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Załącznik nr 8 

 
WZÓR UMOWY  NR  …../2021 

 

zawarta w Ostrowie Wielkopolskim w dniu …… …………… 2021 roku (zwana dalej „Umową”) 
pomiędzy: 
 

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Ostrowie 
Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Partyzancka 27, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto  
i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 
0000039816, kapitał zakładowy: 51.186.750,00 zł opłacony w całości, NIP 622-010-58-04, 
REGON 250521343,  
 

reprezentowanym przez: ……………..…………. – …………………………. 
 

zwaną dalej Zamawiającym,  
 
a  
 

…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

reprezentowanym przez: ……………..…………. – …………………………. 
 

zwaną/ym dalej Wykonawcą, 
 

o następującej treści:  
 

§ 1 

Strony zgodnie oświadczają, iż Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy w trybie przetargu 

nieograniczonego  o wartości nie przekraczającej kwoty 428.000,00 euro określonej  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.; dalej ustawa Pzp), na zadanie  

pn.: Zagospodarowanie osadów ściekowych - obejmujące procesy odzysku lub 

unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwienie: 

Hakowiec do transportu suszu do spalarni. Zadanie realizowane jest w ramach projektu: 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów 

Wielkopolski” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach: osi priorytetowej  

II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-

ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata  

2014-2020.  
 

§ 2 
[Przedmiot umowy] 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa i przeniesienie własności na rzecz Zmawiającego  
tj.: hakowca do transportu suszu. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w OPISIE PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA, będącym załącznik nr 7 do SIWZ, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, 
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3. Integralną częścią Umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz  
z załącznikami do tejże specyfikacji, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, Formularz 
Ofertowy złożony przez Wykonawcę wraz z oświadczeniami załączonymi do tejże oferty, 
stanowiącymi załącznik nr 2 do umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia w tym załącznikami oraz przyjętą ofertą.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z należytą starannością, 
zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy technicznej, z zachowaniem obowiązujących przepisów, 
norm i warunków technicznych, oraz zaleceń producenta instalowanych urządzeń. 

6. Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu 
wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane 
materiały, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru Przedmiotu 
Umowy. 

7. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim  
w trakcie wykonywania prac.  

 
§ 3 

[Terminy] 

1. Ostateczny termin zakończenia Przedmiotu Umowy nastąpi nie później niż do dnia 
31.05.2021r, po podpisaniu protokołu odbioru Przedmiotu Umowy.  

2. Po wykonaniu dostawy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację niezbędną 
do dokonania odbioru, w tym atesty i certyfikaty na zastosowane materiały, urządzenia 
dokumentację niezbędną do dopuszczenia do ruchu na terenie Polski, gwarancję, instrukcje 
obsługi. 

 
§ 4 

[Obowiązki Wykonawcy] 

1. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, posiadać dokumenty 
dopuszczające je do stosowania w Polsce, a także spełniać wymagania norm, przepisów, 
w tym w zakresie bezpieczeństwa użytkowania maszyn i urządzeń, świadectwa, aktualne 
aprobaty techniczne, certyfikaty produktów lub inne dokumenty świadczące, że nie 
stanowią zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia i środowiska – wszystkie dokumenty 
w języku polskim. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli jakości prac i materiałów użytych przez 
Wykonawcę do realizacji Umowy. 

 

§ 5 
[Wynagrodzenie] 

1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 Umowy jest 
wynagrodzeniem ryczałtowym.  

2. Tytułem wynagrodzenia za wykonane Przedmiot Umowy Zamawiający zgodnie 
z  Formularzem Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy zapłaci Wykonawcy: 
wynagrodzenie brutto w wysokości:………….. PLN           

słownie: ………………………………………………………………………………..PLN    

3. Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce 

podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane  

z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wynagrodzenie obejmuje pełny zakres Przedmiotu 

Umowy. 
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§ 6 

1. Rozliczenie za realizację Umowy nastąpi jedną Fakturą, po protokolarnym odbiorze 
Przedmiotu Umowy, stwierdzającym należyte wykonanie Przedmiotu Umowy.  

2. Podstawą wystawienia Faktury będzie protokół odbioru sporządzony przez Zamawiającego, 
podpisany przez strony (ze strony Zamawiającego przez osobę wyznaczoną), stwierdzający 
należyte wykonanie Umowy. 

3. Protokół zawierać będzie wszelkie ewentualne ustalenia dokonane w toku odbioru oraz 
terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze usterek. 

4. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 
czynności ujawniono istnienie wad lub niezgodności przedmiotu odbioru z ofertą. 

5. Jeżeli w czasie odbioru ujawnione zostanie nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy, 
oznaczać to będzie, iż odbiór zostanie dokonany z opóźnieniem z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy ze skutkiem przewidzianym w § 11 ust.1 pkt 1a. 

6. Jeżeli w protokole odbioru Przedmiotu Umowy stwierdzone zostaną wady Zamawiający 
może żądać ich usunięcia w uzgodnionym przez Strony terminie przesuwając tym samym 
termin wypłaty wynagrodzenia do czasu usunięcia wad. 

7. Fakturę należy wystawić i dostarczyć w terminie 7 dni od dnia odbioru przedmiotu umowy. 

8. Zapłata faktury nastąpi przelewem na rachunek wykonawcy wskazany na fakturze, który 
zgodnie z art. 96b ustawy z 11 marca 2004 o podatku od towarów (Dz.U. z 2020 poz. 106 ze 
zm.) widnieje w „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT” – na tzw. „białej 
liście”, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej Faktury. 

9. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego. 

10. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji prac Podwykonawcy, Wykonawca 
jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie  
z Podwykonawcą. 

11. Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zastrzega sobie prawo do realizowania 
zobowiązania metodą podzielonej płatności (split payment). 

12. W przypadku zastosowania mechanizmu podzielonej płatności zapłata kwoty 
odpowiadającej całości kwoty podatku VAT wynikająca każdorazowo z otrzymanej faktury 
będzie dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, natomiast kwota netto wynikająca z 
każdorazowo otrzymanej faktury będzie wpłacona przez Zamawiającego na rachunek 
rozliczeniowy Wykonawcy. 

13. Zasady regulujące sposób dysponowania odrębnym rachunkiem bankowym VAT wynikają  
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa o podzielonej płatności. 

 

§ 7 
Do kontaktów wzajemnych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy strony wyznaczają 

         - ze strony  Wykonawcy     -   …………………………... 

         tel. ………………..……… 

                      mail ………………..….… 

         - ze strony  Zamawiającego  -  ………………..….….… 

         tel. ………………..……… 

                      mail………………..……… 
 

§ 8 
[Gwarancja] 

1. Wykonawca udziela gwarancji na pełny zakres zgodnie z Formularzem Ofertowym 
stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru 
przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 
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2. Zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji faksem lub drogą elektroniczną 
i potwierdzenia pismem w ciągu 7 dni kalendarzowych od stwierdzenia wad. 

3. Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamację związaną z zakresem umowy, nie 
później niż w ciągu 10 dni roboczych od zgłoszenia. Brak odpowiedzi w terminie oznacza 
uznanie reklamacji Zamawiającego. W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający może 
zdecydować o przedłużeniu powyższego terminu.   

4. Wykonawca przystąpi do usunięcia stwierdzonej wady, w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego i wykona ją w ustalonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych 
od daty zgłoszenia, niezależnie od uznania reklamacji. W wyjątkowych sytuacjach 
Zamawiający może zdecydować o przedłużeniu powyższego terminu. 

5. Wszelkie koszty związane z uznaną reklamacją ponosi Wykonawca. 

6. W przypadku odmowy uznania reklamacji przez Wykonawcę, przedmiot reklamowany 
poddany będzie badaniu przez specjalistyczną firmę, na koszt strony której stanowisko nie 
zostało potwierdzone.  

7. W przypadku uznania racji Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest do usunięcia wad 
na własny koszt. 

8. W przypadku, gdy mimo upływu terminu, o którym mowa w ust. 3 i ust. 4, Wykonawca nie 
dokonał usunięcia wady, Zamawiający według swego wyboru może dokonać usunięcia 
wady przez inną specjalistyczną Firmę na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne i wady prawne rzeczy sprzedanych. 

10. Zapisy w udzielonej gwarancji sprzeczne z przedmiotową umową są nieważne. 
 

§ 9 
[Odstąpienie od umowy] 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących sytuacjach: 
a)  zostanie ogłoszona likwidacja lub  rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

b) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Umowy lub 

z własnej winy przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie realizuje go przez okres  

7 dni pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego, 

c) Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z umową i nie przystąpił do   

 prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy w terminie 14 dni pomimo wezwania   

 Zamawiającego, 

d) Wykonawca zlecił realizację części przedmiotu Podwykonawcom bez wcześniejszej 

akceptacji Zamawiającego. 

W tych przypadkach Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o zaistnieniu podstawy do odstąpienia. 

2. Wykonawca może odstąpić od Umowy, jeżeli zostanie ogłoszona likwidacja firmy 
Zamawiającego, w terminie 60 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu  
ww. zdarzeń. 

3. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy wadliwie albo sprzecznie z Umową 
Zmawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy 
i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego 
terminu Zamawiający może w terminie 30 dni odstąpić od Umowy, powierzyć poprawienie 
wad na koszt Wykonawcy i dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi. 

4. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności  
z podaniem uzasadnienia. 

5. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia drugiej strony od zapłaty kar umownych. 
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§ 10 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 

wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa Państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
 

§ 11 
[Kary umowne] 

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:  

a. za opóźnienie w wykonaniu umowy, w wysokości 0,3% całkowitego wynagrodzenia 
umownego (brutto), o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy za każdy dzień opóźnienia 
licząc od upływu terminu wykonania przedmiotu umowy w całości, o którym mowa  
w § 3 ust. 1 Umowy; 

b. za  opóźnienie w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze, bądź rozpatrzeniu 
reklamacji, bądź  usunięciu usterek w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 
0,3% całkowitego wynagrodzenia umownego (brutto), o którym mowa w § 5 ust. 2 
Umowy za każdy dzień opóźnienia, liczoną od dnia wyznaczonego na rozpatrzenie 
reklamacji oraz na usunięcie wad (§ 8 ust.3 i 4 Umowy); 

c. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca - w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego 
(brutto), o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy; 

d. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę wskutek  okoliczności, za które  
odpowiada  Wykonawca - w wysokości  10% całkowitego wynagrodzenia umownego 
(brutto), o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy, 

2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez 
Zamawiającego, z przyczyn za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% 
całkowitego wynagrodzenia umownego. 

3. Strony zobowiązane są do zapłaty kary umownej w terminie 5 dni od dnia otrzymania noty 
obciążeniowej lub wezwania. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę temu terminowi 
Zamawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z noty obciążeniowej/wezwania  
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar 
umownych na zasadach ogólnych.  

 

§ 12 
[Zmiana umowy] 

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania 
zmian zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy. 

2. Zakres istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy mogących stanowić podstawę 
do przedłużenia terminu wykonania dostaw: 

a. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia, 

b. siły wyższej, 

3. Ponadto dopuszcza się zmiany umowy w przypadku: 

a. zmiany osób odpowiedzialnych za realizacje zamówienia; 

b. zmiany danych teleadresowych; 

c. zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b Pzp w celu 
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wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 
1 Pzp Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany  
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

d. Zmiany zakresu przedmiotu umowy wykonywanych przez podwykonawców 
zgłoszonych przez Wykonawców według postanowień umowy.  

4. W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawcę musi on złożyć do Zamawiającego, 
pisemny wniosek z uzasadnieniem. 

5. Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian zawartej umowy jest podpisanie 
sporządzonego przez strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany. 
Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego umowę. 

6. Każda zmiana musi być wprowadzona aneksem do umowy w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 

§ 13 
[Podwykonawcy] 

1. Wykonywanie przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawców może odbywać się 
za aprobatą Zamawiającego. 

2. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zmieni zobowiązań Wykonawcy 
wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie całości przedmiotu umowy. 

3. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z udziałem 
następujących Podwykonawców: 

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

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

(zakres rzeczowy i udział Podwykonawców) 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców  
w takim samym stopniu, jak by były to jego własne. 

 

§ 14 
[Siła wyższa] 

1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 
r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025) zwanej dalej Kodeks cywilny. 

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej 
zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu  
i ustaniu. 

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą  
się na nią. 

 

§ 15 
[Ubezpieczenie wykonawcy] 

Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej      
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż ………… zł. Kopia 
polisy ubezpieczeniowej stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. 

 

 
§ 16 

[Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy] 
1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie  

w formie …………………….., w wysokości 5% ceny ofertowej brutto w kwocie: ………………….. zł. 
2. Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy mogą być dokonywane  

z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości. 
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3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wymaganej wysokości, będzie ważne do 
daty 30 dni późniejszej od daty podpisani protokołu odbioru przedmiotu umowy. Część 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznaczona na okres rękojmi za wady 
będzie ważne do daty 15 dni późniejszej od daty obowiązywania rękojmi za wykonane 
prace. 

4. Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70 % wniesionej kwoty zabezpieczenia nastąpi  
w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za 
należyte wykonanie przedmiotu umowy. 

5. Pozostałe 30 % zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi  
za wady. 

 

§ 17 
[Przetwarzanie danych osobowych] 

1. Strony umowy oświadczają, że jako administratorzy danych osobowych w rozumieniu 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),  
przestrzegają przepisów o ochronie danych osobowych. 

2. Strony umowy wzajemnie udostępniają sobie, jako odbiorcom, dane osobowe osób 
fizycznych uczestniczących w realizacji niniejszej umowy i oświadczają, że wszystkie osoby, 
których dane dotyczą, uzyskały informację o przetwarzaniu ich danych przez odbiorcę oraz 
że dane te będą przetwarzane wyłącznie w związku z zawarciem i realizacją niniejszej 
umowy.   

 
 

§ 18 
[Postanowienia końcowe] 

1. Wprowadzenie zmian do postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności, oprócz zmiany osób do kontaktów wzajemnych w związku z realizacją umowy, 
o których mowa w § 7 Umowy. Zmiany w zakresie osób do kontaktów, odbywać się będą: 
pisemnie, faksem, drogą elektroniczną (do wyboru), zgodnie z decyzją każdej strony. 

2. Ewentualne spory wynikające z przedmiotu umowy rozstrzygane będą przez sąd  właściwy 
dla   siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp  
oraz Kodeksu cywilnego.  

4. Wykonawca nie może dokonywać żadnych cesji lub obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy bez pisemnej zgody  Zamawiającego,  wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 

§ 19 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po 
egzemplarzu dla każdej ze stron. 
Załączniki do umowy: 
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do tejże specyfikacji, 
2. Formularz Ofertowy złożony przez Wykonawcę wraz z oświadczeniami załączonymi do 

tejże oferty, 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, 
4. Kopia polisy ubezpieczeniowej. 

 
ZAMAWIAJĄCY                                         WYKONAWCA 


