezpieczeniową bądź
inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem umowy w wysokości co najmniej 100 000,00 złotych.
4. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
a) Urządzenia, mienie ruchome związane z prowadzeniem usług – od zdarzeń losowych,

b) Odpowiedzialność cywilna za szkody raz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące
pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi usługami, w tym także ruchem
pojazdów mechanicznych.
5. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego polisy
ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacania składek.

§ 10
1. Wykonawca nie może zlecić Podwykonawcom innych prac niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, bez
zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca nie później niż 30 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania
prac, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą. Wraz z projektem
umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć odpis Podwykonawcy z Krajowego Rejestru
Sądowego lub inny dokument, właściwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujący na
uprawnienia osób wymienionych w umowie do reprezentowania strony umowy.
3. Zamawiający zobowiązany jest podjąć decyzję w sprawie zgody na zawarcie tejże umowy. Jeżeli
Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia mu projektu umowy z Podwykonawcą nie zgłosi na
piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
4. Po uzyskaniu zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub jeżeli Zamawiający nie
zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń do projektu umowy w powyższym terminie, Wykonawca przed
skierowaniem Podwykonawcy do wykonania prac zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu zawartą
umowę.
5. Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie także do umów zawieranych przez podwykonawców
z dalszymi podwykonawcami.
6. Ewentualne umowy z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami powinny być zawierane w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Dopuszcza się możliwość zmiany biorących udział w realizacji części zamówienia podmiotów trzecich,
o których mowa w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, za pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie
warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku zaproponowany nowy podwykonawca,
zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym, niż na etapie postępowania o
zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca.
§ 11
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości:
a) 10 % przewidywanego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 2, gdy

Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca

2.

3.
4.
5.

b) 100,00 zł za każdy stwierdzony przypadek nie odebrania ścieków w terminie oraz dodatkowo za
każdy kolejny dzień opóźnienia w nieodebraniu tych osadów ściekowych,
c) 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze liczony od dnia,
w którym wada miała być usunięta,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych
uregulowanych w Kodeksie cywilnym.
Kwoty kar umownych Wykonawca zobowiązany jest przelać na rachunek bankowy Zamawiającego:
……………………..
Wykonawca nie może dokonywać potrącenia swoich wierzytelności bez wcześniejszego ich uznania
przez Zamawiającego.
Zamawiający ma prawo potrącić swoje wierzytelności z wierzytelnościami Wykonawcy choćby jedna z
nich lub obie nie były wymagalne lub zaskarżalne.
§ 12
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron,
wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności, o ile nie będzie to sprzeczne z
ustawą Prawo zamówień publicznych.
2. Zgodnie z art. 144 ustawy zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
określają następujące warunki zmiany:



zmiana wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w takim przypadku
wynagrodzenie ulegnie odpowiedniej zmianie bez konieczności aneksowania umowy,
 zmiana personelu wykonawcy lub zamawiającego,
 zmiana podwykonawcy za pomocą którego Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału
w postępowaniu. W takim przypadku zaproponowany nowy podwykonawca, zobowiązany jest
wykazać spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym, niż dotychczasowy podwykonawca.
3. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania
Zamawiającego o:
a) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
b) zmianie osób reprezentujących,
c) ogłoszeniu upadłości
d) ogłoszeniu likwidacji,
e) zawieszenia działalności,
f) wszczęcia postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
§ 14
Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 15
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

…………………………

WYKONAWCA

……………………………

Kontrasygnata:

Załączniki do Umowy Nr GP 272. …2015:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oferta Wykonawcy.
3. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. Odpis z KRS dla firmy____________________ lub wydruk z CEIDG o prowadzeniu działalności.

