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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
Oznaczenie sprawy: OSGK.I.341-1/P/09
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego
(SIWZ wraz z załącznikami oraz stroną tytułową składa się z 12 jednostronnie
zapisanych stron).

Przedmiot zamówienia:
ODBIÓR Z TERENU SUWAŁK W 2010 R. WYROBÓW BUDOWLANYCH
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
(CPV 90533000-2) usługi gospodarki odpadami

Suwałki, listopad 2009 r.
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Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o ustawie należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655 - z późn. zmianami).
Rozdział 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Gmina Miasto Suwałki reprezentowana przez Prezydenta Miasta Suwałk
ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki
tel. (087)5628000, fax. (087)5628098
Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 39
ustawy, w trybie przetargu nieograniczonego.
Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia (nr CPV 90533000-2 usługi gospodarki odpadami) stanowi odbiór,
na zlecenie Miasta, w roku 2010 wyrobów budowlanych zawierających azbest z nieruchomości
położonych na terenie Suwałk tj. ich załadunek, transport i przekazanie do unieszkodliwienia
na składowisku odpadów niebezpiecznych.
Zgodnie z „Regulaminem pomocy mieszkańcom miasta w usuwaniu wyrobów
zawierających azbest”, przyjętym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Suwałki mieszkańcy miasta
mogą występować do Prezydenta Suwałk z wnioskiem o odbiór zdemontowanych (własnym
kosztem) wyrobów azbestowych. Miasto Suwałki organizuje odbiór w ciągu 14 dni od zgłoszenia
przygotowania wyrobów do transportu.
W celu realizacji powyższego zadania wyłania się w niniejszym przetargu wykonawcę usług.
Procedura realizacji przedmiotowego zamówienia wygląda następująco:
• Po demontażu wyrobów zawierających azbest i przygotowaniu ich na palecie do odbioru
właściciel lub zarządca zasobów mieszkaniowych informuje Wydział Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach o gotowości wyrobów do
odebrania,
• Wydział informuje o powyższym Wykonawcę (podmiot wyłoniony w przetargu), wraz
z podaniem maksymalnej szacunkowej ilości odpadów,
• Wykonawca (podmiot wyłoniony w niniejszym przetargu) odbiera wyroby (załadunek
mechaniczny) w terminie 14 dni od zgłoszenia, W przypadku zakwestionowania ilości
odpadów podanych w opisanej wyżej informacji rzeczywista ilość odpadów zostanie
ustalona z Zamawiającym.
• Po dostarczeniu wyrobów na składowisko odpadów niebezpiecznych Wykonawca
przedstawia w Urzędzie Miejskim w Suwałkach fakturę za wykonaną usługę wraz z kopią
karty przekazania odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych oraz karty odbioru
odpadów od ich wytwórcy,
• Wydział weryfikuje fakturę, karty przekazania odpadów oraz wykaz posesji
z których odebrano odpady z azbestem z podaniem ich ilości.
Ilość odpadów do odbioru w ramach niniejszego zamówienia publicznego zależy od
wniosków złożonych przez właścicieli/zarządców zasobów mieszkaniowych. W latach 2006-2008.
ilość odbieranych rocznie odpadów wynosiła kolejno: 167, 165 i 189 ton. Ilość odpadów do
odbioru w 2010 r. szacowana jest na 200 ton.
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Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom.
Rozdział 4. Oferty częściowe
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Rozdział 5. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Rozdział 6. Oferty wariantowe
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Rozdział 7. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 4 stycznia 2010 r. do dnia 20 grudnia 2010 r.
Rozdział 8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy (w tym, wykonywali w przeciągu co
najmniej ostatnich 3 lat usługi określone w przedmiocie zamówienia),
2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy,
3. Wnieśli wadium w wysokości 2.000 zł na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach,
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie na zasadzie analizy oświadczeń i dokumentów
określonych w rozdziale 9 SIWZ.
Ocena przeprowadzona zostanie wg reguły „spełnia - nie spełnia”.
Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkuje wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem
oferty.
Rozdział 9. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2. Kopia zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na teren całego
kraju,
3. Oświadczenie o posiadaniu sprzętu niezbędnego do wykonania mechanicznego załadunku
i rozładunku spaletyzowanych odpadów, którymi dysponuje lub będzie dysponował
Wykonawca,
4. Dowód wniesienia wadium w wysokości 2.000 zł,
5. Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek lub że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
6. Oświadczenie wg załącznika nr 2 do SIWZ o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
7. Kopie kart przekazania odpadów zawierających azbest na składowiska odpadów
niebezpiecznych z ostatnich 3 lat.
8. Wykaz części zamówienia wykonywanych przez Podwykonawców – załącznik nr 4.
9. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonywania
zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 3 Wykonawca
wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował a które nie stanowią jego
własności.
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Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają dokumenty z punktu 1, 5 i 6
oddzielnie.
Rozdział 10. Informacja o sposobach porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
Kontakt Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się wyłącznie w formie pisemnej.
Wyjaśnienia treści Specyfikacji odbywa się zgodnie z art. 38 ustawy.
Osobą reprezentującą Zamawiającego w przedmiotowym zamówieniu jest Naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach –
Dariusz Przybysz, tel. 600 249 867 w godz. 7.30-15.30.
Rozdział 11. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 2 000 zł. Wadium może być wnoszone
w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy.
Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek:
Bank PEKAO SA, Nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium
w pieniądzu Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy środki zostaną
zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, musi być złożone w oryginale i musi
obejmować cały okres związania ofertą. Oryginał dokumentu należy złożyć w Urzędzie Miejskim
w pok. 210, gdzie zostanie wydane stosowne zaświadczenie o złożeniu wadium, które należy
dołączyć do oferty.
Potwierdzenie przelewu stanowi załącznik do oferty. Wadium zostanie zwrócone zgodnie
z art. 46 ustawy.
Rozdział 12. Termin związania ofertą
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
Rozdział 13. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna być napisana w języku polskim.
2. Ofertę należy przygotować poprzez:
- wypełnienie formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji oraz
dołączenie oświadczeń i dokumentów określonych w rozdziale 9 SIWZ
3. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
- poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający
identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej),
- w przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę lub
osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy lub poszczególnych
członków konsorcjum, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
- pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej
notarialnie za zgodność z oryginałem,
4. Poprawki winny być parafowane przez osobę, lub osoby podpisujące ofertę,
5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Oferty należy składać w podwójnych zamkniętych kopertach:
- wewnętrzna koperta zawierająca ofertę, z określeniem nazwy i adresu Wykonawcy,
− zewnętrzną kopertę zawierającą kopertę z ofertą - z napisem „Odbiór z terenu Suwałk
−
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w 2010 r. wyrobów budowlanych zawierających azbest” z dopiskiem: “Nie otwierać przed

dniem 4 grudnia” należy zaadresować na adres
Zamawiającego: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki
Komunalnej, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Rozdział 14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać w pok. 5 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 do
godz. 9.00 dnia 4 grudnia 2009 roku.
Oferty złożone po terminie będą zwracane bez otwierania, po upływie terminu na wniesienie
protestu.
Otwarcie ofert nastąpi w pok. 207 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1
o godz. 9.30 dnia 4 grudnia 2009 roku.
Rozdział 15. Opis sposobu obliczenia ceny
Cena jest ceną brutto odbioru 1 kg odpadów. Zawiera ona koszt załadunku, transportu na
składowisko oraz koszt przekazania odpadów do unieszkodliwienia składowisku.
Rozdział 16. Informacje dotyczące walut obcych
Rozliczenia będą prowadzone w PLN.
Rozdział 17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował jednym kryterium – cena.
Waga kryterium:– 100 %
Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana według następującej
zasady:
ocena punktowa oferty = wartość najniższej badanej oferty: wartość oferty x 100 pkt.
Rozdział 18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
O wyborze oferty Zamawiający zamieszcza informację na swojej stronie internetowej,
tablicy ogłoszeń oraz zawiadamia niezwłocznie Wykonawców podając nazwę i adres Wykonawcy,
którego ofertę wybrano, jej cenę oraz nazwę i adres pozostałych wykonawców i liczbę pkt jakie
uzyskali w kryterium. Zamawiający zawiera umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, ale przed upływem terminu związania ofertą.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zwarcia umowy,
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich
ponownej oceny.
Rozdział 19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść zgodnie z art. 147 ust. 1 i ust.
2 ustawy w wysokości 2 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego
wynikającego z umowy.
Rozdział 20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy, jeżeli
zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach
Wzór umowy stanowi załącznik nr 3.
Rozdział 21 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia określa dział VI ustawy.
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Rozdział 22. Postanowienia końcowe:

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej oraz ustanawiać dynamicznego
systemu zakupów, a także nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej
z wykorzystaniem aukcji elektronicznej.
3. Integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są załączniki:
1) Formularz oferty – załącznik nr 1.
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2.
3) Wzór umowy – załącznik nr 3.
4) Wykaz części zamówienia wykonywanych przez Podwykonawców – załącznik nr 4.

………………………………
(podpis osoby upoważnionej)
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Załącznik nr 1 do SIWZ
…….............................................…
/miejscowość i data/
/Pieczątka firmowa oferenta/
FORMULARZ OFERTOWY
Prezydent Miasta Suwałki
16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1
Odpowiadając na ogłoszenie w sprawie udziału w przetargu nieograniczonym
na: odbiór z terenu Suwałk w 2010 r. wyrobów budowlanych zawierających azbest oferujemy:
wykonywanie usługi, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia za cenę:
................... PLN/kg brutto, w tym VAT .....................PLN
jednocześnie oświadczamy, że

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń oraz przyjmujemy zawarte w niej warunki,

2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ,
3. Siłami
własnymi
wykonamy
następujący
zakres

rzeczowy
robót
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................
4. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach
określonych w SIWZ, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Termin wykonania zamówienia od 4 stycznia 2010 r. do 20 grudnia 2010 r.
ponadto przedstawiamy
zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2. Kopia zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na teren całego
kraju,
3. Oświadczenie o posiadaniu sprzętu niezbędnego do wykonania mechanicznego załadunku
i rozładunku spaletyzowanych odpadów, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca,
4. Dowód wniesienia wadium w wysokości 2.000 zł,

8
5. Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek lub że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
6. Oświadczenie wg załącznika nr 2 do SIWZ o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
7. Kopie kart przekazania odpadów zawierających azbest na składowiska odpadów
niebezpiecznych z ostatnich 3 lat.
8. Wykaz części zamówienia wykonywanych przez Podwykonawców – załącznik nr 4.
9. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania
zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w oświadczeniu w/w Wykonawca wykazał narzędzia
i urządzenia, którymi będzie dysponował a które nie stanowią jego własności.
(Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają dokumenty z punktu 1, 5
i 6 oddzielnie).

.....................................
(data )

.............................................................
(pełnomocni przedstawiciele Wykonawcy)

Regon: .............................................................
NIP: ................................................................
Telefon: .......................................Fax: ............................................
E-mail: ...........................................................
Bank i nr konta, na które ma zostać zwrócone wadium wniesione w pieniądzu:
…………………………………………………………………………………………

9
Załącznik Nr 2 do SWIZ

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj:
1) Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
2) Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiamy pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób
zdolnych do wykonania zamówienia.
3) Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
4) Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art.24 ust.1 i ust.2 w/w ustawy.

.....................................
(data )

.............................................................
(pełnomocni przedstawiciele Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do SIWZ

UMOWA /wzór/
zawarta w dniu………………… roku
pomiędzy Miastem Suwałki, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
reprezentowanym przez:
Prezydenta Miasta Suwałk – Józefa Gajewskiego przy kontrasygnacie Skarbnika
Miasta – Wiesława Stelmacha
a……………………………………………………………………………………
z siedzibą………………………………………………………………………………..
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez
1……………………………………………………………………………................
2……………………………………………………………………………………....
wyłonionym w drodze procedury o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu
nieograniczonego
§1
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: “Odbiór z terenu
Suwałk w 2010 r. wyrobów budowlanych zawierających azbest”, w ramach którego
Wykonawca, na zlecenie Miasta, dokonywać będzie w roku 2010 odbioru wyrobów
budowlanych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Suwałki
tj. ich załadunku, transportu i przekazania do unieszkodliwienia na składowisku odpadów
niebezpiecznych.
§2
Strony ustalają termin realizacji usługi: od dnia 4.01. 2010 r. do dnia 20.12.2010 r.
§3
Zakres rzeczowy robót wykonywanych przez Podwykonawcę:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
§4
1. Ustala się cenę brutto za usługę w wysokości ......... PLN za 1 kg odpadu dostarczonego
i przekazanego do unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych.
2. Ilość odpadów z poszczególnych nieruchomości będzie każdorazowo szacowana przez
Zamawiającego. W przypadku zakwestionowania tej ilości przez Wykonawcę ilość
odpadów zostanie ustalona wspólnie w miejscu załadunku.
3. Podstawą do opłacenia usługi będzie faktura VAT z załączonymi kopiami kart
przekazania odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych oraz wykaz posesji
z których odebrano odpady z azbestem z podaniem ich ilości.
4. Karty przekazania odpadów będą porównywane z maksymalną szacunkową ilością
odpadów o których mowa w ust 2.
5. W przypadku wyraźnej niezgodności ilości szacunkowych, o których mowa w ust 2.
i ilości wykazanych w kartach przekazania odpadów Zamawiający opłaci usługę według
maksymalnych ilości szacunkowych.
§5
Opłata o której mowa w § 4 ust 1 wnoszona będzie w terminie 21 dni od daty doręczenia
faktury VAT. Płatność w formie przelewu na konto bankowe Wykonawcy
………………………………………..…………………...……………...........………….......

11

§6
Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego, zgodnie z art. 147 ust. 1 i ust. 2 ustawy
zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w dniu zawarcia umowy, w wysokości
...................PLN.
§7
Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania
umowy na zasadzie kar umownych.
Kary umowne naliczone będą w następujących przypadkach i wysokościach:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
- odstąpienie od umowy z przyczyn za które odpowiada Wykonawca w wysokości
2 000 PLN,
- niedotrzymanie 14 dniowego terminu odbioru wyrobów, w wysokości 50 zł za każdy
dzień opóźnienia,
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w opłaceniu
faktury.
§8
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.
§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 – z późn. zmianami).
§ 10
Spory, które mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu
właściwego według miejsca zawarcia umowy.
§ 11
Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla
każdej ze stron.
§ 12
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 4 do SIWZ

Wykaz części zamówienia wykonywanych przez Podwykonawców

1. ................................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................................
3. ................................................................................................................................................
4. ................................................................................................................................................

.....................................
(data )

.............................................................
(pełnomocni przedstawiciele Wykonawcy)

