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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 

zawartej w dniu ……………………… r. w Warszawie pomiędzy: 
 
Miastem stołecznym Warszawą, z siedzibą przy Placu Bankowym 3/5, 00-950 w Warszawie,  
NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa …………………………………………………., 
reprezentowanym przez: 

 …………………………………………………………………… działającym na mocy 
pełnomocnictwa nr …………. z dnia…………… r. 
 

zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, 
a 
…………………………………………………………………………………………………….: 
 

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

zwanym w dalszej części „Wykonawcą” 
 

w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii cieplnej na 
potrzeby publicznych placówek oświatowych na terenie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy w 
okresie od 01.12.2020 r. do dnia 30.11.2023 r., zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, ze zm.), została zawarta Umowa 
(zwana dalej: „Umową”) o następującej treści: 

 
§1 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa energii cieplnej na potrzeby: 
1) Szkoły Podstawowej Nr 300 im. Wandy Rutkiewicz (ul. Gubinowska 28/30, 02-956 

Warszawa) w okresie od 01.12.2020 r. do dnia 30.11.2023 r. 
2) Szkoły Podstawowej Nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego (ul. św. Urszuli 

Ledóchowskiej  10, 02-972 Warszawa) w okresie od 01.12.2020 r. do dnia 30.11.2023 r. 
3) Przedszkola Nr 420 „Nasza Bajka” (ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8, 02-972 Warszawa) 

w okresie od 01.12.2020 r. do dnia 30.11.2023 r. 1, 
zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. 

2. Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła – gorącej wody, przy pomocy 
sieci ciepłowniczej. Temperatura wody zostanie ustalona w tabeli regulacyjnej wody 
sieciowej. 

§2 
1. Umowa będzie realizowana od dnia 01.12.2020 r. do dnia 30.11.2023 r. lub do 

wyczerpania maksymalnej wartości Umowy2, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi 
wcześniej. 

                                                           

1 Należy wskazać odpowiednią lokalizację stosownie do części zamówienia na którą zawierana jest umowa. 
2 Maksymalna wartość umowy to kwota którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie danej części zamówienia. 
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§3 

1. Wynagrodzenie wynikające z Oferty Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 3 do Umowy, 
ustalone przy zastosowaniu bieżących taryf oraz planowanego zużycia energii cieplnej 
wynosi netto …………………………. złote (słownie: …………………………….) plus 23 
% VAT, co stanowi ………………………………………………… złote brutto (słownie: 
………………………………….………) Wartość ta może ulec zmianie w przypadku 
zmiany stawki VAT.  

2. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.  
3. Faktury VAT z tytułu wykonania Umowy Wykonawca wystawiał będzie do 7 dni po 

zakończeniu okresu rozliczeniowego i dostarczał Zamawiającemu. Należności wynikające z 
faktur VAT, płatne będą w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od daty wystawienia 
faktury. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia faktur drogą elektroniczną. 

4. Za datę dokonania zapłaty uznaje się datę wpłynięcia wynagrodzenia na rachunek bankowy 
Wykonawcy. 

5. Zamawiający jest odpowiedzialny za monitorowanie wydatkowanych środków w ramach 
kwoty wskazanej w Umowie. 

6. Faktury Wykonawca wystawi na: Miasto Stołeczne Warszawa pl. Bankowy 3/5, 00-950 
Warszawa, NIP: 525-22-48-481, natomiast płatnikiem i odbiorcą faktury jest:  

1) w zakresie części 1 zamówienia: Szkoła Podstawowa Nr 300 im. Wandy Rutkiewicz (ul. 
Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa) 

2) w zakresie części 2 zamówienia: Szkoła Podstawowa Nr 358 im. hetmana Jana 
Zamoyskiego (ul. św. U. Ledóchowskiej  10, 02-972 Warszawa) 

3) Przedszkole Nr 420 „Nasza Bajka” (ul. św. U. Ledóchowskiej 8, 02-972 Warszawa) 

§4 
1.   W ramach Umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) dostarczania energii cieplnej Zamawiającemu; 
2) dotrzymywania parametrów jakościowych nośnika ciepła oraz standardów jakościowych 

obsługi odbiorców, co najmniej odpowiadających parametrom i standardom wskazanym 
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. 2007 r. Nr 
16, poz. 92); 

3) nieodpłatnego udzielania Zamawiającemu informacji dotyczących zasad rozliczeń oraz 
aktualnej taryfy; 

4) umożliwienia Zamawiającemu dostępu do układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz 
kontroli prawidłowości wskazań tego układu. 

 
§5 

1. W ramach Umowy Zamawiający zobowiązany będzie w szczególności do: 
1) odbioru i użytkowania dostarczonej energii cieplnej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i warunkami zawartej Umowy; 
2) terminowego regulowania należności za dostarczoną energię cieplną na warunkach 

określonych w Umowie; 
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3) dotrzymywania wymagań określonych w warunkach przyłączenia do sieci ciepłowniczej, 
a w szczególności wyregulowania i utrzymania w należytym stanie technicznym 
eksploatowanych instalacji i pomieszczenia węzła cieplnego, w sposób niepowodujący 
zakłóceń w pracy sieci ciepłowniczej, urządzeń węzła cieplnego i układów pomiarowych; 

4) niezwłocznego informowania Wykonawcy o zauważonych wadach lub usterkach w 
układzie pomiarowo-rozliczeniowym i w innych urządzeniach oraz o innych 
okolicznościach mających wpływ na prawidłowość rozliczeń, a także o przerwach lub 
zakłóceniach w dostarczaniu ciepła; 

5) informowania Wykonawcy o planowanych remontach instalacji będących własnością 
Zamawiającego z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem; 
 

§6 
1. W przypadku pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżenia do wskazań układu 

pomiarowego, Wykonawca jest zobowiązany do: 
1) sprawdzenia, w okresie …… dni roboczych od daty zgłoszenia, prawidłowości wskazań 

układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu jego zainstalowania; 
2) wymontowania, w razie potrzeby lub na pisemne żądanie Zamawiającego, 

zakwestionowanego układu pomiarowo-rozliczeniowego i sprawdzenia go w 
laboratorium; 

3) doręczenia Zamawiającemu protokołu sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego 
w terminie 14 dni od daty sprawdzenia prawidłowości jego działania; 

4) dokonania ewentualnej korekty obliczenia należności w terminie 14 dni od daty 
doręczenia Zamawiającemu protokołu sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego. 

 
§7 

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę standardów jakościowych obsługi, 
Zamawiającemu przysługiwać będą, bonifikaty i upusty w wysokości określonej w taryfie 
stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. Na wysokość upustów i bonifikat poza 
stawkami taryfowymi mają wpływ również zapisy Umowy oraz postanowienia 
Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji 
taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło z dnia 22 września 2017 r. (Dz. U. 2017. 
1988 z dnia 25.10.2017). 

2. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do złożenia reklamacji w przypadku niezgodnej 
z Umowa, realizacji obowiązków Wykonawcy. 

3. W ramach Umowy Zamawiający uprawniony będzie w szczególności do żądania 
sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania odpowiedzi na reklamację złożoną przez 
Zamawiającego, dotyczącą niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy, w 
terminie: 

1) 12 godzin - w przypadku odpowiedzi telefonicznych na interwencje i skargi składane 
przez telefon lub informacji o przewidywanym terminie udzielenia pisemnego 
wyjaśnienia, 

2) 14 dni - w przypadku odpowiedzi pisemnych na reklamację Odbiorcy składaną na piśmie 
oraz odpowiedzi na reklamację, która wymaga przeprowadzenia dodatkowych analiz, 
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3) 30 dni - w przypadku odpowiedzi pisemnych na reklamację Odbiorcy składaną na piśmie, 
która wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w oparciu o wszelkie 
pozyskane lub posiadane przez Wykonawcę dokumenty i informacje; 

§8 
1. Ustalanie ilości pobranej przez Zamawiającego energii cieplnej dokonywane będzie na 

podstawie wskazań zaplombowanego układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego 
w obiekcie Zamawiającego. 

2. W przypadku uszkodzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego (lub jego braku 
spowodowanego demontażem w celu oddania do legalizacji) określenie ilości energii 
cieplnej dostarczanej Zamawiającemu, od dnia ostatniego prawidłowego odczytu do chwili 
jego naprawy (wymiany lub montażu po legalizacji), odbywać się będzie na podstawie ilości 
energii dostarczonej przed uszkodzeniem (demontażem) układu pomiarowo-
rozliczeniowego, wg metody opracowanej w oparciu o przepisy ustawy Prawo energetyczne 
i rozporządzenia wykonawczego. Wykonawca dokona ustalenia ilości pobranego ciepła w 
trybie przewidzianym w ust. 2 niniejszego paragrafu, jeżeli upoważniona przez Wykonawcę 
osoba dwukrotnie nie może uzyskać dostępu do Układu Pomiarowo-Rozliczeniowego w 
celu dokonania odczytu, pomimo wcześniejszego pisemnego zawiadomienia 
Zamawiającego. 

3. Odczyty wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego dokonywane będą cyklicznie. 
4. Dane techniczne układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz data rozpoczęcia rozliczeń za 

dostawę energii cieplnej wg wskazań ciepłomierza. Warunkiem uruchomienia usługi 
dostarczania ciepła jest podpisanie Protokołu przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

5. Zamówiona moc cieplna jest ustalana przez Zamawiającego cały okres obowiązywania 
Umowy.  

§9 
1. Umowa będzie mogła zostać rozwiązana przez Wykonawcę z zachowaniem 

jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca 
kalendarzowego, w przypadku gdy Zamawiający opóźni się z zapłatą za energię cieplną co 
najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na 
piśmie o zamiarze wypowiedzenia  Umowy  i wyznaczenia    dodatkowego,   minimum 
dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległości. 

2. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego bez wypowiedzenia, jeżeli 
Wykonawca nie dotrzymuje warunków Umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu 
Wykonawcy do przywrócenia stanu zgodnego z Umową oraz obowiązującymi przepisami w 
terminie 14 dni od otrzymania wezwania. 

3. Rozwiązanie Umowy bez wypowiedzenia następuje z zachowaniem formy pisemnej oraz z 
podaniem przyczyny rozwiązania. 

§10 
1. Osobami do kontaktu, w tym uprawnionymi do podpisywania protokołów odbioru, jest:  

1) Ze strony Zamawiającego: …………………….………..  (telefon: …………………., e-
mail: …………………….) 

2) Ze strony Wykonawcy: ……………..…………….(telefon: ………………..………, e-
mail: …………………… ) 
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2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 może nastąpić w formie powiadomienia i nie 
wymaga sporządzania aneksu do Umowy. 

§11 
1. Zmiany w zakresie istotnych treści Umowy, w szczególności wynagrodzenia Wykonawcy 

mogą być dokonywane wyłącznie w przypadku zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 
2018 r, poz. 2177  z późn. zm.), 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. 

4) zmiany cen i stawek opłat wynikających ze zmiany Taryfy zatwierdzonej przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki. 

2. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o zmianie cen, stawek opłat i zasad ich 
stosowania, zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

3. Zmiana cen i stawek opłat obowiązuje od dnia wejścia w życie Taryfy i nie wymaga 
podpisania aneksu. 

1. Zmiany istotnych postanowień Umowy mogą być dokonywane w zakresie: 
 

1) zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy: 
a) spowodowane uzasadnionymi przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego, które 

sprawiają, że przedmiot umowy należy wykonać w inny sposób aniżeli pierwotnie to 
przewidział Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia i w Umowie, a ponadto 
zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy jest korzystna dla Zamawiającego; 

b) spowodowane zmianą przepisów mających zastosowanie przy wykonaniu Umowy; 
- w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian; 

2) wystąpienia siły wyższej (siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie 
niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub 
całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i 
którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie 
z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków 
zobowiązaniowych) – w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian; 
 

3) zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określonego w §3 ust. 1 
Umowy, w przypadku zmiany: 
a) stawki podatku od towarów i usług, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 

3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(Dz. U. z 2018 r, poz. 2177.), 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
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d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych, 

e) zmiany cen i stawek opłat wynikających ze zmiany Taryfy zatwierdzonej przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę.  

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 3) lit. a) – d) mogą nastąpić nie wcześniej niż po 12 
miesiącach od daty podpisania Umowy. 

3. Poza zmianami opisanymi w ust. 1, zmiana niniejszej Umowy może nastąpić w przypadkach 
określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp, zgodnie z warunkami określonymi w 
postanowieniach przepisu art. 144 ustawy Pzp. 

4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) powyżej, nie mogą spowodować zwiększenia 
całkowitej wartości wynagrodzenia brutto. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o 
przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia po dniu 
opublikowania przepisów obejmujących zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt. 3) i zgodnie 
z zasadami określonymi w tych zmienianych przepisach. Wniosek powinien zawierać 
propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem 
oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w 
ust. 1 pkt 3), mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę 
oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy określonych w niniejszej Umowie, a w szczególności:  
1) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania Umowy 

oraz założenia, co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania 
Umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń;  

2) wykazanie wpływu zmian, na wysokość kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę;  
3) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów 
wykonania Umowy przez Wykonawcę;  

6. W przypadku złożenia przez Wykonawcę powyższego wniosku, Strony będą prowadziły 
negocjacje z uwzględnieniem postanowień ust. 7-9. 

7. W terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający może 
zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych 
wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za 
zgodność z oryginałami). 

8. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 
miesiąca od dnia otrzymania kompletnego (po uzupełnieniach wniosku. Za dzień 
przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism 
dla Wykonawcy. 

9. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą 
działania w celu uzgodnienia treści aneksu do Umowy oraz jego podpisania. Zmiana 
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć będzie części przedmiotu niniejszej 
Umowy, wykonanego po dniu zawarcia aneksu. 

10. Zamawiający może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o przeprowadzenie negocjacji 
w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, w terminie od dnia opublikowania 
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przepisów dokonujących zmian, o których mowa w ust. 1, do 30 dnia od dnia ich wejścia w 
życie. Wniosek powinien zawierać, co najmniej propozycję zmiany Umowy w zakresie 
wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów. W przypadku złożenia przez 
Zamawiającego powyższego wniosku, Strony będą prowadziły negocjacje w celu ustalenia 
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia oraz treści aneksu do Umowy. 

11. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający może zwrócić się do 
Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów 
(oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych 
do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1, mają lub będą miały 
wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. Rodzaj i zakres tych informacji 
określi Zamawiający. Postanowienia ust. 7-9 stosuje się odpowiednio, z tym, że Wykonawca 
jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 1 
miesiąca od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego. 

12. W przypadku, gdy w wyniku negocjacji Strony ustalą dokonanie odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia, Strony zawrą aneks do Umowy w terminie wynikającym z ustaleń 
negocjacyjnych, a w przypadku braku takich ustaleń - w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

13. W przypadku: 
1) nie podjęcia przez Wykonawcę negocjacji, na podstawie wniosku Zamawiającego, o 

którym mowa w ust. 10 lub prowadzenia ich w sposób niezgodny z przepisami prawa lub 
zasadami współżycia społecznego, 

2) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień ust. 11, 
3) nie podpisania przez Wykonawcę aneksu do Umowy obejmującego odpowiednią zmianę 

wynagrodzenia, wynikającą z ustaleń negocjacyjnych - w terminie, o którym mowa w 
ust. 12, 
Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej Umowy, z zachowaniem 3 
miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

14. Ponadto zmiana Umowy może dotyczyć obniżenia naliczonych Wykonawcy kar umownych, 
w przypadku, gdy zobowiązanie Wykonawcy zostało wykonane, a Zamawiający nie poniósł 
szkody. 

15. Każda zmiana Umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w 
formie aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w Umowie 
lub Ogólnych Warunkach Umowy Wykonawcy. 
 

§12 
1. W sprawach  nieuregulowanych   Umową mają  zastosowanie powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa, a  w szczególności: 
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1843, ze zm.), 
2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. 2019, poz. 755 ze 

zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi, 
3) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2019 r. poz. 1145 z późn. 

zm.), 
4) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2018 r. poz. 2174 

z późn. zm.), 
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§13 
1. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Umowy, a postanowieniami 

Ogólnych Warunków Umowy Wykonawcy, rozstrzyga treść postanowień zapisanych w 
Umowie. 

2. Umowę zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze Stron. 

§14 
 Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 

1) Opis przedmiotu zamówienia, 
2) Wyciąg z Taryfy Wykonawcy obowiązujący w zakresie niesprzecznym z Umową, 
3) Kserokopia Oferty Wykonawcy, 
4) Ogólne Warunki Umowy Wykonawcy w zakresie niesprzecznym z Umową.  
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