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Nr sprawy: SSC.I.341/06/09         I owa, dnia   27.10.2009 r.

Specyfikacja
istotnych warunków zamówienia

1. Zamawiaj cy :

GMINA  I OWA
adres:  68-120 I owa , ul. eromskiego 27,
tel. (0-68) 368-14-00         fax . (0-68) 368-14-01

Godziny pracy Zamawiaj cego:
w poniedzia ek od 800 do 1600

od wtorku do pi tku od 730 do 1530

e – mail : ilowa@ilowa.pl

adres strony internetowej : www.ilowa.pl

1.1 Tryb post powania:
PRZETARG NIEOGRANICZONY – ART. 39 i 40 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówie  Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, Poz. 1655 ; Dz.U z 2008 r. nr 171 poz 1058 z pó .
zmianami ).

1.2 Sk adanie o wiadcze , wniosków, zapyta  w niniejszym post powaniu mo liwe
      b dzie faxem. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

Wnioski o pobranie SIWZ oraz pytania do SIWZ przekazane za pomoc  faksu uwa a si  za
one w terminie, je eli ich tre  dotar a do adresata przed up ywem terminu i zosta a

niezw ocznie potwierdzona na pi mie przez przekazuj cego;
Zamawiaj cy nie dopuszcza telefonicznego sposobu porozumiewania si  z Wykonawcami;

1.3 Zamawiaj cy o wiadcza, e wszelkie informacje, odpowiedzi na z one zapytania,
modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz protesty i ich
rozstrzygni cia b  zamieszczane na stronie internetowej www.ilowa.pl .

1.4 W przypadku dokumentów dotycz cych post powania protestacyjnego i odwo awczego
Zamawiaj cy dopuszcza wy cznie form  pisemn ;

1.5 W przypadku b dnie podanego nr telefonu i faksu lub braku komunikacji z Wykonawc ,
Zamawiaj cy nie ponosi odpowiedzialno ci z tytu u nie otrzymania informacji

       zwi zanych z przedmiotem zamówienia.

2. Przedmiot zamówienia.

Dowo enie dzieci do szkó  na terenie gminy I owa

Okre lenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego S ownika Zamówie  (CPV):

CPV : 60112000-6

3. Opis przedmiotu zamówienia:
     Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie dowozu dzieci do szkó  na terenie gminy I owa.
     Warunki dowozu dzieci:
     - zapewnienie dwóch autobusów o liczbie miejsc siedz cych co najmniej 42 miejsca ka dy i
        jednego autobusu o liczbie miejsc siedz cych co najmniej 22 miejsca,
     - dojazd do miejsca wiadczenia us ugi przewozu odbywa  si  b dzie na koszt Wykonawcy,
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     - redni miesi czny przebieg dwóch autobusów wi kszych ok. 5.000 km i autobusu mniejszego
        ok. 1800 km
     - dowo enie odbywa  si  b dzie wg harmonogramu opracowanego przez Dyrektora
       Gimnazjum w I owej,
     - autobusy mog  by   dodatkowo wykorzystywane wg stawki nie przekraczaj cej stawki jak za
       przewozy szkolne,  jako autokary wycieczkowe po uzgodnieniu  z poszczególnymi
       dyrektorami szkó  i   przedszkola,

4. Nie dopuszcza si  sk adania ofert cz ciowych.

5. Nie dopuszcza si  sk adania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2010 r. do 31.12.2011 r.

7. Warunki udzia u w post powaniu.

W post powaniu mog  bra  udzia  wykonawcy, którzy spe niaj  nast puj ce warunki:
1. S  uprawnieni do wyst powania w obrocie prawnym.
2. Posiadaj  uprawnienia do wykonywania czynno ci zwi zanych z wykonywaniem

zamówienia.
3. Dysponuj  potencja em technicznym i ekonomicznym niezb dnym do wykonania

zamówienia.
4. Dysponuj  pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.
5. Posiadaj  sytuacj  finansow  i ekonomiczn  gwarantuj  wykonanie zamówienia.
6. Nie podlegaj  wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówie  publicznych ( Dz. U. Nr 19 z dnia 09 lutego 2004 r., poz. 177 )

8. Wadium.
1. Zamawiaj cy da wniesienia wadium w wysoko ci 5.000 z .
2. Wadium mo e by  wnoszone w:

pieni dzu
por czeniach bankowych
gwarancjach bankowych
gwarancjach ubezpieczeniowych

3. Termin wnoszenia wadium up ywa w dniu sk adania ofert to jest 12.11.2009 do godz. 12.00
4. Wadium w pieni dzu nale y wp aci  w kasie urz du lub przela  na rachunek zamawiaj cego:
Bank Spó dzielczy w I owej konto nr : 50 9658 0006 0000 1443 2007 0004
5. Kopi  dowodu wp aty wadium nale y do czy  do oferty.
6. Wadium w pozosta ych formach nale y przekaza  zamawiaj cemu w osobnej kopercie przed
terminem otwarcia ofert jednocze nie do czaj c do oferty kserokopi  dokumentu wadialnego.
7. Wadium zostanie zwrócone wykonawc   na warunkach okre lonych w art. 46 Ustawy p.z.p.
8. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiaj cego w przypadku, gdy:

odmówi  podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okre lonych
w ofercie,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego sta o si  niemo liwe z przyczyn le cych
po stronie Wykonawcy.

10. Potwierdzenie spe niania warunków udzia u w post powaniu.

Dokumenty potwierdzaj ce spe nianie warunków udzia u w post powaniu:

Aktualny odpis z w ciwego rejestru albo aktualnego za wiadczenia o wpisie do ewidencji
dzia alno ci gospodarczej, je eli odr bne przepisy wymagaj  wpisu do rejestru lub zg oszenia
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do ewidencji dzia alno ci gospodarczej - wystawiony nie wcze niej ni  6 miesi cy przed
up ywem terminu sk adania ofert,

wiadczenie, i  wykonaj  zamówienie wy cznie si ami w asnymi – nie dopuszcza si
podzlecania przedmiotu zamówienia podwykonawcom,

wiadczenie, i  nie podlegaj  wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo
zamówie  publicznych.

Aktualne za wiadczenia w ciwego naczelnika Urz du Skarbowego oraz w ciwego
oddzia u Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego
potwierdzaj cych odpowiednio, e wykonawca nie zalega z op acaniem podatków, op at oraz
sk adek na ubezpieczenie zdrowotne lub spo eczne – wystawione nie wcze niej ni  3 miesi ce
przed up ywem terminu sk adania ofert,

Za cz  zaakceptowany projekt umowy lub o wiadczenie o akceptacji warunków umowy.
Ocena spe nienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formu y
„spe nia - nie spe nia”, w oparciu o z one o wiadczenia oraz dokumenty potwierdzaj ce
spe nienie tych warunków.

11.  Ka dy wykonawca mo e z  tylko jedn  ofert .

12. Termin zwi zania ofert  ustala si  na okres 30 dni licz c pierwszy dzie , jako dzie  sk adania
ofert.

13. Informacji nt. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak równie  realizacji przedmiotu
zamówienia udziela  Pan Zygmunt Zarzeczny w Urz dzie Miejskim

       tel.  (068) 368-14-16 , fax  (068) 368-14-01,
e – mail: z.zarzeczny@ilowa.pl

14.  Opis sposobu udzielania wyja nie  dotycz cych specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

1. Wykonawca mo e zwróci  si na pi mie do Zamawiaj cego o wyja nienie specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiaj cy udzieli wyja nie  Wykonawcy niezw ocznie,
chyba e pro ba o wyja nienie specyfikacji  wp yn a do Zamawiaj cego na mniej ni  6 dni
przed terminem otwarcia ofert. Zamawiaj cy prze le tre  wyja nie  wszystkim Wykonawcom,
którym dor czono specyfikacj  istotnych warunków zamówienia oraz zamie ci na stronie
internetowej na której zosta a opublikowana SIWZ.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiaj cy mo e w ka dym czasie, przed
up ywem terminu do sk adania ofert, zmodyfikowa  tre  dokumentów sk adaj cych si  na
specyfikacj  istotnych warunków zamówienia. Ka da wprowadzona przez Zamawiaj cego
zmiana stanie si  cz ci  specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie dor czona
do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ oraz zamieszczona na stronie, na której
zosta a opublikowana SIWZ. Zamawiaj cy przed y okre lony w pkt. 17 termin sk adania ofert
w celu umo liwienia Wykonawcom uwzgl dnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych
wyja nie  lub zmian je eli w wyniku modyfikacji tre ci SIWZ niezb dny jest czas na
wprowadzenie zmian w ofertach. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowi zania
Zamawiaj cego i Wykonawcy odno nie wcze niej ustalonego terminu b  podlega y nowemu
terminowi.

15.  Kryteria oceny ofert :
     - cena  wykonania zamówienia 100 %

Z tytu u niniejszego kryterium maksymalna ilo  punktów wynosi 100.
Oferta o najkorzystniejszej (najni szej) cenie brutto uzyska 100 pkt. Pozosta e ceny obliczone dla
badanych ofert zostan  porównane z ofert  o najkorzystniejszej (najni szej) cenie brutto, stosuj c
poni szy wzór:

C = (Cmin : Co) x (100%) x 100
gdzie:

mailto:z.zarzeczny@ilowa.pl
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C – liczba punktów przyznana danej ofercie za cen  za wykonanie przedmiotu zamówienia,
Cmin - najni sza cena w ród wszystkich podlegaj cych ocenie ofert,
Co - cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia podana przez wykonawc , dla którego wynik
jest obliczany.

16. Ofert  nale y przygotowa  w sposób nast puj cy :
Ofert  wraz z za czonymi kosztorysem (pod warunkiem uniewa nienia oferty bezwzgl dnie

musi odpowiada  tre ci kosztorysu ofertowego za czonego do SIWZ) nale y z  w opakowaniu
opisanym :

adresem sk adaj cego ofert ,
adresem Zamawiaj cego,
oraz has em:

„Dowo enie dzieci do szkó  na terenie gminy I owa”

Nie otwiera  przed dniem    12.11.2009 r., godz. 1215.

- dokumenty oferty powinny by spi te i z one wewn trz opakowania,
- kopie dokumentów powinny by  potwierdzone „za zgodno  z orygina em” przez wykonawc  lub
osob  przez niego uprawnion  (do oferty nale y za czy  pe nomocnictwo).

17. Termin sk adania ofert.

Oferty nale y sk ada  do dnia   12.11.2009 r. do godziny 1200.
Oferty nale y sk ada  w sekretariacie Urz du Miejskiego (I pi tro, pok. Nr 14).

18. Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nast pi dnia   12.11.2009 r. o godzinie 1215 w siedzibie Zamawiaj cego w sali
nr 8 Urz du , I pi tro.

19. Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy nie jest wymagane.

20. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Wybrany wykonawca oraz wszyscy wykonawcy, którzy z yli oferty w post powaniu, zostan
niezw ocznie powiadomieni o wyborze oferty, o odrzuceniu ofert lub wykluczeniu z
post powania.

     Termin i miejsce zawarcia umowy zostanie okre lony w odr bnym zawiadomieniu.

21. rodki ochrony prawnej:
1. rodki ochrony prawnej okre la dzia  VI, rozdzia y 1-4 (art. 179 – 198) ustawy z dnia 13

kwietnia 2007 r. Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 560 z pó n. zm.).
2. Protest wnosi si  w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powzi  lub móg  powzi

wiadomo  o okoliczno ciach stanowi cych podstaw  jego wniesienia, z zastrze eniem
protestu dotycz cego specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który wnosi si  nie
pó niej ni 7 dni przed up ywem terminu sk adania ofert.

3. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
4. Zamawiaj cy odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot

nieuprawniony.
5. Protest powinien wskazywa  oprotestowan  czynno  lub zaniechanie  zamawiaj ce-go, a

tak e zawiera danie, zwi e przytoczenie zarzutów oraz okoliczno ci  faktycznych  i
prawnych uzasadniaj cych wniesienie protestu.
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Za czniki do SIWZ  :

- formularz ofertowy – za cznik nr 1,
- o wiadczenie o spe nieniu warunków udzia u w post powaniu - za cznik nr 2,
- o wiadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z post powania – za cznik nr 3,
-  wzór umowy – za cznik nr 4,

                                                                                       Zatwierdzam :



6

Za cznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
na wykonanie zamówienia publicznego pod nazw :

Dowo enie dzieci do szkó  na terenie gminy I owa

Tryb post powania : przetarg nieograniczony.

Post powanie opublikowane :
-  na tablicy og osze  w siedzibie zamawiaj cego,
-  na stronie internetowej Urz du: www.ilowa.pl
-  na portalu internetowym Urz du Zamówie  Publicznych.

1. Dane dotycz ce wykonawcy:

Nazwa ……………………………………………………………………………………….

Siedziba………………………………………………………………………………………

Nr telefonu /faks ……………………………………………………………………………..

adres e-mail: ………………………………………………………………………………..

NIP ………………………………………….…………………………………….……….

REGON ……………………………………….…………….…………………….……….

2. Dane dotycz ce zamawiaj cego :
nazwa: GMINA I OWA
adres: I owa,  ul. eromskiego 27
Nr tel. (0-68) 368-14-00
REGON : 970770853
NIP :         924-18-02-585
adres e-mail: ilowa@ilowa.pl

3. Zobowi zania wykonawcy.

Zobowi zuj  si  wykona  przedmiot zamówienia za cen  umown

Kwota netto.........…………….…… z /km

(s ownie: ……………………………………………………………………………………)

Podatek VAT  ............. % VAT …………......… z

(s ownie: …………………………………………………………………………………)

Cena wykonania zamówienia brutto: ............................... z /km

(s ownie: ………………………………………………………..............…………………)

http://www.ilowa.pl
mailto:ilowa@ilowa.pl
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4. O wiadczenia wykonawcy :
1. zobowi zuj  si  wykona  zamówienie w okresie:  od 01.01.2010  r. do 31.12.2011 r.
2. uwa am si  za zwi zanego niniejsz  ofert  do dnia ………………………………
3. zamówienie wykonamy samodzielnie*
4. cz  zamówienia (okre li  zakres) ……………………………………………………

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

..............................……………………………………………………………………………….…
………………………… zamierzamy powierzy  podwykonawcom*,

5. na potwierdzenie spe nienia wymaga  do oferty za czam nast puj ce o wiadczenia i dokumenty
:

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………

5. Oferta wspólna ( je eli wyst puje ).

Pe nomocnik wykonawców wspólnie sk adaj cych ofert :

Nazwisko, imi  …………………………………………………………………………

Stanowisko ……………………………………......……………………………………

Telefon.....………………… Fax ……………………….

Zakres umocowania :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

6. Zastrze enie wykonawcy

Ni ej wymienione dokumenty sk adaj ce si  na ofert  nie mog  by  ogólnie udost pnione
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

7. Inne informacje wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

………………..........…………………………
(imi  i nazwisko podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy )

data ..............................
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Za cznik nr 2
....................................
    piecz  wykonawcy

WIADCZENIE
o spe nieniu warunków udzia u w post powaniu

Nazwa Wykonawcy:
..........................................................................................................................................................

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

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

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

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

Adres:
..........................................................................................................................................................

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

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

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

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

Przyst puj c do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego
wiadczam, e spe niam warunki okre lone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówie  publicznych ( Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, Dz.U. z 2008 r.
Nr 171, poz. 1058 z pó niejszymi zmianami )

..........................., dnia ..................2009 r.

......................................................
( podpis i piecz  osoby upowa nionej )
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Za cznik nr 3
....................................
    piecz  oferenta

WIADCZENIE
o nie podleganiu wykluczeniu z post powania

Nazwa Wykonawcy:
..........................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

Adres:
..........................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

wiadczam, e nie podlegam wykluczeniu z post powania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655, Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 z pó niejszymi zmianami).

..........................., dnia ..................2009 r.

......................................................
( podpis i piecz  osoby upowa nionej )
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Za cznik nr 4

                                             UMOWA  Nr SSC.I-342/   /
                                 na dowozy szkolne z terenu gminy I owa.

zawarta w dniu ……………… roku pomi dzy Gmin  I owa maj  siedzib  w I owej przy ul.
eromskiego 27, reprezentowan  przez:

…………………………………… - Burmistrza I owej
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – …………………………….. zwanymi dalej w tre ci
umowy „Zamawiaj cym”
a ……………………………………………………………………………..  reprezentowanym
przez:
1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
zwanymi   dalej w tre ci umowy  "Wykonawc ".

Niniejsza umowa jest nast pstwem wyboru Zamawiaj cego oferty Wykonawcy w post powaniu o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 39 i 40 ustawy Prawo zamówie  publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.  z
2007 r. Nr 223, poz. 1655; Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 ze zmianami)

 § 1
Na podstawie  wyboru oferty Wykonawcy w wyniku post powania o zamówienie publiczne w
trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiaj cy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
us ugi przewozowe, polegaj ce na realizacji zadania:

 „Dowo enie dzieci do szkó  na terenie gminy I owa”

§ 2
1. Wykonawca  zobowi zuje  si   do  wykonania dowozów szkolnych z   terenu  gminy I owa

w okresie od  1 stycznia 2010 roku do 31   grudnia 2011 roku.
2. Zgodnie  z  ofert   ostateczn  Wykonawcy  ustala  si   stawk    netto …. z /  za  1 km + 7

% VAT tj. …. z  brutto za 1 km   oraz  wykonania  ich  na  zasadach okre lonych  w § 3,
za Zamawiaj cy zobowi zuje si  do zap aty umówionej ceny.

3. Stawka  netto mo e ulec podwy szeniu na nast pny rok w stopniu   odpowiadaj cym
wska nikowi wzrostu cen detalicznych towarów i   us ug  konsumpcyjnych  w  okresie
pierwszych trzech kwarta ów   roku  w  którym  stawki  ulegaj   podwy szeniu,  w stosunku
do  analogicznego okresu roku poprzedniego.

 § 3
Wykonawca zobowi zuje si  do:
 -  zapewnienia dwóch autobusów o liczbie miejsc siedz cych co najmniej 42 ka dy i jednego
    autobusu o liczbie miejsc siedz cych co najmniej 22,
 -  dowo enia dzieci  z  terenu gminy I owa zgodnie z opracowanym  harmonogramem,
 -  udost pniania autobusów do organizowanych  przez szko y podstawowe, gimnazjum
    lub przedszkole wycieczek,
 -  dojazdów na miejsce przewozu na swój koszt,
                                                                              § 4

W  przypadku udost pnienia autobusu do organizowanych wycieczek, stosowane b  stawki nie
przekraczaj ce stawki jak za przewozy szkolne.
                                                                              § 5
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Sprawy zwi zane z dowozem oraz harmonogram dowozów ustalany jest z Dyrektorem Gimnazjum
w I owej.
                                                                            § 6
Zamawiaj cy zobowi zuje si  :
    a). p aci  przelewem Wykonawcy za dowo enie dzieci na  podstawie miesi cznych
         faktur VAT  z terminem p atno ci 14  dni od daty otrzymania faktury .
    b). zapewni  opiek  nad przewo onymi dzie mi.

                                                                           § 7
Zamawiaj cy   zastrzega   sobie   prawo  wypowiedzenia  umowy  i przeprowadzenia ponownego
przetargu w przypadku nierzetelnego wykonywania umowy na wniosek Dyrektora Gimnazjum,
rozpatrzony przez Zamawiaj cego, a w szczególno ci:

nie dowiezienia dzieci do szko y,
spó niania si  autobusów,
wykonywania us ugi autobusem niesprawnym technicznie,
w przypadku, kiedy kierowca jest w stanie nietrze wym,

                                                                          § 8
Zmiana  warunków  niniejszej  umowy  wymaga  formy  pisemnej pod rygorem niewa no ci.

                                                                          § 9
Niedopuszczalne   s    takie   zmiany  postanowie   umowy,  oraz wprowadzenie  do  niej  nowych
postanowie ,  niekorzystnych dla Zamawiaj cego,  je eli przy ich uwzgl dnieniu nale oby zmieni
tre  oferty na podstawie której dokonano wyboru oferenta, chyba e  konieczno  wprowadzenia
takich zmian wynika z okoliczno ci, których nie mo na by o przewidzie  w chwili zawarcia umowy.
                                                                         § 10

1. Oprócz  przypadków okre lonych w k.c. Zamawiaj cy mo e odst pi    od  umowy  w  razie
    wyst pienia  istotnej zmiany okoliczno ci   powoduj cej,   e   wykonanie   umowy  nie  le y
    w  interesie   publicznym.
2. Odst pienie  od  umowy  w  wypadku okre lonym w pkt. 1 powinno   nast pi    w terminie
     miesi ca  od  powzi cia  wiadomo ci  o   powy szych okoliczno ciach.
3.  W  wypadku  odst pienia  od umowy Wykonawca mo e da  jedynie     wynagrodzenia za
     cz  umowy wykonan  do odst pienia od umowy.

                                                                         § 11
W  sprawach  nieuregulowanych  niniejsz  umow  maj  zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
                                                                         § 12.
Umow   niniejsz  sporz dzono w 2 jednobrzmi cych egzemplarzach po 1 dla ka dej ze stron.

Za czniki do umowy:
 - oferta ostateczna Wykonawcy.

            WYKONAWCA                                                           ZAMAWIAJ CY


