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2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamowienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie

udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

3. Przed zawarciem umowy Wykonawca powinien przedstawić:

• pełnomocnictwo do jej podpisania, jeżeli nie wynika ono z załączonych do oferty
dokumentów;

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCEZABEZPIECZENIANALEŻYTEGOWYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z Wykonawcą wybranym w wyniku

postępowania, zamieszczone są w istotnych postanowieniach umowy - załączniki nr 1do SIWZ.

2. Wykonawca nie ma prawa umieszczania lub żądania umieszczania w zawieranej umowie po

wyborze jego oferty, Jakichkolwiek postanowień za wyjątkiem postanowień o charakterze

informacyjnym lub wskazujących na sposób wykonywania umowy w zakresie komunikacji stron l

form tej komunikacji.

3. Przvjmu]e się, że zapisy istotnych postanowień umowy nie zakwestionowane przed złożeniem

oferty, zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej zawarcia. Wszelkie pytania i

wątpliwości dotyczące istotnych postanowień umowy, będą rozpatrywane jak dla całego SIWZ,

zgodnie z art. 38 ustawy.

4. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art.

144 ust. 1 pkt 5 ustawy, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających

przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia

przewidziano w istotnych postanowieniach umowy.

XVIII. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik Nr 1 - Istotne postanowienia umowy (osobny plik);

Załącznik Nr 2 - Wzór Formularza Oferty;

Załącznik Nr 3 - Wykaz osób;
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania;

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik Nr 6 - Wzór oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej;

Załącznik Nr 7 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 8 - Wykaz usług
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