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Zamawiaj ący:  
Przedsi ębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 
ul. Wi ślna 1,  39-400 TARNOBRZEG 
KRS – RP nr 0000112520 
Kapitał zakładowy: 40.407.000,00 zł 
REGON: 830337895 
NIP: 867-00-03-252 
Telefon / fax: (015) 823-22-95 / (015) 823-31-24 
Adres e-mail: pgk@wodociagi.tarnobrzeg.pl  

 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA (siwz) 

zamawiaj ącego z dnia 28 lipca 2008 roku dla post ępowania o udzielenie 
zamówienia na usług ę wywozu komunalnych osadów ściekowych z miejsca 
czasowego magazynowania do miejsca unieszkodliwiani a. 
 
Znak zamówienia: KZM-10-08 
 
Zamawiaj ący: 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 
ul. Wiślna 1,  39-400 TARNOBRZEG 
REGON: 830337895 
NIP: 867-00-03-252 
Telefon / fax: (015) 823-22-95 / (015) 823-31-24 
Adres e-mail: pgk@wodociagi.tarnobrzeg.pl 
 
 
 Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia  
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 
 
Opis przedmiotu zamówienia: 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa załadunku i transportu komunalnych osadów 

ściekowych pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Zakrzowie należącej do 
PGK Sp. z o.o. w Tarnobrzegu zwanych dalej odpadami. 

2. Wielkość zamówienia 4.000 Mg w okresie jednego roku od daty podpisania 
umowy (faktyczna wielkość zamówienie może się różnić od planowanego w 
granicach ±10% wartości (ceny) ofertowej). 

3. Częstotliwość wywozu 1 raz na miesiąc. 
4. Odpady wg. zał. Nr 1 do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach należą do 

kategorii Q9 – pozostałości z procesów usuwania zanieczyszczeń (osady 
ściekowe). 

5. Odpady są czasowo magazynowane (przetrzymywane) na terenie Oczyszczalni 
Ścieków w Tarnobrzegu – Zakrzowie do czasu ich transportu do miejsca 
unieszkodliwiania.  

6. Miejscem unieszkodliwiania odpadów jest w zależności od zapotrzebowania: 
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6.1. Teren byłej Kopalni „MACHÓW” – adres firmy unieszkodliwiającej odpady: 
Kopalnia „MACHÓW”, ul. Zakładowa 50, 39-402 Tarnobrzeg. 

6.2. Teren byłej Kopalni „JEZIÓRKO” - adres firmy unieszkodliwiającej odpady: 
PRTG „JEZIÓRKO”, ul. Zakładowa 1, 39-402 Tarnobrzeg. 

7. Załadunek i transport odpadów będzie odbywał się na koszt i staraniem 
wykonawcy. 

8. Wykonawca powinien dysponować środkami technicznymi umożliwiającymi 
sprawny i bezpieczny załadunek i transport tego typu substancji co potwierdzi 
stosownym oświadczeniem (zał. nr 2 do Formularza ofertowego). 

9.  Posiadaczem odpadów jest zamawiający, PGK Sp. z o.o. w Tarnobrzegu. 
10.  Po załadunku odpadów i przyjęciu do przewozu posiadaczem odpadów staje się 

wykonawca. 
11.  Wykonawca będzie dysponował potencjałem ładunkowo-transportowym zdolnym 

do załadunku i przewozu 400 Mg (czterysta ton) w ciągu 2 dni roboczych. 
12.  Wykonawca będzie posiadał aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w 

zakresie transportu komunalnych osadów ściekowych, wystawione przez 
upoważniony organ. 

 
 
Opis sposobu przygotowania oferty: 
 
13. Ofertę należy sporządzić wg wzoru Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 

1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej siwz). 
14. Koszty związane z przygotowaniem oferty poniosą wykonawcy.  
15. Ofertę pod rygorem nieważności należy złożyć w formie pisemnej.  
16. Ofertę należy napisać w języku polskim, pismem czytelnym w sposób trwały, tzn. 

bez możliwości zamazania treści. 
17. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do występowania  

w imieniu wykonawcy. 
18.  Dokumenty i oświadczenia wymagane przez zamawiającego mogą być 

przedstawione tylko w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez wykonawcę. 

19. Zamawiający dopuszcza prowadzenie negocjacji dotyczących złożonej oferty, 
oraz dokonywanie zmian w treści oferty. 

20.  Zamawiający nie dopuszcza realizacji zamówienia przez podwykonawców. 
21.  Oferta winna by ć złożona w jednym egzemplarzu w zamkni ętej kopercie 

określającej zamawiaj ącego i wykonawc ę oznaczonej napisem – OFERTA 
na wywóz osadów ściekowaych (nie otwiera ć przed dat ą: 11 sierpnia 2008 r. 
godz. 10:30). 

  
 
Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz wykaz dokumentów wymaganych 
przez zamawiaj ącego: 
 
22. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 

22.1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w 
zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.  

22.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  
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22.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

22.4. spełniają warunki zawarte w niniejszej siwz.  
23. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 22.1. wykonawcy 

zobowiązani są przedłożyć: 
23.1.  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o 

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie 
muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), 

23.2. Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu 
komunalnych osadów ściekowych, wystawione przez upoważniony organ.  

24. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 22.1; 22.2  i 
22.3 wykonawcy zobowiązani są do złożenia (podpisania) Oświadczenia 
stanowiącego Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego. 

25. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 12.2.  
Wykonawcy  zobowiązani są przedłożyć wykaz Wykaz sprzętu stosowanego do 
realizacji przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego.  

 
 
Informacje o sposobie porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z wykonawcami 
oraz przekazywania o świadcze ń i dokumentów: 
 
26.  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej 

korespondencją) zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 
27. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu 

każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt jego otrzymania 
oraz korespondencja złożona w tej formie zostanie niezwłocznie potwierdzona w 
formie pisemnej. Korespondencję uważa się za złożoną w terminie jeżeli jej treść 
dotarła przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona w formie 
pisemnej. 

 
 
Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami w imieniu  zamawiajacego: 
 
28.  W sprawach merytorycznych – Dorota Wiśniewska – tel. (015) 823-21-20 lub 

0604-955-711 
29. W sprawach proceduralnych - inż. Wojciech Lipiec – tel. (015) 823-22-95 w. 32 

 
 
Opis kryteriów i sposobów dokonania oceny oferty: 
 
30. Cena – waga kryterium 100% 
31. W tym kryterium zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił jak 

najniższą cenę.  
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32. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który po spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu oraz wymogów zawartych w niniejszej Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia zaoferował najniższą cenę. 

 
Opis sposobu obliczania ceny oferty: 
 
33.  Do porównania ofert będzie brana cena brutto. 
34.  Wykonawca określi cenę w sposób określony w Formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do siwz. 
35.  W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem 

zamówienia. 
36.  Cenę należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (setne części 

złotego). 
37.  Cena nie ulegnie zmianie w okresie realizacji zamówienia. 

 
Wymagany termin realizacji zamówienia: 
 
38.  Zamówienie będzie realizowane w okresie jednego roku od daty podpisania 

umowy. 
 

Zawarto ść oferty: 
 
39. Kompletna oferta musi zawierać: 

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, 

b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik 
nr 1 do Formularza ofertowego, 

c) wykaz sprzętu stosowanego do realizacji przedmiotu zamówienia. 
Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego 

d)  akceptacja projektu umowy stanowiącego załacznik nr 3 do Formularza 
ofertowego poprzez jego podpisanie na każdej stronie  

e) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do 
podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z  
właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, 

f) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamowienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 

g) pozostałe dokumenty wymienione w pkt 23 niniejszej SIWZ, 
 
 
Termin zło żenia ofert: 
 
40.  Ofertę (oferty) razem z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy 

przesłać na adres zamawiającego lub złożyć w jego siedzibie do dnia  
11 sierpnia 2008 r. godz. 10:00. 
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Okres zwi ązania ofert ą: 
 
41.  Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od dnia terminu składania 

ofert. 
  
 
Termin zawarcia umowy: 
 
42. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie 

Wykonawcę, którego oferta została wybrana wskazując jednocześnie miejsce  
i termin podpisania umowy.  

43. Zawarcie umowy nastąpi wg projektu zamawiającego dołączonego do siwz 
stanowiącego załącznik nr 3 do Formularza oferty. 

44.  Akceptacja treści projektu umowy nastąpi przez podpisanie każdej strony 
załączonej umowy przez osobę uprawnioną. 

45.  Niepodpisanie umowy w terminie, uważane będzie za uchylenie się od jej 
podpisania, co skutkuje wyborem innego wykonawcy. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
Załącznikami do niniejszej siwz są: 
1. Formularz ofertowy      - Załącznik nr 1 
 
 
 
 
 

 

 
oznaczenie sprawy: KZM-10-08 

 
FORMULARZ  OFERTOWY 

  
1. Wykonawca:  

Nazwa: 

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

Siedziba: 

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

nr NIP/ nr REGON: 

....................................................................................................................... 
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nr telefonu/ nr faksu: 

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

2. Zamawiaj ący:  
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Wiślna 1,   39-400 
TARNOBRZEG. 

3. Przedmiotem zamówienia jest usługa załadunku i transportu komunalnych 
osadów ściekowych. 

4. W nawiązaniu do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia opublikowanego na stronie internetowej 
www.wodociągi.tarnobrzeg.pl  

5. oferujemy wykonanie usługi zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia 
przygotowanego przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz projekcie umowy (zał. nr 3 do niniejszego Formularza) za 
kwotę: 

  
6. Netto: ...................... zł (słownie: ................................................................. 

..................................................................................................................zł.) 

Podatek VAT: ..............% ..................... zł. (słownie: .................................. 

..................................................................................................................zł.) 

 Brutto: .....................zł (słownie: .................................................................. 
..................................................................................................................zł.) za 

1 Mg osadu. 

7. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty 
wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 

8. Akceptujemy dokonywanie zapłaty należności za dostarczony towar, 
przelewem na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie  28 dni od daty 
otrzymania faktury przez zamawiającego. 

9. Gwarantujemy niezmienność ceny przez okres obowiązywania umowy. 
10.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia – której integralną częścią jest niniejszy Formularz ofertowy - oraz 
uzupełniającymi go załącznikami i nie wnosimy zastrzeżeń do ich treści. 

11.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy - będącym integralną 
częścią niniejszej oferty (załącznik nr 3 do Formularza ofertowego) - i nie 
wnosimy w stosunku do niego żadnych uwag a w przypadku wyboru naszej 
oferty podpiszemy umowę zgodnie z tym projektem umowy. 

12.  Oświadczamy, że uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
 
 
................................ dn:.................. 
 

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

           ( podpis osoby uprawnionej ) 
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Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków stawianych 
     przez zamawiającego       - Załącznik nr 1 
2. Wykaz sprzętu stosowanego do realizacji zamówienia  - Załącznik nr 2 
3. Projekt umowy        - Załącznik nr 3 
4. ………………………………………………………………………. 
5. ………………………………………………………………………. 
                 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 
do Formularza ofertowego 

 
 
 
 
        
       ( pieczęć wykonawcy ) 
 

 
oznaczenie sprawy: KZM-10-08 

 
OŚWIADCZENIE 

 
o spełnianiu warunków stawianych przez zamawiaj ącego 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę 
załadunku i transportu komunalnych osadów ściekowych oświadczamy, że: 
 
1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej w zamówieniu działalności lub 

czynności;  

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,  
a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 

 
 
 
......................................, dnia: ....../....../...... 

 
 
 
              
 

 
 
 
 



Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia (KZM-10-08) Strona 8 z 12   

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

                                                                            ( podpis upoważnionego przedstawiciela ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
Załącznik nr 2 

do Formularza ofertowego 
 

 

      ( pieczęć wykonawcy ) 
 
oznaczenie sprawy: KZM-10-08  
 

POTENCJAŁ  TECHNICZNY 
 
 
Nazwa Wykonawcy: 

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

Adres Wykonawcy: 

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

. 

 
Lp. Opis (marka, model) Nr rej. Rok 

produkcji 
Nazwa 
właściciela 

Zdolność 
przewozowa 

 
1 

     

 
2 

     

 
3 

     

 
... 

     

 
n 

     

 
 
........................................................, dnia: ......../......../........ 
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              ......................................................... 
                                                                          ( podpis upoważnionego przedstawiciela ) 

 
 

 
 
 
 

Załącznik nr 3  
do Formularza ofertowego 

 
UMOWA nr KZM/05/07 ( projekt) 

 
zawarta w dniu .............. roku w Tarnobrzegu pomiędzy: 

.............................................................................................................................. 
(nazwa wykonawcy) 

z siedzibą w: ........................................................................................................ 
(adres wykonawcy) 

reprezentowanym przez: 

1) .................................................................................................................... 

2) .................................................................................................................... 

wpisanym do:........................................................................................................ 

(wpis do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej) 

REGON: ............................................... NIP: ...................................................... 

zwanym dalej Wykonawc ą, a: 

Przedsi ębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.  

z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg 

wpisanym przez Sąd rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru S ądowego, pod numerem KRS 0000112520.  

REGON: 830337895  NIP: 867-00-03-252 

reprezentowanym przez: 

1) Antoni Siko ń – Prezes Zarz ądu 

2) Jacek Rudnicki -  Wiceprezes Zarz ądu 

zwanym dalej Zamawiaj ącym. 

 
 W rezultacie dokonania przez zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy  
w przetargu (znak zamówienia: KZM-10-05), została zawarta umowa o następującej 
treści: 
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§ 1. Zakres umowy 

 
1. Integralną częścią niniejszej umowy jest specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia (dalej siwz) razem z formularzem ofertowym. 
2. Przedmiotem niniejszej umowy jest załadunek i transport (przewóz) komunalnych 

osadów ściekowych (zwanych dalej towarem ) z miejsca czasowego 
magazynowania (teren Oczyszczalni Ścieków w Tarnobrzegu – Zakrzowie) do 
miejsca unieszkodliwiania (w zależności od zapotrzebowania: 
2.1.  Teren byłej Kopalni „MACHÓW” – adres firmy unieszkodliwiającej odpady: 

Kopalnia „MACHÓW”, ul. Zakładowa 50, 39-402 Tarnobrzeg. 
2.2.  Teren byłej Kopalni „JEZIÓRKO” - adres firmy unieszkodliwiającej odpady: 

PRTG „JEZIÓRKO”, ul. Zakładowa 1, 39-402 Tarnobrzeg). 
3. Przewozy będą realizowane doraźnie w terminach i ilościach określonych 

wcześniej przez Zamawiającego. Zakłada się, że załadunek i przewóz towaru 
będzie odbywał się jeden raz na miesiąc w ilości około 400 Mg (czterysta ton). 

 
§ 2. Wykonanie przedmiotu umowy 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1.1.  Dokonywania załadunku i przewozu towaru do odbiorcy określonego  
w zleceniu (Karcie przekazania odpadu) w okresie obowiązywania umowy. 

1.2.  Dokonywania załadunku i przewozu towaru w ilościach i czasie określonym 
przez Zamawiającego. 

1.3.  Prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji towaru (odpadu)  
w formie Karty przekazania odpadu. 

1.4.  Zabezpieczenia towaru w sposób gwarantujący bezpieczny i zgodny  
z obowiązującymi przepisami transport. 

2. Zamawiający określi odbiorcę towaru, o którym mowa w § 1 ust. 2, termin 
rozpoczęcia załadunku i przewozu, przybliżoną ilość towaru informując  
o tym wykonawcę na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem przewozów. 

3. Wydanie towaru wykonawcy nastąpi z chwilą jego przyjęcia do przewozu. 
4. Po załadunku towaru i przyjęciu do przewozu posiadaczem towaru staje się 

Wykonawca 
5. Przy wydaniu towaru odbiorcy wskazanemu w zleceniu (Karcie przekazania 

odpadu), Wykonawca zażąda pokwitowania odbioru na zleceniu Zamawiającego. 
6. Załadunek i transport towaru będzie się odbywał na koszt i staraniem Wykonawcy.   

 
§ 3. Termin realizacji umowy 

 
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 25 sierpnia 2008 roku do dnia 24 
sierpnia 2009 roku 

 
§ 4. Cena i sposób zapłaty 

 
1. Cenę za załadunek i wywóz 1 Mg towaru (przedmiotu umowy), strony ustalają na: 

................... zł (słownie:............................................................. 

.................................................................................................................. zł.) 
2. Cena nie obejmuje podatku VAT (podatek VAT, jeżeli obowiązuje będzie 

naliczany w fakturze według obowiązujących stawek). 
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3. Strony ustalają niezmienność ceny przez okres obowiązywania umowy. 
4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za wykonanie usługi na 

podstawie wystawionej faktury VAT w terminie 28 dni od daty otrzymania faktury. 
5. Nr konta wykonawcy: ..................................................................................... 
6. Faktury powinny zawierać nr umowy, której dotyczą. 
 

§ 5. Kary umowne 
 

1. Kary umowne będą naliczane w stosunku do ceny, o której mowa w §4 ust.1  
i 2, w ten sposób, że w przypadku braku realizowania usługi w wyznaczonym 
terminie, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia różnic cenowych pomiędzy 
ceną wynikającą z niniejszej umowy a ceną wynikającą ze zrealizowania 
przedmiotu umowy przez innego wykonawcę. 

2. W przypadku powstania szkody wynikającej z nienależytego wykonania umowy 
zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na ogólnych 
zasadach odpowiedzialności kontraktowej. 

  
§ 6. Zmiany w umowie 

 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

 
§ 7. Odst ąpienie od umowy  

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy: 

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał świadczenie usługi, 
2) Wykonawca świadczy usługę w sposób niezgodny z zapisami niniejszej 

umowy (w tym przypadku odstąpienie od umowy następuje w trybie 
natychmiastowym po powzięciu wiadomości o powyższych okolicznościach). 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli zamawiający nie 
wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur po upływie terminu 28 dni 
kalendarzowych od terminu zapłaty, pomimo wezwania wystawionego przez 
wykonawcę. 

  
§ 8. Postanowienia ko ńcowe 

 
1. W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego. 
2. Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 
 
 
Zamawiaj ący:       Wykonawca:  
 
 
 
Tarnobrzeg, dn: 28 lipca 2008 r. 
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      Antoni Sikoń – Prezes Zarządu 
      Jacek Rudnicki – Wiceprezes Zarządu 

                   ............................................................ 
                (podpis Kierownika zamawiającego) 

 
 


