UMOWA NR
zawarta w dniu r. w Trzebiechowie, na wykonanie zadania pn. „Odbiór odpadów
komunalnych w latach 2019 - 2021”,
pomiędzy:
Gminą Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów
zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,
reprezentowaną przez:
Izabellę Staszak – Wójta Gminy,
przy kontrasygnacie Ewy Kulik – Skarbnika Gminy
a
zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ
reprezentowaną przez:
W rezultacie dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO wyboru oferty WYKONAWCY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr GG.271.5.2019, przeprowadzonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o
następującej treści:
§1
1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegające na

odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych stałych z terenu gminy Trzebiechów,
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ).
2. WYKONAWCA lub PODWYKONAWCA zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn.
zm.) osób wykonujących następujące czynności: kierowca samochodu „śmieciarka”, obsługa
„śmieciarki”, obsługa PSZOK. Dla udokumentowania tego faktu WYKONAWCA

przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU w terminie jednego tygodnia od dnia podpisania
niniejszej umowy, wykaz wskazanych wyżej osób zatrudnionych przy realizacji
zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni
wykonywać i oświadczeniem dotyczącym formy zatrudnienia.
3. Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 2 nie wymaga aneksu do
umowy (wykonawca przedstawia korektę listy osób oddelegowanych do wykonania
zamówienia do wiadomości zamawiającego).
4. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu
wykonywania zamówienia w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy
realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę w wykazie, o którym
mowa w ust. 2.
5. Osoby oddelegowane przez wykonawcę są zobowiązane podać imię i nazwisko podczas
kontroli przeprowadzanej przez zamawiającego.
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6. WYKONAWCA jest zobowiązany nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania przez

Zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o prace osób wskazanych
w wykazie, o którym mowa w ust. 2.
§2
1.Strony ustalają, że umowa została zawarta na czas oznaczony od dnia 24 czerwca 2019
roku do dnia 28 lutego 2021 roku.
2. Termin wykonania przedmiotu umowy w zakresie wyposażenia nieruchomości w
pojemniki lub pojemniki i worki: od 24 czerwca 2019 r. do 28 czerwca 2019 r., termin
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych: od 1 lipca 2019 r. do 28 lutego 2021 r.
§3
Strony zgodnie ustalają, że WYKONAWCA został zapoznany z przedmiotem zamówienia w
oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, będący załącznikiem do SIWZ. Ponadto
WYKONAWCA oświadcza, że nie zgłasza zastrzeżeń do opisu przedmiotu zamówienia, a
jego zapisy są dla niego zrozumiałe.
§4
Obowiązki ZAMAWIAJĄCEGO:
1. Przekazanie w terminie do 2 dni od podpisania umowy wykazu nieruchomości
przeznaczonych do obsługi, zawierającego:
• dane adresowe,
• sposób zbiórki odpadów,
• liczbę i pojemność pojemników,
• liczbę worków.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do obsługi podlega aktualizacji związanej z zaistniałymi
zmianami, który Zamawiający przekazuje na ostatni dzień miesiąca jeżeli takowe zmiany zajdą. W
razie zgłoszenia nowych nieruchomości oddanych do użytku w trakcie miesiąca Zamawiający
zastrzega prawo zgłoszenia tych nieruchomości Wykonawcy w celu wyposażenia w pojemniki albo
pojemniki i worki oraz odbioru odpadów komunalnych.

§5
Obowiązki WYKONAWCY:
1) Wykonawca wykona przedmiot umowy własnym zaangażowaniem i sprzętem zgodnie z
zakresem wskazanym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy,
2) Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzebiechów.
3) Wykonawca wyposaży wskazane w wykazie nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe,
w pojemniki i worki w terminie do 30 czerwca 2019 r. W przypadku nowo zgłoszonych
nieruchomości Wykonawca wyposaży je w pojemniki albo w pojemniki i worki w terminie 7
dni od daty zawiadomienia przez zamawiającego.
4) Wykonawca sporządzi harmonogramy odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości
(pierwsze harmonogramy na okres lipiec – grudzień 2019 r., następne odpowiednio na kolejne
półrocza do końca umowy) i uzyska zatwierdzenie Zamawiającego, w terminie do pierwszego
dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zaczynają obowiązywać dane
harmonogramy, a następnie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego wydrukuje i
dostarczy je do właścicieli nieruchomości, od których odbiera odpady. Harmonogramy na
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następne półrocza będą sporządzane i dostarczane analogicznie.
Harmonogramy są załącznikiem do umowy i ich zmiany wymagają formy pisemnej w postaci
aneksu do umowy za wyjątkiem zmian jednorazowych wynikających z sytuacji, których nie
można było przewidzieć (np. gwałtowne opady śniegu, nieprzejezdna droga). W takich
przypadkach zmiana terminu wywozu odpadów komunalnych następuje po uzgodnieniu
między stronami.
5) Harmonogramy wywozu odpadów uwzględniają sposób zbierania odpadów i częstotliwość
odbioru od właściciela nieruchomości wynikający z regulaminu utrzymania czystości i
porządku,
6) Harmonogram określa terminy (dni miesiąca), w jakich będzie się odbywać wywóz
odpadów od właścicieli nieruchomości.
7) Wykonawca w harmonogramie odbioru odpadów uwzględni termin odbierania odpadów
wielkogabarytowych od właścicieli nieruchomości na zasadach wystawki sprzed posesji, z
terminami w okresie wiosennym i jesiennym każdego roku w trakcie obowiązywania umowy,
8) Wykonawca wskaże właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w
sposób niezgodny z regulaminem i wykazem przekazanym przez Zamawiającego, w
szczególności nie stosują wcześniej zadeklarowanej selektywnej zbiórki odpadów.
Wykonawca w takim przypadku sporządzi dokumentację opisową i fotograficzną służącą do
wystawienia przez wójta decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
9) Wykonawca ponadto:
1. Ponosi pełną odpowiedzialność za stan i przestrzeganie przepisów sanitarnoepidemiologicznych (w szczególności mycia – pojemników minimum 1 raz w roku),
przepisów bhp jak i za wszelkie szkody powstałe na mieniu właściciela nieruchomości w
trakcie wykonywania usług objętych niniejszą umową,
2. Zobowiązuje się ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 100 tys. PLN przez okres
obowiązywania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do okazania aktualnej, oryginalnej
opłaconej polisy OC pod rygorem wstrzymania płatności faktur, których termin płatności
nie rozpocznie biegu do czasu przedłożenia w/w polisy lub odstąpienia od umowy z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
§6
Strony postanawiają, że uprawnionymi w sprawie realizacji przedmiotu umowy są:
1) W imieniu Zamawiającego Ewelina Stelmaszyńska tel. 683514131
2) W imieniu Wykonawcy:
§7
1. Wykonawca oświadcza, że ustalony w § 1 ust. 1 umowy zakres robót będzie wykonywał
osobiście oraz przy udziale Podwykonawców wymienionych w ofercie.
2. Do zawarcia przez WYKONAWCĘ umowy z PODWYKONAWCĄ wymagana jest
pisemna zgoda ZAMAWIAJĄCEGO. Do wniosku o dopuszczenie PODWYKONAWCY do
3. PODWYKONAWCĄ, który musi uzyskać akceptację ZAMAWIAJĄCEGO.
4. Umowy, o których mowa w ust. 2, powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
5. WYKONAWCA ponosi wobec ZAMAWIAJĄCEGO pełną odpowiedzialność za usługi,
które wykonuje przy pomocy podwykonawców oraz odpowiada za ich koordynację.
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§9
1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy do łącznej

kwoty zł netto + VAT, razem brutto zł (słownie złotych: siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy
sześćset osiemdziesiąt) wypłacane na podstawie miesięcznych faktur w kwotach ryczałtu
miesięcznego.
2. Podstawą ustalenia wartości miesięcznych obciążeń jest kwota ryczałtu zadeklarowana w
postępowaniu przetargowym.
3. Cena jednostkowa ryczałtowa obejmuje wynagrodzenie za wszystkie czynności związane
w usługami stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy, zostaje ustalona na okres
obowiązywania umowy i jest niezmienna. Z uwagi na okres trwania umowy podlega
waloryzacji, przy czym zmiana wynagrodzenia Wykonawcy możliwa jest w przypadku:
− zmiany ustawowej stawki podatku VAT ,
− zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
− zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
4. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia stanowić będą faktury Wykonawcy. Do faktury należy
dołączyć karty przekazania odpadów zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1973).
5. Faktura wystawiana będzie przez Wykonawcę w ostatni roboczy dzień miesiąca, którego
dotyczy.
6. Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.
7. Termin zapłaty: w terminie do 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury wraz z kartami przekazania odpadów.
8. Cesja wierzytelności wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
9. Wykonawca nie może zbywać wierzytelności związanych z realizacją niniejszej umowy
bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności i nie mogą one być
przedmiotem obrotu pomiędzy podmiotami trzecimi.
10. Zapłata nastąpi z rachunku bankowego Zamawiającego - należy przez to rozumieć
wyodrębniony rachunek bankowy: 06967300070020020351900010, na rachunek bankowy
Wykonawcy: .
11. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.
§ 10
1. ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej
doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
2. Warunkiem rozpoczęcia biegu w/w terminu zapłaty faktury końcowej, jest przedłożenie
dokumentów rozliczeniowych i oświadczeń ewentualnych podwykonawców
o otrzymaniu zapłaty za wykonane usługi.
§ 11
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1. W celu zapewnienia właściwej jakości robót WYKONAWCA wnosi zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia umownego,
tj. kwotę zł w następujących formach:
a) pieniądzu zł*,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym: ł*
c) gwarancjach bankowych: zł*
d) gwarancjach ubezpieczeniowych: zł*
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości: zł*
2. Strony postanawiają, że 100% kwoty zabezpieczenia, tj. zł, zostanie zwrócone
WYKONAWCY w terminie 30 dni od daty zakończenia terminu związania niniejszą
umową.
3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, ZAMAWIAJĄCY zwraca je z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek WYKONAWCY.
4. WYKONAWCA traci na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO zabezpieczenie w przypadku
odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od ZAMAWIAJĄCEGO.
§ 12
1) Strony ustalają następujące kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy,
gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości umowy,
gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada
Zamawiający.
2) Strony ustalają następujące kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy:
) Wykonawca zapłaci Zmawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień
przekroczenia terminu w dostarczeniu pojemników i worków po dniu 30 czerwca 2019
r. za każdą nieruchomość wskazaną w wykazie nieruchomości przeznaczonych do
obsługi oraz za każdy dzień przekroczenia terminu wyposażenia w pojemniki albo
pojemniki i worki nowo zgłoszonych nieruchomości.
) Wykonawca zapłaci Zmawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień
przekroczenia określonego w harmonogramie terminu wykonania usługi wywozu
odpadów, kara naliczana jest od każdej nieruchomości, z której nie odebrano odpadów,
) Wykonawca zapłaci Zmawiającemu karę umowną za nieterminowe składanie
wymaganych sprawozdań w wysokości 100 zł za każdy dzień przekroczenia
przewidzianego w umowie terminu.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary obliczone wg zapisów Rozdziału 4d ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.).
za nieosiągnięcie wymaganych wskaźników odzysku lub unieszkodliwiania zebranych
odpadów komunalnych zgodnie z ustawą o odpadach oraz ustawą o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach w zakresie:
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a) osiągnięcia wskaźnika w wysokości przewidzianej na dany rok trwania umowy w
odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru,
metalu, tworzyw sztucznych, szkła, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i
rozbiórkowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r.
w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2167 z późn.
zm.);
b) osiągnięcia wskaźnika w wysokości przewidzianej na dany rok trwania umowy
dopuszczalnego poziomu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w
1995r. w roku rozliczeniowym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania
poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. 2017 poz. 2412);
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za niedopełnienie wymogu zatrudnienia
pracowników wymienionych w § 1 ust. 3 na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów Kodeksu Pracy (art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –t.j. Dz. U. z 2018
r. poz. 917 z późn. zm.) – w wysokości 20% minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę
ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez
Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów
Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie
dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę, o której mowa w § 1 ust. 3,
6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia
w złożeniu wykazu, o którym mowa w § 1 ust. 2,
7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki,
b) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 200 zł,
c) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości
200 zł.
8. Kary, o których mowa w ust. 1-5 płatne są w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania
do ich zapłaty wraz z notą obciążeniową.
9. Zamawiający może potrącić kary umowne z należnego wynagrodzenia Wykonawcy
chociażby roszczenie o ich zapłatę było jeszcze niewymagalne.
10. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania części lub całości
przedmiotu umowy powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną, bądź
szkoda powstanie z innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono karę, Zamawiającemu
przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych.
11. Strony zastrzegają, sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach
ogólnych.

§ 13
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1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w
przypadkach określonych w art. 144 ustawy pzp.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na
piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
4. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy
oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla
ZAMAWJAJĄCEGO, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić tryb
postępowania, na podstawie którego dokonano wyboru WYKONAWCY, chyba że
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§ 14
1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XVI księgi trzeciej Kodeksu Cywilnego
stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie do dnia 30 czerwca 2019
r. w następujących sytuacjach:
1.1 ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:
a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
odstąpienie od umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie jednego miesiąca
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
b) zostanie ogłoszona upadłość, likwidacja lub rozwiązanie firmy WYKONAWCY, lub
zostanie złożony wniosek o likwidację, upadłość lub rozwiązanie firmy
WYKONAWCY,
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku WYKONAWCY,
d) WYKONAWCA nie rozpoczął świadczenia usług w ciągu 7 dni od dnia podpisania
umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
ZAMAWIAJĄCEGO złożonego na piśmie,
e) WYKONAWCA przerwał realizację usług a przerwa trwa dłużej niż 1 miesiąc;
1.2 WYKONAWCY przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) ZAMAWIAJĄCY nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty, mimo dodatkowego
pisemnego wezwania, w terminie 14 dni od upływu terminu na zapłatę faktur,
określonego w niniejszej umowie.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 15
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony niniejszej umowy
zobowiązane są przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do
ZAMAWIAJĄCEGO lub WYKONAWCY.
3. Strona, do której kierowane jest roszczenie ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania
się do zgłoszonego roszczenia w terminie 21 dni od daty jego zgłoszenia.
4. W razie odmowy uznania roszczenia lub braku odpowiedzi na roszczenie, zgłaszający
roszczenie uprawniony jest do wystąpienia na drogę sadową.
5. Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest
sąd w Zielonej Górze.
§ 16
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.
2. Ustala się, że o wszystkich zmianach strukturalnych oraz własnościowych podmiotów
zawierających umowę strony będą się wzajemnie informowały.
§ 17
1. WYKONAWCA oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer
identyfikacji podatkowej NIP,
2. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer
identyfikacji podatkowej NIP 927-14-53-830.
§ 18
Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
§ 19
Integralną część niniejszej umowy stanowią poniższe załączniki:
1. Oferta Wykonawcy.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJACY:

*niepotrzebne skreślić
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