Nr sprawy: GPWiK/JRP/D/1/2022

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego
WZÓR UMOWY
Umowa nr GPWiK/JRP/D/……/2022
zawarta w dniu …… . …… . 2022 r. w Truskawiu pomiędzy:
Gminnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o.
z siedzibą w Truskawiu (05-080 Izabelin) przy ul. Mokre Łąki 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000008468,
NIP: 1181592156, REGON: 017277808, kapitał zakładowy: 30 133 117,00 zł, reprezentowaną przez:
………………………….,
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” (aktualny odpis z KRS Zamawiającego stanowi
Załącznik nr 1 do Umowy)
a
………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez: …………………………………………………………….
nr rachunku bankowego: …… ……… ……… ……… ……… ………
zwanym dalej „Wykonawcą” (aktualny odpis z KRS/CEIDG Wykonawcy stanowi Załącznik nr 2 do
Umowy),
wspólnie zwanymi dalej także „Stronami”, zaś każdy z osobna „Stroną”,
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
pod nazwą: „Dostawa, montaż oraz rozruch technologiczny kompletnej instalacji do mechanicznego
odwadniania osadów ściekowych po tlenowej komorze stabilizacji, powstających na oczyszczalni
ścieków należącej do GPWiK Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o.”, przeprowadzonego na podstawie
przepisów sekcji 6.5.2 pkt 1 lit. b Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz na podstawie § 20 Regulaminu udzielania zamówień
publicznych obowiązującego w Gminnym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Izabelin
Mokre Łąki Sp. z o.o., w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2, art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 4 pkt 3 oraz
art. 5 ust. 4 pkt 1 lit. a-c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwane dalej „pzp”, zgodnie z zasadą konkurencyjności, została
zawarta umowa (dalej zwana „Umowa”) o następującej treści:
Przedmiot zamówienia, do którego odnosi się niniejsza Umowa jest jednym z zadań przedsięwzięcia
pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki
wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”
finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.
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Nazwa zadania: „Modernizacja oczyszczalni ścieków Mokre Łąki – zwiększenie efektywności:
Dostawa, montaż oraz rozruch technologiczny kompletnej instalacji do mechanicznego
odwadniania osadów ściekowych po tlenowej komorze stabilizacji, powstających na oczyszczalni
ścieków należącej do GPWiK Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o.” (KB-2.2.6)
§1
[przedmiot zamówienia]
Przedmiot zamówienia określa:
1) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiący załącznik nr 3 do Umowy, oraz
2) Koncepcja linii osadowej OŚ Mokre Łąki stanowiący załącznik nr 4 do Umowy.

1.
3.

1.
2.
3.

1.
2.

3.
4.

§2
[postanowienia wstępne]
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem zamówienia i przyjmuje go do wykonania
zgodnie ze złożoną ofertą, postanowieniami niniejszej umowy, oraz dokumentami zamówienia.
Wykonawca, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przeprowadzi bezpłatne szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia; czas trwania szkolenia
min. 2 dni robocze.
§3
[podwykonawcy]
Wykonawca może zlecić wykonanie części prac objętych przedmiotem zamówienia podwykonawcom.
Zakres części prac zleconych do wykonania podwykonawcom powinien być zgodny z zakresem
określonym w Ofercie Wykonawcy. Późniejsze zlecenie podwykonawstwa wymaga uzasadnienia.
Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec
Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to
były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników lub jego własne.
§4
[termin wykonania]
Umowa zostaje zawarta z datą złożenia ostatniego podpisu z upoważnionych osób.
Termin wykonania zamówienia do 22/23/24/25/26/27/28 (zgodnie ze wskazaniem w Ofercie Wykonawcy)
tygodni od dnia zawarcia umowy i obejmuje:
1) dostawę i montaż urządzeń – trwające do 20/21/22/23/24/25/26 tygodni od dnia zawarcia
Umowy;
2) rozruch technologiczny – trwający do 2 tygodni od dnia zgłoszenia gotowości rozruchu
(Wykonawca przed przystąpieniem do rozruchu technologicznego zgłosi gotowość do rozruchu Zamawiającemu, który następnie powoła komisję rozruchową);
- kompletnej instalacji do mechanicznego odwadniania osadów ściekowych objętej niniejszą
umową.
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania terminów wykonania umowy zgodnie z ust. 2.
Strony umowy zgodnie ustalają, iż za termin wykonania przedmiotu zamówienia uznają dzień
podpisania protokołu odbioru.

§5
[odbiór]
1. Z czynności odbioru przedmiotu zamówienia sporządzony zostanie protokół odbioru.
2. Odbiór przedmiotu zamówienia obejmuje pełen zakres rzeczowy, określony zgodnie z § 1
w związku z § 4 ust. 2.
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3. Wykonawca, najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia, zobowiązuje się do przedłożenia
Zamawiającemu następujących dokumentów:
1) dokumentacja techniczno-ruchowa;
2) instrukcja obsługi w języku polskim;
3) katalog części zamiennych;
4) inne dokumenty producenta przydatne w prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia;
5) atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty.
4. W wypadku stwierdzenia, iż przedmiot zamówienia nie jest wykonany w pełnym zakresie, Zamawiającemu przysługuje prawo przerwania czynności odbiorowych.
5. W sytuacji, gdy:
1) wykonana dostawa nie odpowiada przedmiotowi zamówienia;
2) wykonany przedmiot zamówienia zawiera wady;
3) dokumentacja dotycząca przedmiotu zamówienia zawiera wady lub braki;
- Zamawiający wyznaczy Wykonawcy, na jego koszt, termin do usunięcia stwierdzonych wad lub
braków. Termin ten nie wstrzymuje terminu wykonania umowy.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które:
1) nadają się do usunięcia (wady nieistotne) – Zamawiający ma prawo odmówić odbioru do
czasu usunięcia wad;
2) nie nadają się do usunięcia ale nie uniemożliwią użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie
z jego przeznaczeniem (wady nieistotne nieusuwalne) – Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie w odpowiednim stosunku z zachowaniem roszczeń odszkodowawczych na zasadach
ogólnych;
3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwią użytkowanie przedmiotu zamówienia
zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne nieusuwalne) – Zamawiający może odstąpić od
umowy lub żądać wykonania na koszt Wykonawcy (niezależnie od jego wysokości) przedmiotu zamówienia po raz drugi.
7. Za datę odbioru uważać się będzie dzień podpisania protokołu odbioru, niezawierającego uwag
z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2.
8. Od daty odbioru rozpoczyna się bieg okresu gwarancji i rękojmi.
§6
[odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy]
1. Zamawiający może odstąpić od umowy:
1) w terminie 21 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewiedzieć w chwili zawarcia umowy;
2) w wypadku zaistnienia przesłanek odstąpienia od Umowy przewidzianych przepisami
kodeksu cywilnego; odstąpienie winno być poprzedzone wyznaczeniem Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego terminu do wykonania lub należytego wykonania umowy
z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Zamawiający
będzie uprawniony do odstąpienia od umowy – wyznaczenie dodatkowego terminu nie jest
konieczne, gdy wynika to z przepisów ustawy lub bezzasadności wyznaczenia dodatkowego
terminu w danym stanie faktycznym;
3) w sytuacji, gdy Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie
art. 108 pzp;
2. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w wypadku zaistnienia przesłanek odstąpienia od
Umowy przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego, wg zasad określonych w ust. 1 pkt 2.
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3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

§7
[wynagrodzenie oraz zasady rozliczenia]
Za wykonanie przedmiotu zamówienia Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy, zgodnie
z przyjętą ofertą z dnia …… …… ………… r. w kwocie:
netto ……… ………,…… zł
(słownie: ………………………………………………………………… zł)
podatek VAT …… %, tj. ……… ………,…… zł
(słownie: ………………………………………………………………… zł)
brutto ……… ………,…… zł
(słownie: ………………………………………………………………… zł)
Nie przewiduje się możliwości zmiany wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 3.
Wysokość wynagrodzenia może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki VAT.
Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie wystawionej przez
Wykonawcę, w oparciu o podpisany przez Strony protokół odbioru, faktury VAT.
Wynagrodzenie Wykonawcy Zamawiający przekaże przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty prawidłowo wystawionej faktury w ciągu 30 dni od daty
jej doręczenia.
Płatność następuje na podstawie polecenia przelewu z chwilą uznania rachunku bankowego
Wykonawcy; Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, obowiązany jest przedstawić potwierdzenie uznania rachunku bankowego.
§8
[gwarancja]
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.
Okres gwarancji wynosi 36/48/60 miesięcy (zgodnie ze wskazaniem w Ofercie Wykonawcy) od dnia
podpisania protokołu odbioru i jest równy okresowi rękojmi.
W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca, na własny koszt i odpowiedzialność, usunie powstałe
wady fizyczne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie gwarancji i rękojmi, zgodnie
z postanowieniami umowy oraz uzupełniająco z przepisami kodeksu cywilnego.
W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi,
Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do usunięcia wad w wyznaczonym przez siebie terminie, a w wypadku bezskuteczności wezwania ma prawo do powierzenia usunięcia wad innemu
podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego, w terminie 7 dni, o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy;
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;
3) ogłoszeniu upadłości firmy;
4) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy;
5) ogłoszeniu likwidacji firmy;
6) zawieszeniu działalności firmy.
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7. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach i awariach
przedmiotu zamówienia w ciągu 7 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany
do przystąpienia do usunięcia wad w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia wady lub awarii.
Za przystąpienie do usunięcia wad i awarii Strony uznają rozpoczęcie czynności naprawczych.
8. Okres trwania gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia przez
Zamawiającego wad lub awarii do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę.
9. Zgłoszenie wady przedmiotu zamówienia lub jego awarii może nastąpić telefonicznie lub
mailowo, przy czym zgłoszenie telefoniczne wymaga potwierdzenia zgłoszenia mailem.
10. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w corocznych przeglądach gwarancyjnych. O terminie
przeglądu Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem nie później niż na 7 dni przed
datą przeglądu. W protokole z przeglądu wykazane zostaną wszelkie wady w przedmiocie
zamówienia i wskazany przez Zamawiającego zostanie możliwy technicznie termin ich usunięcia.
§9
[kary umowne]
1. Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów:
1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenie brutto, określonego
w § 7 ust. 1
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 3 000,00 zł za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od terminu wykonania umowy,
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
gwarancji i rękojmi w wysokości 1 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
c) za opóźnienie w przystąpieniu do usuwania prawidłowo zgłoszonej awarii w wysokości
1 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
d) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 %
wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1.
- maksymalny poziom kar, jakich może domagać się Zamawiający od Wykonawcy, wynosi
30 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1
2. Strony ustalają, że kary umowne, naliczane Wykonawcy, mogą zostać potrącone z przysługującego mu wynagrodzenia.
3. Strony zastrzegają, że Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody.
§ 10
[zabezpieczenie należytego wykonania umowy]
1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca wniósł przed zawarciem Umowy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na kwotę równą 5 % wynagrodzenia umownego brutto w jednej z form
opisanych w zapytaniu ofertowym, to jest: …………………… zł (słownie: ……………).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego
wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.
3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub
prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia
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4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

należytego wykonania Umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego
praw wynikających z zabezpieczenia.
Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Strony postanawiają, że:
1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
zamówienia, to jest od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru;
2) kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, stanowiąca 30 %
zabezpieczenia, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za
wady.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach
określonych w ust. 5, z zastrzeżeniem, że nie zajdą, określone Umową, powody do wykorzystania
zabezpieczenia w całości lub w części.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
Okres obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie przedłużony o czas
przedłużenia okresu rękojmi za wady, dokonany na zasadach określonych w Umowie.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca, za zgodą Zamawiającego, może dokonać zmiany formy
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa
w zapytaniu ofertowym, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, jeżeli okres ważności zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności.
W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata ta następuje nie później niż w ostatnim dniu
ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia.
W przypadku, o którym mowa w ust. 11, Zamawiający wystąpi do Gwaranta / Poręczyciela
z pisemnym żądaniem zapłacenia całości kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 11
[zmiana umowy]
1. Zmiana umowy, z przyczyn określonych w ust. 2, wymaga, pod rygorem nieważności, aneksu do
umowy sporządzonego w formie pisemnej albo w formie elektronicznej.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących sytuacjach:
1) zaistnienia w trakcie realizacji umowy okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, których
przy dochowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć na etapie złożenia oferty,
w szczególności związanych z:
a) dostępnością materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,
b) dostępnością osób niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,
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3.

4.

5.
6.

c) koniecznością przeprowadzenia dodatkowych badań, sprawdzeń, pomiarów, etc.
związanych z warunkami technologicznymi, mających na celu optymalne dostosowanie
przedmiotu zamówienia do w pracy w układzie technologicznym, niezbędnych do
wykonania przedmiotu zamówienia.
Strona domagająca się zmiany umowy winna wystosować do drugiej Strony wniosek ws. zmiany
umowy, w którym:
1) przedstawi zaistniałe okoliczności wraz ze dowodami na ich potwierdzenie
2) określi wpływ zaistniałych okoliczności na warunki wykonania umowy;
3) przedstawi projekt zmian umowy.
Zmiany dotyczyć mogą:
1) terminu wykonania zamówienia;
2) nieistotnych zmian przedmiotu zamówienia.
Zmiana umowy, z przyczyn określonych w ust. 6, wymaga zawiadomienia drugiej Strony
w formie pisemnej lub elektronicznej bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.
Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących sytuacjach:
1) zmiana lub ustalenie nowych osób uprawnionych do kontaktu ws. wykonywania niniejszej
umowy;
2) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym istotny wpływ na
wykonanie przedmiotu zamówienia;
3) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy.

§ 12
[korespondencja, osoby do kontaktu]
1. Strony oświadczają, że adresy podane na wstępie są ich adresami doręczeń.
2. Strony zobowiązują się do wzajemnego zawiadamiania o każdorazowej zmianie adresu do doręczeń, pod rygorem skuteczności doręczeń na ostatni znany Stronom adres.
3. Korespondencję właściwie zaadresowaną, a nie odebraną w terminie, uważa się za skutecznie
doręczoną.
§ 13
[osoby do kontaktu]
Osobami upoważnionymi do kontaktu w sprawach wykonywania niniejszej umowy są:
1) ze strony Zamawiającego:
…………… ……………, tel. ………………………, mail: ……………@mokrelaki.pl
2) ze strony Wykonawcy:
…………… ……………, tel. ………………………, mail: ……………@mokrelaki.pl
§ 14
[spór]
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca
siedziby Zamawiającego.
§ 15
[odesłanie do kodeksu cywilnego]
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 16
[egzemplarze umowy]
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego oraz 1 egz. dla
Wykonawcy.
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§ 17
[załączniki do umowy]
Niniejsze dokumenty stanowią załączniki do umowy:
1) KRS Zamawiającego;
2) KRS/CEIDG Wykonawcy;
3) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ);
4) Koncepcja linii osadowej OŚ Mokre Łąki;
5) Zapytanie Ofertowe;
6) Oferta Wykonawcy;
7) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności;
8) klauzula informacyjna.
PODPISANO
ZAMWIAJĄCY

WYKONAWCA
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