UMOWA
zawarta w dniu 2.08.2022 r. w Kielcach pomiędzy:
Powiatem Kieleckim (Nabywca) z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25 – 211 Kielce,
9591645790, REGON: 291009372,
 Odbiorca – Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce,
reprezentowanym przez:
Mirosława Gębskiego – Starostę Kieleckiego
Tomasza Plebana – Wicestarostę
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Kieleckiego – Anny Moskwy
zwanym dalej „Zamawiającym”

NIP:

a Firmą Budowlana Anna – Bud Sp. z o.o. z siedzibą 00-124 Warszawa, ul. Rondo ONZ 1, piętro 10,
00 – 124 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000482018, NIP 657-291-18-69, REGON 260727798, BDO nr 000195211 o kapitale
zakładowym w wysokości 28 370 000, 00 zł
w całości pokrytym;
Adres do korespondencji: Firma Budowlana ANNA-BUD Sp. z o.o. Filia w Bilczy, ul. Bukowa 2B, 26 –
026 Morawica,
reprezentowana przez:
Artura Bławat – Prezesa Zarządu
zwaną dalej „Wykonawcą”
została zawarta umowa następującej treści:
Przedmiot zamówienia płatny z działu 700 rozdziału 70005 paragrafu 4270
Wartość usługi poniżej 130.000,00 zł netto – bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawcę wyłoniono w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w Starostwie
Powiatowym w Kielcach z dnia 20 stycznia 2021 roku.
§1
Przedmiot umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy hydroizolacji muru oporowego wzdłuż granicy
nieruchomości pomiędzy Starostwem Powiatowym w Kielcach a Głównym Urzędem Miar.
2. Przedmiotem zamówienia jest naprawa hydroizolacji muru oporowego usytuowanego we
wschodniej granicy nieruchomości pomiędzy Starostwem Powiatowym w Kielcach
a budową Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego w Kielcach, którego Inwestorem jest
Główny Urząd Miar w Warszawie.
3. Planowany zakres prac obejmuje m.in.:
 Wykop wzdłuż muru oporowego od strony budowy Kampusu na głębokość 2 m na odcinku
ok. 50 mb zgodnie z załącznikiem graficznym – załącznik nr 1.
 Oczyszczenie i osuszenie oraz zagruntowanie powierzchni muru.
 Wykonanie pionowej hydroizolacji muru przy użyciu elastycznej polimerowej powłoki
grubowarstwowej Remmers MB 2K zgodnie zalecaną przez producenta technologią
(2 warstwy) oraz odtworzeniem dylatacji.
 Zasypanie wykopu wraz zagęszczeniem gruntu.
3. Warunki realizacji zamówienia
1) Wykonawca zobowiązany jest udzielić co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane
roboty.
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2) Wykonawca jest zobowiązany dysponować koniecznym do wykonania prac materiałem i
sprzętem.
3) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność
wykonania z Prawem Budowlanym i obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
obowiązującymi normami, zaleceniami producenta stosowanych materiałów.
4) Zamawiający zastrzega uwarunkowania organizacyjne, które należy konsultować
i uzgadniać z Zamawiającym oraz Kierownikiem Budowy i Inspektorem Nadzoru budowy
Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego w Kielcach, którego Inwestorem jest Główny
Urząd Miar w Warszawie.
5) Do zakresu robót i obowiązków Wykonawcy należeć będzie również: organizacja
i zagospodarowanie miejsca (terenu) wykonywania prac, zabezpieczenie terenu
wykonywanych prac przed dostępem osób trzecich.
6) Wykonawca ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania
odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012
roku tj. (Dz. U. z 2022r., poz. 699 ze zm.). Koszty transportu odpadów
w miejsce utylizacji i koszty utylizacji poniesie Wykonawca.
7) Wykonawca w pełni odpowiada za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań
prowadzonych na terenie robót i poza nimi, a związanych z wykonaniem przedmiotu
umowy. Prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność cywilną i karną, za wykonanie robót niezgodnie ze sztuką budowlaną,
przepisami prawa budowlanego, BHP i innego.
8) Wykonawca w pełni odpowiada za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także
ruchem pojazdów.
9) Przy wykonywaniu robót Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca dostarczy niezbędne dokumenty
potwierdzające parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów.
10) Dbanie przez Wykonawcę o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w
należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód.
11) Przed przystąpieniem do prac i w trakcie wykonywania robót Wykonawca, zobowiązany jest
do:
 zabezpieczenia zaplecza magazynowego i warunków socjalnych swoim pracownikom,
 przeszkolenia pracowników realizujących zadanie pod względem BHP,
 zgłaszania Zamawiającemu robót zanikowych do odbioru .
12) Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:
 uporządkowanie terenu prowadzenia prac po zakończeniu robót, jak również terenów
sąsiadujących (w przypadku terenu zewnętrznego) zajętych przez Wykonawcę, w tym
dokonanie na własny koszt odtworzenia uszkodzonych
w wyniku
prowadzonych prac fragmentów terenu, nawierzchni lub instalacji,
 kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji, zgodnie
z
obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru
końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze oraz naniesienie na
dokumentacji projektowej zmian w zakresie wymienianej instalacji.
 usunięcie wszystkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego
w
trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i
konieczny do ich usunięcia,
 ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody, będące następstwem
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.
§2
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Termin realizacji
1. Strony ustalają termin zakończenia robót: od 8.08.2022 r. do 31.08.2022r.
2. W terminie wskazanym w ust. 1 powyżej Wykonawca jest zobowiązany wykonać bez wad
(usterek) przedmiot niniejszej umowy.
3. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się datę zgłoszenia przez
Wykonawcę gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego.
4. Zamawiający powinien być niezwłocznie poinformowany w formie pisemnej pod rygorem
nieważności o wszelkich przeszkodach, mogących mieć wpływ na opóźnienie terminu wykonania
prac, stanowiących przedmiot niniejszej umowy.
5. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej
umowy jest możliwa w razie wystąpienia któregokolwiek z następujących przypadków:
a) wystąpienia okoliczności lub zdarzeń niezależnych od żadnej ze Stron, które nastąpiły po
wejściu w życie umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć
w
momencie zawierania umowy i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie
niniejszej umowy zgodnie z jej treścią,
b) wystąpienia okoliczności lub zdarzeń, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, a
których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy,
c) wystąpienia okoliczności siły wyższej jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze Stron, które
nastąpiło po wejściu w życie umowy, a którego Strony nie były w stanie przewidzieć w
momencie zawierania i którego zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej
umowy zgodnie z jej treścią. Strona powołująca się na okoliczności siły wyższej jest
zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a następnie
udokumentowania zaistnienia tego stanu.

§3
Przedstawiciele Stron
1. Za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego jest odpowiedzialna: Agnieszka
Bębacz, tel.: 200-15-62, e-mail: bebacz.a@powiat.kielce.pl
Karolina Adamczyk, tel.:200-13-28, e-mail: adamczyk.k@powiat.kielce.pl
2. Za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest odpowiedzialny Łukasz
Nowak, nr tel.: 505-231-850, e-mail: l.nowak@annabud.pl

§4
Wymagania dotyczące Wykonawcy
Wykonawca oświadcza, iż Pan Łukasz Nowak wskazany do nadzoru nad realizacją przedmiotu
umowy pełniący funkcję Kierownika Budowy Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego w
Kielcach, którego Inwestorem jest Główny Urząd Miar w Warszawie, posiada uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń oraz jest członkiem właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa. Kopia
uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej oraz
kopia aktualnego zaświadczenia o wpisie na listę członków izby samorządu zawodowego wydanego
przez tę izbę, stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
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§5
Odbiór robót
1. Zamawiający dokona odbioru robót objętych zleceniem w terminie do 5 dni roboczych od daty
pisemnego zgłoszenia zakończenia prac objętych tym zleceniem.
2. Do końcowego odbioru robót Wykonawca przygotuje dokumenty kompletowane
z trakcie realizacji umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego
w szczególności dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów w zakresie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub
deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, świadectwa jakości, atesty).
3. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek lub innych nieścisłości,
Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę.
4. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad lub usterek stwierdzonych w trakcie odbioru
w określonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo do ich usunięcia na koszt i
ryzyko Wykonawcy.
§6
Wartość umowy i rozliczenie
1. Wykonawca za realizację przedmiotu umowy otrzyma łączne wynagrodzenie ryczałtowe,
zgodnie z ofertą na kwotę brutto: 23 417,33 zł (słownie brutto: dwadzieścia trzy tysiące
czterysta siedemnaście 33/100 złotych), w tym kwota netto: 19 038,48 zł (słownie netto:
dziewiętnaście tysięcy trzydzieści osiem 48/100 złotych) i podatek VAT
w stawce 23%.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zawiera wszelkie koszty niezbędne do
zrealizowania przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie.
3. Rozliczenie za realizację zamówienia nastąpi po jego wykonaniu
i odebraniu prac przez Zamawiającego. W celu udokumentowania odbioru technicznego
zleconych robót sporządza się końcowy protokół odbioru, który będzie stanowił podstawę do
wystawienia faktury Vat .
4. Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze przez
Wykonawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT. Faktura winna być wystawiona według poniższych danych:
Nabywca:
Powiat Kielecki
ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce
NIP: 959-164-57-90
Odbiorca (Płatnik):
Starostwo Powiatowe w Kielcach
ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce.
5. Za dzień zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Za nieterminowe dokonanie należnych płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia
Zamawiającemu ustawowych odsetek za opóźnienie.
§7
Ubezpieczenie, gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną polisę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności
cywilnej nr: K53002417 wystawioną przez: InterRisk Vienna Insurance Group na okres od
3.02.2022 r. do dnia 2.02.2023 r. w ramach posiadanego ubezpieczenia ponosi
odpowiedzialność z tytułu zawinionych przez własnych pracowników szkód poniesionych przez
Zamawiającego, które powstałyby lub powstaną na skutek niezachowania należytej staranności
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w związku z wykonywaniem czynności przy realizacji niniejszej umowy do pełnej wysokości
szkody. Kserokopia aktualnej opłaconej polisy ubezpieczeniowej poświadczonej „za zgodność
z oryginałem” lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności stanowi Załącznik nr 3 do
niniejszej umowy.
Wykonawca jest zobowiązany utrzymać ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 20 000,00 zł przez cały
okres realizacji przedmiotu umowy. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż
termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, nie
później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia.
Wykonawca gwarantuje, że będzie wykonywał przedmiot niniejszej umowy należycie,
a
używane przez niego materiały będą nowe oraz nie będą posiadały wad bądź usterek,
wynikających z ich nieprawidłowego czy też wadliwego zastosowania.
Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty, liczonych od
dnia podpisania protokołu odbioru.
W okresie trwania gwarancji i/lub rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia
powstałych wad bądź usterek swoim kosztem i staraniem w terminie ustalonym przez
Zamawiającego i jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiającego wskutek
niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z
niniejszej umowy.
W przypadku stwierdzenia zaistnienia wad bądź usterek obciążających Wykonawcę,
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie.
W przypadku niedostosowania się przez Wykonawcę do wezwania o których mowa
w ust.6
powyżej, Zamawiający może zlecić usunięcie wad bądź usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, zawiadamiając go o tym pisemnie.
Wykonawca udziela również rękojmi za wady bądź usterki stosownie do przepisów Kodeksu
cywilnego obowiązujących w tym zakresie, w terminie udzielonej gwarancji jakości.
Udzielona przez Wykonawcę gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień
Zamawiającego, które wynikają z przepisów prawa o rękojmi.

§8
Odstąpienie od umowy i kary umowne
1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu
wypowiedzenia bądź odstąpić od umowy w terminie do 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o
wypadku naruszenia jej postanowień przez Wykonawcę.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni
w
następujących przypadkach:
a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b) w przypadku, gdy Wykonawca utraci prawo do wykonywania działalności, będącej
przedmiotem niniejszej umowy,
c) w razie wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
d) w przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca wykonuje swoje czynności
niezgodnie z umową i wezwie go do zmiany sposobu ich wykonywania, wyznaczając w tym
celu odpowiedni termin, a Wykonawca w tym terminie odpowiednich zmian nie dokona,
e) w przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca nie wykonuje swoich czynności,
wynikających z umowy i wezwie go do realizacji umowy, wyznaczając
w tym celu odpowiedni termin, a Wykonawca w tym terminie nie rozpocznie realizować
umowy,
f) w przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie przystąpi do realizacji przedmiotu niniejszej
umowy w terminie uzgodnionym przez obie Strony na rozpoczęcie prac.
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3. Strony ustalają, iż będą obowiązywać następujące kary umowne:
a) w przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 6 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
b) w przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w § 7 ust. 5 niniejszej umowy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 6 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Zamawiający naliczy
Wykonawcy karę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6
ust. 1
umowy za cały okres obowiązywania umowy.
4. Kary umowne są naliczane niezależnie od siebie i podlegają kumulacji, przy czym ich łączna
wartość nie może przekroczyć 10% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1
niniejszej umowy.
5. Kary umowne będą potrącane z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraża zgodę.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie
wykonywania swoich obowiązków umownych.
7. Wykonawca pokrywa wszelkie szkody i straty powstałe w wyniku nienależytego świadczenia
usług lub jego zaniedbania.
8. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją wartości szkody, Zamawiający może dochodzić
odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, zgodnie z
przepisami Kodeksu cywilnego.

§9
Klauzule informacyjne RODO
Klauzule informacyjne o ochronie danych osobowych:
1. W związku z faktem, że realizacja przedmiotu zamówienia związana jest
z dostępem do danych osobowych na podstawie oraz w związku z realizacją niniejszego przedmiotu
zamówienia, w celu wywiązania się z obowiązku udzielenia informacji
o przetwarzaniu
danych osobowych wynikającego z realizacji wymogów art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia
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 „RODO”), Administrator informuje:
a) Administratorem danych osobowych jest Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe
w Kielcach, z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce, reprezentowane przez Starostę
Kieleckiego.
b) W przypadku pytań o swoje dane osobowe, można skontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych (IOD), do którego kontakt znajduje się na stronie internetowej
Starostwa Powiatowego w Kielcach.
c) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora do celów realizacji
zadań związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia jest Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964
r. Kodeks cywilny.
d) Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z w/w podstawy prawnej jest niezbędne,
aby Podmiot przetwarzający mógł uczestniczyć w realizacji zadań związanych
z zawarciem i
zrealizowaniem przedmiotowego zamówienia.
e) Dane osobowe będą przetwarzane w celu właściwej realizacji zadań związanych
z zawarciem i zrealizowaniem przedmiotowego zamówienia.
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f) Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, kopii danych oraz ich usunięcia po okresie nie krótszym niż przewidują przepisy
prawa.
g) Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca zakończenia realizacji zadań
związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, z zastrzeżeniem iż okres przechowywania
danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy
prawa.
h) Dane osobowe zgromadzone w celu realizacji zadań związanych z wykonaniem przedmiotowego
zamówienia będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa wynikającymi z
Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
i) W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych przez
Administratora przysługuje osobom, których dane dotyczą prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do
Administratora.
j) Odbiorcami danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa
lub podmioty upoważnione na podstawie wyrażonej przez osoby, których dane dotyczą zgody.
Dane osoby której dotyczą, będą publikowane na stronie BIP Wykonawcy zgodnie z przepisami
prawa.

§ 10
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron.
2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.
3. Ewentualne spory, mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy, Strony zobowiązują się
rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia, wszelkie spory rozstrzygać będzie
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa
otrzymuje Zamawiający, zaś jeden otrzymuje Wykonawca.
5. Załącznikami do umowy, stanowiącymi jej integralną część, są:
1) nr 1 – załącznik graficzny wskazujący długość muru oporowego na którym należy dokonać
naprawy hydroizolacji.
2) nr 2 – kserokopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” uprawnień budowlanych do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowlano-konstrukcyjnej,
3) nr 3 – kserokopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” aktualnej polisy
ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
Starosta Mirosław Gębski
Wicestarosta Tomasz Pleban
Wykonawca Agnieszka Błońska
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