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ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ  
 
 

Wykonawca: 

……………………………………………………

………………………………………………….. 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………

………………………………………………….. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

          Zamawiający: 

 
Gmina Sulików 
ul. Dworcowa 5 
59 – 975 Sulików 

 
 

FORMULARZ  OFERTOWY 
 
 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na: „Dowozy i odwozy uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy 
Sulików w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.”, składamy ofertę cenową na warunkach 
jak niżej. 

 
MY, NIŻEJ PODPISANI 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
działając w imieniu i na rzecz 

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

...........................................................................................................................................................
nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców; w przypadku składania oferty przez podmioty 
występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum) 
 

A. CENA OFERTOWA ………………………………… PLN brutto za cały okres realizacji zamówienia  

(słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….) 
 
B. CENA MIESIĘCZNA ………………………………. PLN brutto (słownie złotych: ……………………………. 

…………………………………………………………....……………………………………………………………………) 
       

C. Czas podstawienia autobusu zastępczego …………………… 
D. Ilość kierowców posiadających prawo jazdy kategorii „D” powyżej 5 lat ………………………… 

 
 
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków   
Zamówienia oraz wszystkimi załącznikami stanowiącymi integralną część SIWZ. 
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za 
związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z cenami przedstawionymi w ofercie. 

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie: 01.01.2019 r. - 31.12.2020 r. 
5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
6. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, t.j. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY:  sami / przy udziale następujących podwykonawców*: 
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…................................................................................................................................................ 
8. Podwykonawcy wskazani powyżej będą wykonywać następujące prace wchodzące w zakres przedmiotu 
zamówienia: 

a) ...................................................................................................................................................... , 
b) ......................................................................................................................................................  
c) ....................................................................................................................................................... 
9. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest 

następujący: ....................................................................................................................................... 
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólną 
ofertę) 
10. OŚWIADCZAMY, iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od 
..................... do ..................... – niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 
11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy 
zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

12. OŚWIADCZAMY, że zostały wypełnione obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się  
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

1) rozporządzenie 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).  

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 

obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 

oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

13. Wadium w kwocie 10 000,00  zł zostało wniesione w dniu……………………………………., w formie 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto: ……………………………………………………………………………………….. lub na 

adres: …………………………………………………………………………………………………………….. . 
Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium nie 

podlega zwrotowi. 
14. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na 
adres………………………………………………………………………………………………………………… 
lub tel/fax .............................................................. lub adres mailowy……………………………………………… 
15. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są: 
1. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy pzp dotyczące przesłanek 
wykluczenia z postępowania. 

2. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy pzp dotyczące spełniania warunków 
udziału w postępowaniu. 
3. Harmonogram dowozu i odwozu uczniów do szkół i przedszkola w Gminie Sulików (podpisany przez 
wykonawcę). 
4. Wzór umowy (podpisany przez wykonawcę). 
5. dokument potwierdzający wniesienie wadium. 

 

 
 
 
 
 
 

....................., dn. ..........................                                     ........................................................ 
                                                                                                                                         Podpis osób uprawnionych do składania 
                                                                                                     oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
                                                                                                                     oraz pieczątka / pieczątki 

 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ 

Wykonawca: 

……………………………………………………

………………………………………………….. 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………

…………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

          Zamawiający: 

Gmina Sulików 

ul. Dworcowa 5 
59 – 975 Sulików 
 
 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. ………………………………………………………………….…………. (nazwa postępowania), prowadzonego 

przez ………………….………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu] 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  . 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. 

ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp 

podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………….. 
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…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………

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

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

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 

…………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności 

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.         

        ………………………………………… 

(podpis) 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ 

Wykonawca: 

……………………………………………………

………………………………………………….. 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………

………………………………………………….. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

          Zamawiający: 

Gmina Sulików 

ul. Dworcowa 5 
59 – 975 Sulików 

 
 

     Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. …………………………………………………………….. (nazwa postępowania), prowadzonego przez 

…………………………………………………….(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje: 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać 

dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu). 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę 

redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: ………………………………………………………………………. 

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

……………………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać 

podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ   
 
Wykonawca: 

……………………………………………………

………………………………………………….. 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………

………………………………………………….. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)      Zamawiający: 

Gmina Sulików 
ul. Dworcowa 5 

59 – 975 Sulików 
 

 
 
WYKAZ ZAMÓWIEŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT 
ODPOWIADAJĄCYCH SWOIM RODZAJEM USŁUGOM STANOWIĄCYM PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

MY, NIŻEJ PODPISANI oświadczamy, że posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie 
gwarantującą realizację zamówienia tj. wykonaliśmy, lub wykonujemy usługę w zakresie przewozu 
zbiorowego osób trwającą min. 12 miesięcy o wartości nie mniejszej niż  - 100 000,00 zł 
 

 

Lp. Rodzaj i zakres zamówienia 

Całkowita wartość 

w okresie  realizacji 
zamówienia/umowy 

Termin realizacji  
od – do 

Nazwa 
zamawiającego 

1.     
 

2.     
 

3.     
 

4.     
 

 
 
Do wykazu należy dołączyć dokumenty (np. referencje) potwierdzające należyte wykonanie ww. 

umów, zamówień. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
....................., dn. ..........................                                     ........................................................ 
                                                                                                                                         Podpis osób uprawnionych do składania 
                                                                                                     oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
                                                                                                                     oraz pieczątka / pieczątki 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ   
 
 

Wykonawca: 

……………………………………………………

………………………………………………….. 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………

………………………………………………….. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)      Zamawiający: 

Gmina Sulików 

ul. Dworcowa 5 
59 – 975 Sulików 

 

 

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU PRZEZ WYKONAWCĘ ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ 
 
 

MY, NIŻEJ PODPISANI oświadczamy, że posiadamy odpowiedni potencjał techniczny gwarantujący 
realizację zamówienia i osoby zdolne do wykonania zamówienia, co oznacza że: 
 
1. Dysponujemy środkami transportu przystosowanymi do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej spełniającymi 

wszystkie wymogi bezpieczeństwa związane z przewozem pasażerskim, o którym mowa w ustawie z dnia  
6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 ze zm.) i ustawie Prawo o ruchu 
drogowym, a osoby prowadzące pojazdy mają odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług. 

2. Dysponujemy odpowiednią ilością środków transportu, niezbędną do obsługi tras przewidzianych  
w niniejszym postępowaniu oraz odpowiednią ilością środków transportu, stanowiących zabezpieczenie  
w przypadku awarii. 
3. Dysponujemy odpowiednią ilością osób do sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozów i odwozów do 
szkół i przedszkola. 
4. Zatrudniamy na umowę o pracę niżej wymienionych pracowników: 

 

Lp. Imię i nazwisko kierowcy Nr prawa jazdy Data wydania uprawnień  
uprawnień kat. D 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 
 

 
* W sytuacji gdy Wykonawca w celu realizacji zamówienia polega na potencjale udostępnionym przez inne podmioty, jest 
zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż dysponuje tym potencjałem technicznym, w szczególności przedstawiając w 
tym celu pisemne (tj w oryginale) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnego potencjału 
technicznego na okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia. Pisemne zobowiązanie powinno wyraźnie 
wykazywać jaki sprzęt został oddany do dyspozycji. 
 
 

 
 
 

....................., dn. ..........................                                     ........................................................ 
                                                                                                                                         Podpis osób uprawnionych do składania 
                                                                                                     oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
                                                                                                                     oraz pieczątka / pieczątki 
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Załącznik nr 6 do SIWZ   
 
Wykonawca: 

……………………………………………………

………………………………………………….. 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………

………………………………………………….. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

Zamawiający: 

Gmina Sulików 

ul. Dworcowa 5 
59 – 975 Sulików 

 
 
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 
 

Przystępując do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: 
„Dowozy i odwozy uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Sulików  w okresie od 1 stycznia 
2019 r. do 31 grudnia 2020 r.”  
Przekładam/ my informację o: 

 
1. przynależności do grupy kapitałowej*: 

 

Lp. Nazwa grupy kapitałowej, do której przynależy wykonawca oraz podmiotów należących do tej samej 
grupy kapitałowej 

  

  

 
 
 
 
 

2. braku przynależności do grupy kapitałowej* 
 
 

 
 
 

....................., dn. ..........................                                     ........................................................ 
                                                                                                                                         Podpis osób uprawnionych do składania 
                                                                                                     oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
                                                                                                                     oraz pieczątka / pieczątki 

 
 
 
 
 

 
* niepotrzebne skreślić 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ  
 

HARMONOGRAM DOWOZU I ODWOZU UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GMINIE SULIKÓW 

 
Ilość dzieci na trasie odwozów nie będzie pokrywała się z ilością dzieci na trasie przywozów. Dokładna ilość 

dzieci na poszczególnych trasach będzie znana na początku roku szkolnego, po ustaleniu planu lekcji przez 
dyrektorów szkół.  

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany godzin przywozu oraz godzin odwozu uczniów z przedszkola i ze 
szkół. 

TRASA NR 1: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
W BIERNEJ, SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SULIKOWIE ORAZ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO  

W SULIKOWIE 
 

Godziny odjazdów   Miejscowość  
  
 7:15    Radzimów Dolny I 

 7:17    Radzimów Dolny II 
 7:20    Radzimów k/krzyża     
 7:24    Radzimów Górny  
 7:26    Radzimów Górny (Mleczarnia)   
 7:30    Bierna (szkoła) 
 

Przewidywana ilość dzieci do przewiezienia na trasie Radzimów Dolny – Bierna (szkoła) wynosi 54 osoby.  
 
Godziny odjazdów   Miejscowość  
 
 7:33    Miedziana skrzyżowanie  

7:35    Miedziana (świetlica)   
7:38    Bierna (sklep) 

 7:40    Bierna (szkoła)    
 7:44    Radzimów Górny (Mleczarnia) 

 7:45    Radzimów Górny  
 7:47    Radzimów Dolny II 
 7:49    Radzimów Dolny I 
 7:54    Sulików (przedszkole) 
 7:55    Sulików (szkoła) 

 
Przewidywana ilość dzieci do przewiezienia na trasie Miedziana skrzyżowanie – Bierna (szkoła) wynosi 25 osób, 
na trasie Bierna (szkoła) - Sulików (szkoła) wynosi 30 osób  
 

TRASA NR 2: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
W BIERNEJ, SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SULIKOWIE ORAZ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO  

W SULIKOWIE 
 
Godziny odjazdów   Miejscowość  
  

 7:18    Wielichów  
 7:20    Wielichów I 
 7:25    Łowin 

 7:30    Miedziana Wieś  
 7:33    Bierna  
 7:36    Bierna (szkoła) 
 
Przewidywana ilość dzieci do przewiezienia na trasie Wielichów - Bierna (szkoła) wynosi 35 osób 
 
Godziny odjazdów   Miejscowość  

 
 7:36    Bierna (szkoła) 

7:46    Mała Wieś Górna 
7:53    Sulików (przedszkole) 

 7:55    Sulików (szkoła) 

 

Na trasie Bierna (szkoła) – Sulików (szkoła) przewidywana ilość dzieci do przewiezienia wynosi 19 osób  
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TRASA NR 3: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
W SULIKOWIE ORAZ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W SULIKOWIE 

 

Godziny odjazdów   Miejscowość  
 
 7:10    Mikułowa (PKS) 
 7:12    Mikułowa (na górze) 

 7:15    Mikułowa (Rozdzielnia) 
 7:17    Mikułowa (PKP) 

7:29    Studniska Górne -  Kolonia  
7:32    Studniska Górne (świetlica) 
7:33    Studniska Dolne I 
7:34    Studniska Dolne II 

7:35    Studniska Dolne III 
7:36    Studniska Dolne (świetlica) 

 7:37    Studniska Dolne (szkoła) 
 7:46    Mała Wieś Dolna I 
 7:47    Mała Wieś Dolna II 

 7:47    Mała Wieś Dolna III 
 7:48    Sulików (przedszkole) 

 7:50    Sulików (szkoła) 
 
Przewidywana liczba dzieci do przewiezienia na trasie Mikułowa - Sulików (szkoła) przewidywana liczba dzieci 
do przewiezienia wynosi 78 osób.  
 

TRASA NR 4: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
W SULIKOWIE ORAZ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W SULIKOWIE 

 
 

Godziny odjazdów   Miejscowość  
 

7:25 Stary Zawidów  
 7:30      Stary Zawidów I 

 7:37     Skrzydlice  
 7:40     Wrociszów Górny  
 7:50     Sulików (przedszkole) 
 7:55     Sulików (szkoła) 
 
Przewidywana ilość dzieci do przewiezienia na trasie Stary Zawidów – Sulików (szkoła) wynosi 29 osób. 
 

 
TRASA NR 5: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

W SULIKOWIE ORAZ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W SULIKOWIE 
 

Godziny odjazdów   Miejscowość  
  

7:20    Ksawerów  

 7:22    Ksawerów Las 

 7:27    Wilka Skrzyżowanie 
 7:30    Wilka 
 7:33    Wilka-Bory  
 7:41    Wrociszów Dolny  
 7:51    Sulików (przedszkole) 

 7:53    Sulików (szkoła) 
 
Przewidywana ilość dzieci do przewiezienia na trasie Ksawerów – Sulików (szkoła) wynosi 29 osób. 

 
Odwozy dzieci uczniów z przedszkola i poszczególnych szkół odbywać się będą  w godzinach: 

Poniedziałek: 

 Przedszkole Publiczne w Sulikowie: 13:05, 14:55  

 Szkoły Podstawowa w Sulikowie : 13:10,  15:00 

 Szkoła Podstawowa w Biernej: 13:40,  15:20 
Wtorek: 

 Przedszkole Publiczne w Sulikowie: 13:05, 14:55  
 Szkoły Podstawowa w Sulikowie : 13:10,  15:00 
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 Szkoła Podstawowa w Biernej: 13:40,  15:20 
Środa: 

 Przedszkole Publiczne w Sulikowie: 13:05 
 Szkoły Podstawowa w Sulikowie : 13:10, 15:45  

 Szkoła Podstawowa w Biernej: 13:40,  15:20  
Czwartek: 

 Przedszkole Publiczne w Sulikowie: 13:05 
 Szkoły Podstawowa w Sulikowie : 13:10,  15:45 
 Szkoła Podstawowa w Biernej: 13:40 

Piątek: 

 Przedszkole Publiczne w Sulikowie: 13:05, 14:55  
 Szkoły Podstawowa w Sulikowie : 13:10,  15:00 
 Szkoła Podstawowa w Biernej: 13:40,  15:20 

 
 

UWAGA ! Po dzieci zamieszkałe w miejscowościach: Wielichów, Łowin, Mała Wieś Górna, Skrzydlice, 
Wrociszów Górny, Ksawerów, Wilka, Wrociszów Dolny autobus musi wjechać do wsi.  
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ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ  
UMOWA ( WZÓR) 

 

Zawarta w dniu .......................2019 r. w Sulikowie, pomiędzy 
Gminą Sulików z siedzibą przy ul. Dworcowej nr 5, 59-975 Sulików NIP:615-18-08-708 
reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy   - Roberta Starzyńskiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Marii Maciaszek  
zwaną dalej „Zamawiającym” 
a 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
zwanym w dalszym części umowy Wykonawcą reprezentowanym przez : 

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

§ 1 
Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn.: „Dowozy i odwozy uczniów do szkół                      
i przedszkola na terenie Gminy Sulików w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.”. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
2.1. Dowozy i odwozy uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Sulików w formie biletów miesięcznych. 
Liczbę uczniów uprawnionych do dowozów zawiera załącznik Nr 7 do SIWZ. 
2.2. Szczegółowe informacje o trasach dowozów zawiera załącznik Nr 7 do SIWZ. Godziny dowozów  
i odwozów mogą – po uzgodnieniu – ulegać zmianie – na podstawie pisemnego zawiadomienia bez konieczności 
wprowadzania aneksu do umowy.  
2.3.Wykonawca zobowiązany jest  wykonać przedmiot umowy z wykorzystaniem środków transportowych 

odpowiadających wymogom określonym w ustawie o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 ze 
zm.). Dowozy i odwozy muszą być realizowane pojazdami oznaczonymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
2.4. Usługi objęte zamówieniem mają być świadczone środkami transportu przystosowanymi do przewozu dzieci 
i młodzieży szkolnej spełniającymi wszystkie wymogi bezpieczeństwa związane z przewozem pasażerskim,  
o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 ze 
zm.) i ustawie Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990), przez osoby mające odpowiednie 

uprawnienia do świadczenia tych usług.  
2.5. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi 
dla przedmiotu zamówienia. 
2.6. Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią liczbę miejsc siedzących dla każdego uczestnika kursu do 
wymagań danej trasy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia czy sprzęt odpowiada kryteriom,  
o których mowa. 
2.7. Dowozy winny być realizowane z zapewnieniem przez Wykonawcę opieki i bezpieczeństwa nad 

przewożonymi dziećmi i uczniami, Wykonawca zadba również o bezpieczne wsiadanie i wysiadanie z autobusu. 
2.8. Wykonawca obowiązkowo zapewni opiekę kompetentnej osoby dorosłej przy przewozie dzieci i uczniów  
w każdym ze środków transportu. 
2.9. W przypadku dzieci dowożonych do przedszkola, opiekun zatrudniony przez Wykonawcę zobowiązany jest 
do doprowadzenia dzieci do wewnątrz budynku przedszkola oraz odbioru z budynku przedszkola. W tym 
zakresie Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dzieci. 
2.10. W przypadku uczniów dowożonych do szkół, opiekun zatrudniony przez Wykonawcę zobowiązany jest do 

doprowadzenia uczniów na teren szkoły oraz odbioru z terenu szkoły. W tym zakresie Wykonawca odpowiada za 

bezpieczeństwo uczniów. 
2.11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych dzieci i uczniów. 
2.12. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. W przypadku nienależytego 
wykonania obowiązków Wykonawcy, tj. opóźnienia, braku ogrzewania autobusu, narażenia bezpieczeństwa 
uczniów, itp. – potwierdzone przez placówkę (przedszkole lub szkołę), Zamawiający ma prawo odstąpić od 

kontynuacji umowy. 
2.13. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dostępności przewozu osób niepełnosprawnych. 
 

§ 2 
Termin wykonania 

 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie objęte niniejszą umową w terminie od dnia 1 stycznia 2019 

r. do dnia 31 grudnia 2020 r. z wyłączeniem zimowej przerwy świątecznej, wiosennej przerwy świątecznej, 
ferii zimowych, przerwy wakacyjnej i innych dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych. W 
indywidualnych przypadkach w ciągu roku szkolnego strony mogą uzgodnić inny dzień wykonywania usługi. 

§ 3 
Wynagrodzenie 

 
1.Wartość zamówienia za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. strony ustalają w wysokości: 

Cena brutto: …………………………. Słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………….. 
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w tym podatek VAT ………….. % w wysokości ……………………… zł 
2. Wartość zamówienia w stosunku miesięcznym strony ustalają w wysokości: 
Cena brutto: …………………………. Słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………….. 

w tym podatek VAT ………….. % w wysokości ……………………… zł. 
3. Płatność za wykonaną usługę nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. 
4. Zapłata za przedmiot umowy zostanie zrealizowana w formie polecenia przelewu z rachunku Zamawiającego 
na konto Wykonawcy Nr …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

prowadzony w ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

§ 4 
Prawa i obowiązki stron 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1.1. Zapewnienia sprawnych środków technicznych gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie 
przedmiotu umowy w ilości nie mniejszej niż podanej w złożonej w postępowaniu przetargowym 
ofercie, 

1.2. Udostępniania Zamawiającemu, w każdym czasie i na każde żądanie, dokumentacji związanej z 
działalnością objętą przedmiotem zamówienia, 

1.3. Zorganizowania zaplecza biurowego wraz z obsługą w taki sposób, aby możliwy był kontakt z 
Wykonawcą codziennie w dni robocze oraz wskazania osoby lub osób upoważnionych do kontaktów 

z Zamawiającym i danych kontaktowych, 
1.4. Dostarczenia autobusów do dowozu i odwozu oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

w stanie technicznym – dopuszczonych do ruchu, wolnych od wad, z zalegalizowanym 
wewnętrznym urządzeniem pomiarowym – tachografem, kierowcami posiadającymi uprawnienia do 
prowadzenia pojazdów przeznaczonych do wykonania zadania – kwalifikacje. 

1.5. W przypadku awarii pojazdu, przeznaczonego do wykonania zadania, obowiązkowo Wykonawca 
zapewni na swój koszt pojazd zastępczy, w stanie nie gorszym niż przeznaczony do wykonania 

zadania, z uprawnionym kierowcą w czasie zadeklarowanym w ofercie, 
1.6. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. W przypadku nienależytego 

wykonania obowiązków Wykonawcy, tj. opóźnienia, brak ogrzewania autobusu, narażenia 
bezpieczeństwa uczniów itp. – potwierdzone przez placówkę (szkoły lub przedszkole), Zamawiający 
ma prawo odstąpić od kontynuacji umowy. 

1.7. Określenia przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faks oraz innych ustaleń 

niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 
1.8. Zapewnienia opieki nad uczniami w czasie dowozu i odwozu. 
1.9. W przypadku dzieci dowożonych do przedszkola, opiekun zatrudniony przez Wykonawcę 

zobowiązany jest do doprowadzenia dzieci do wewnątrz budynku przedszkola oraz odbioru z 
budynku przedszkola. W tym zakresie Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dzieci. 

1.10. W przypadku uczniów dowożonych do szkół, opiekun zatrudniony przez Wykonawcę zobowiązany 
jest do doprowadzenia uczniów na teren szkoły oraz odbioru z terenu szkoły. W tym zakresie 

Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo uczniów. 
1.11. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób przewożonych ponosi Wykonawca, w związku z tym 

zobowiązany jest do ubezpieczenia tych osób według istniejących wymogów i przepisów na koszt 
własny. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do: 
2.1. Występowania w imieniu uczniów i opiekunów w sprawach uciążliwości, niedogodności, niesolidności 

i niezgodności wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę oraz inicjowanie działań 

zmierzających do usunięcia lub ograniczenia tych uciążliwości, niedogodności itp., 

2.2. Rozliczenia usług świadczonych przez Wykonawcę i dokonywania zapłaty wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy w terminach ich płatności, określonych w § 3 ust. 3. 

2.3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 
wykonywania przedmiotu zamówienia. 

 

§ 5  
Kary umowne 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1.1. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, 
1.2. w przypadku niewykonania przewozów, o których mowa w niniejszej umowie Zamawiający pomniejszy 

uzgodnioną w § 3 pkt. 2 kwotę o 1% za każdy niezrealizowany kurs. Kurs oznacza jedną z tras wymienioną 
w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 
1.3. za brak możliwości kontaktowania się z Wykonawcą w ciągu dni roboczych, o których mowa w § 4 ust. 

1 pkt 3 – 200,00 zł za każdy dzień, 
2. Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi chyba, że nastąpiło to wskutek 
siły wyższej lub blokady dróg spowodowanej np. złamanymi drzewami. 
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3. Pomimo kar umownych Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar 
umownych. 

4. W przypadku zwłoki w zapłacie należności za świadczone usługi Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
ustawowe odsetki. 
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
5.1. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% wysokości 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, 
5.2. Jeżeli rzeczywiste szkody poniesione przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę przewyższają 
wysokość kar wynikających z ust. 1 lub ust. 2 strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego. 

§ 6 
Odstąpienie od umowy 

 
1. 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, a Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy także w przypadku: 
2.1. Braku właściwej jakości usług świadczonych przez Wykonawcę, tj. niezgodnej z SIWZ oraz ofertą 

Wykonawcy, pomimo jednokrotnego wezwania do poprawy jakości usług złożonego na piśmie przez 
Zamawiającego – po upływie 7 dni od dnia doręczenia drugiego wezwania do poprawy jakości 
usług, 

2.2. Uporczywego i notorycznego nieprzestrzegania przez Wykonawcę zapisów niniejszej umowy oraz 
wymagań wynikających z SIWZ, 

2.3. Braku polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 
ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności, 

2.4. Utraty przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania umowy, wynikających z przepisów prawa, 
2.5. Zaprzestania działalności przez Wykonawcę, 
2.6. Samowolnej, bez zgody Zamawiającego zmiany tras dowozu, 
2.7. Wystąpienia nieuzasadnionej zmiany pojazdu lub kierowcy na pojazd lub osobę bez odpowiednich 

uprawnień i kwalifikacji 
3. Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę z ważnego powodu w każdym czasie. Przez ważny 

powód należy rozumieć w szczególności: 
3.1. Rażące naruszenie przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, 
4. Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia za czynności wykonane w ramach przedmiotu umowy 

przed dniem otrzymania oświadczenia Zamawiającego o rozwiązaniu umowy. Wynagrodzenie to –  
w razie złożenia przez Zamawiającego oświadczenia w toku okresu rozliczeniowego – będzie ustalane  
w sposób proporcjonalny do ilości dni świadczenia w danym okresie usług przez Wykonawcę. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: 

5.1. Gdy Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za należycie wykonaną 
usługę po upływie 60 dni od terminu wyznaczonego na zapłatę, pomimo pisemnego wezwania do 
zapłaty złożonego przez Wykonawcę, 

5.2. Gdy Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania czynności niezgodnych z przepisami prawa, 
pomimo pisemnego poinformowania przez Wykonawcę, że wykonanie czynności jest niezgodne  
z przepisami prawa – po upływie 30 dni od dnia złożenia informacji, pod warunkiem, że 
Zamawiający nie odstąpił od żądania wykonania czynności niezgodnych z przepisami prawa. 

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności i zawierać 

uzasadnienie. 
7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca, 

obowiązany jest do: 
7.1. Dokonania odbioru usługi przerwanej, 
7.2. Dokonania zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane przez Wykonawcę do dnia 

odstąpienia od umowy. 
§ 7 

Podwykonawcy 
 

1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie podwykonawców: 
1.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
1.2. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania niniejszej umowy przedstawi Zamawiającemu projekty 

umów, które zamierza zawrzeć z Podwykonawcami wskazanymi w ofercie przetargowej wraz ze 
szczegółową dokumentacją obrazującą zakres zadań przewidzianych do wykonania przez 
podwykonawców. 

1.3. Dokumentacja obrazująca zakres zadań przewidzianych do wykonania przez Podwykonawców 
bezwzględnie musi odpowiadać zakresowi przedstawionemu przez Wykonawcę w toku postępowania 
o zamówienie publiczne poprzedzającemu zawarcie niniejszej umowy. 
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1.4. Umowa zawarta z Podwykonawcą musi być sporządzona na piśmie pod rygorem nieważności. 
Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

1.5.  Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, 
jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.  

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 pzp, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 
którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

2.1. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego 

realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 
25a ust. 1 pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec 
tego podwykonawcy. 

3. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 

części zamówienia podwykonawcy. 

 

§ 8 
Zmiany umowy 

 
1. Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej umowy zgodnie z wymogami art. 144 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), w przypadku 

wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności: 
1) Zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, 
2) Z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 

zewnętrzne, którego nie można było powiedzieć z pewnością, w szczególności zagrażających 
bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego postaniem szkody w znacznych rozmiarach, 

3) Odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany 
wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł 

przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu 
zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne 
skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne 

wydatkowanie środków publicznych, 
4) Wprowadzenie zmian w stosunku do SIWZ w zakresie wykonywania prac nie wykraczających poza 

zakres przedmiotu umowy, w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji zamówienia, 
5) Zmiany organizacyjne stron, np. zmiana reprezentacji, adresu siedziby itp., 
6) Zmiany podwykonawców i/lub  części  wykonywanego przez niego zakresu usług, bądź wprowadzenie 

nowego podwykonawcy, 

2. W związku z wskazanymi w ust. 1 pkt 1-4 okolicznościami dopuszczalne jest zmniejszenie lub zwiększenie 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, przy czym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest o kwotę 
nie większą niż udokumentowany wzrost kosztów świadczenia usługi. 
3. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności. 
 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

 
1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy strony zobowiązują się rozwiązywać  
w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożliwości ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez 
sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie przepisy ustawy – Prawo 
zamówień publicznych a także właściwe przepisy kodeksu cywilnego. 
3. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, 2 

egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
 
 
Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1) Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1, 

2) SIWZ - załącznik nr 2. 
 
 

WYKONAWCA:        ZAMAWIAJACY
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