
  

Załącznik nr 5 do SWZ 

     

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE 

 

zawarta w dniu …………………………………… roku pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną  

w Sromowcach Wyżnych z siedzibą w, 34-443 Sromowce Wyżne, ul. Ogrodowa 1  

NIP: 735-229-45-99             REGON: 492011583 

którą reprezentuje: 

Prezes Zarządu- Marcin Dębski                                                       

Skarbnik- Grzegorz Znaniec            

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

a  

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

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

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

……… 

zwaną w dalszej części umowy „ Wykonawcą” 

 

Niniejsza umowa została zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 

podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), dalej: ustawa Pzp.  

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie: 

 

„Zakup oraz dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu specjalnego rozpoznawczo-

ratowniczego z napędem 4x4” 

 

Szczegółowy opis przedmiotu umowy (w tym pojazdu, urządzeń, sprzętu i wyposażenia 

wbudowanego lub przenośnego), wymaganych parametrów technicznych i warunków 

minimalnych zawiera załącznik nr 4 do SWZ, który jest równocześnie załącznikiem nr 1 do 

umowy oraz złożona oferta, która jednocześnie stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, sprawny technicznie, 

nie posiada wad fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych) i innych wad, 



 

oraz spełnia wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności  

w zakresie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego. 

§ 2 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wydania przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 31.07.2022 r. 

2. Potwierdzeniem wydania przedmiotu umowy w terminie jest podpisanie bez uwag protokołu 

zdawczo-odbiorczego. 

§ 3 

ODBIÓR TECHNICZNO – JAKOŚCIOWY 

SZKOLENIE I WYDANIE PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego z wyprzedzeniem o dacie, od której 

samochód będzie gotowy do odbioru techniczno-jakościowego i faktycznego. Data ta winna 

być określona na co najmniej 7 dni przed datą odbioru przedmiotu umowy, o której mowa  

w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Zamawiający przystąpi do odbioru techniczno-jakościowego w ciągu 3 dni od daty 

zawiadomienia. 

3. Odbiór techniczno-jakościowy sprzętu odbędzie się w siedzibie Wykonawcy w terminie  

o którym mowa w ust. 1. Protokół odbioru sprzętu zostanie sporządzony w 2 

egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy oraz podpisany przez 

wszystkie strony. 

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego usterek, Wykonawca 

zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany samochodu na wolny od usterek.  

W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach w 2 

egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez wszystkie strony. Zapis 

ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy. 

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że przedstawiony do odbioru samochód nie 

odpowiada opisowi zawartemu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Wykonawca 

zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian zgodnie z opisem. W takim przypadku 

zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach w 2 egzemplarzach, po 1 

egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez wszystkie strony. Ustęp ten nie narusza 

postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy. 

6. Odbioru techniczno-jakościowego samochodu dokona Zamawiający w ciągu 2 dni od daty 

przystąpienia do odbioru w obecności pełnomocnika Wykonawcy. 



 

7. Odbiór faktyczny samochodu z siedziby Wykonawcy możliwy będzie po pozytywnym 

odbiorze techniczno-jakościowym. Odbioru dokonają osoby, o których mowa w ust. 

poprzedzającym. Protokół 

odbioru faktycznego samochodu (protokół zdawczo – odbiorczy), podpisany przez 

Zamawiającego i Wykonawcę zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, każdy na prawach 

oryginału po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 

8. Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej dla trzech przedstawicieli Zamawiającego, tj. 

wyznaczonych przez Zamawiającego kierowców samochodu, odbędzie się w ciągu 1 dnia 

roboczego, w terminie odbioru faktycznego. Protokół z przeprowadzonego szkolenia z zakresu 

obsługi podstawowej wraz z adnotacją o osobach, które go odbyły, zostanie sporządzony w 2 

egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. 

Wykonawca przeprowadzi szkolenie na własny koszt. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia przedmiotu umowy w siedzibie 

Wykonawcy po zakończeniu odbioru faktycznego na czas niezbędny do dokonania procedury 

rejestracji przedmiotu umowy. Wszelkie koszty związane z ewentualnym pozostawieniem 

przez Zamawiającego przedmiotu umowy obciążają Wykonawcę. W czasie pozostawienia 

przedmiotu umowy w siedzibie Wykonawcy ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy 

spoczywa na Wykonawcy. Na okoliczność pozostawienia przedmiotu umowy sporządzone 

będą protokoły pozostawienia w siedzibie Wykonawcy oraz odbioru podpisane przez 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

10. Wykonawca wraz z pojazdem przekaże: 

1) kartę pojazdu; 

2) aktualne świadectwo homologacji pojazdu; 

3) instrukcję obsługi, wyposażenia i konserwacji pojazdu w języku polskim; 

4) kartę gwarancyjną pojazdu; 

5) książkę serwisową pojazdu w języku polskim, 

6) wykaz autoryzowanych stacji serwisowych, które są uprawnione do wykonywania napraw 

oraz przeglądów w okresie gwarancyjnym, 

7) dokumentację niezbędną do zarejestrowania samochodu w Wydziale Komunikacji 

właściwym dla siedziby Zamawiającego, w tym zaświadczenie z poszerzonego badania 

technicznego samochodu w uprawnionej stacji diagnostycznej, potwierdzające 

przeznaczenie samochodu jako pojazd specjalny. 

8) wszystkie inne dokumenty wymagane prawnie. 

11.  Wykonawca zobowiązany jest do wydania przedmiotu umowy z pełnym zbiornikiem 

paliwa, oraz zbiornikiem Adblue. 



 

§ 4 

OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną 

bazą do wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej przez siebie działalności i posiada aktualną polisę ubezpieczeniową a w 

przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia. 

 

§ 5 

WYNAGRODZENIE I ZAPŁATA WYNAGRODZENIA 

1. Za dostarczony przedmiotu umowy, określony w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………………………. (słownie: 

……………………….. 00/100), w tym podatek VAT …….. % w wysokości …………złotych. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane  

z realizacją przedmiotu umowy w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników 

mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia 

faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy 547-209-98-01 

5. Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy Nr 

………………………………….., a w przypadku bezpośredniej zapłaty na rzecz 

podwykonawcy na rachunek wskazany w umowie o podwykonawstwo. 

6. Podstawą do wystawienia i zapłaty faktury jest protokół odbioru zdawczo - odbiorczy 

zatwierdzony bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. 

7. Dokonanie płatności nastąpi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej 

faktury. 

8. Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego. W przypadku zwłoki w płatności 

obowiązują odsetki ustawowe. 

9. Wierzytelności związane z realizacją niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu 

pomiędzy podmiotami trzecimi. 



 

10. W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawców, Wykonawca 

zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury: 

− kopię faktury wystawioną przez Podwykonawcę oraz dowód zapłaty niniejszej faktury 

oraz 

− oświadczenie Podwykonawcy iż Wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami 

finansowymi w stosunku do niego a wynikającymi z zawartej między nimi umowy 

dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy. 

11. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 10 niniejszego 

paragrafu, Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej 

należności podwykonawcy, do czasu ich otrzymania. 

12. W każdym przypadku korzystania ze świadczeń Podwykonawcy, Wykonawca ponosi 

pełną odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań przez Podwykonawcę wobec 

Zamawiającego. 

13. Wykonawca odpowiada za działania zaniechania Podwykonawcy jak za swoje własne. 

 

§ 6 

KARY UMOWNE 

1. Kary będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach. WYKONAWCA zapłaci 

ZAMAWIAJACEMU kary umowne:  

1) za zwłokę w wydaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 

ust.1 w wysokości 0,1% ceny całkowitej brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki, 

jednakże nie więcej niż 20 %, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez 

ZAMAWIAJĄCEGO;  

2) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z winy WYKONAWCY w wysokości 

20 % ceny całkowitej brutto przedmiotu umowy, na podstawie noty obciążającej wystawionej 

przez ZAMAWIAJĄCEGO;  

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w stosunku do 

terminu określonego § 8 ust. 3 w wysokości 0,05 % ceny całkowitej brutto przedmiotu umowy 

za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, na podstawie noty 

obciążającej wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku zwłoki w stosunku do 

terminu określonego § 8 ust. 3 w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji  

i rękojmi w wyposażeniu przedmiotu umowy opisanym w wykazie ilościowo – wartościowym, 

o którym mowa w §7 pkt 4 niniejszej umowy Zamawiający może naliczyć karę umowną  

w wysokości 0,05 % ceny całkowitej brutto reklamowanej części przedmiotu umowy, pod 

warunkiem , że wada nie uniemożliwia korzystania z całego przedmiotu umowy.  



 

2. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli wystąpi zwłoka  

w wydaniu przedmiotu umowy powyżej 14 dni kalendarzowych od wyznaczonego terminu,  

o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. W takim przypadku Zamawiający nie będzie 

zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku z umową. 

Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia drugiej Stronie i przysługiwać będzie 

Zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty, w której zwłoka w dostarczeniu przedmiotu umowy 

przekroczy 30 dni.  

3. W przypadku zawarcia umowy na podstawie oferty, która prowadzi do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku VAT w zakresie 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, wysokość kar umownych ustalana jest wg ceny 

całkowitej brutto przedmiotu umowy.  

4. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

5. Łączna wysokość kar umownych nałożonych przez Zamawiającego z jednego lub kilku tytułów 

nie może przekroczyć 30 % ceny całkowitej brutto.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary 

umowne na zasadach ogólnych. 

 

§ 7 

ODSTAPIENIE OD UMOWY  

1. W nawiązaniu do uprawnień, o których mowa w §6 ust. 2 umowy, Zamawiający może 

jednostronnie odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

  1) ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy, 

 2) zajęcia majątku wykonawcy, 

 3) wydania przedmiotu zamówienia wykonanego w sposób wadliwy, sprzeczny z umową 

lub niekompletnego i odmowy usunięcia wad lub nie usunięcia ich w terminie określonym w § 8 

pkt. 3, 

 4) nie realizowania postanowień wynikających z gwarancji i rękojmi. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ustępie 1 w terminie 30 dni 

od daty powzięcia wiadomości przez zamawiającego o zaistnieniu ww. przesłanki. 

 

§ 8 

WARUNKI GWARANCJI 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy bez wad i usterek. 



 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……………………….. miesięcy gwarancji na przedmiot 

zamówienia, liczonej od dnia podpisania bez uwag protokołu zdawczo – odbiorczego, w tym 

na: 

a) podwozie, 

b) nadwozie (zabudowa pożarnicza) 

3. W okresie gwarancji wszystkie naprawy przeprowadzone będą w siedzibie Zamawiającego 

przez autoryzowany serwis i na koszt Wykonawcy w ciągu 72 godzin od daty otrzymania 

zgłoszenia usterki. Do okresu naprawy nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. Strony 

dopuszczają zgłoszenie usterki na adres e-mail Wykonawcy, które winno być potwierdzone 

przez Wykonawcę. 

4. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji usterek, których naprawy nie można wykonać  

w siedzibie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie da się usunąć  

w terminie ustalonym w ust. 3, Wykonawca w terminie ustalonym pomiędzy Stronami, 

dokonuje naprawy oraz ponosi koszty dostarczenia i odbioru przedmiotu umowy. W przypadku 

nieuzgodnienia, o którym mowa powyżej ustala się termin 14 dni, liczony od chwili otrzymania 

zgłoszenia o nieprawidłowości. Do okresu usunięcia nieprawidłowości nie wlicza się dni 

ustawowo wolnych od pracy. Strony dopuszczają zgłoszenie usterki w formie faksu, które 

winno być potwierdzone przez Wykonawcę. 

5. Po okresie gwarancji serwis może być prowadzony przez Wykonawcę na podstawie 

indywidualnych zleceń Zamawiającego. 

6. Wykonawca gwarantuje dostawę części zamiennych na terenie kraju w okresie 15 lat od daty 

zakończenia produkcji samochodu będącego przedmiotem niniejszej umowy. 

7. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 3 i 4 niniejszego 

paragrafu Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia naprawy w wybranym przez siebie 

serwisie. W takim przypadku Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową równą 

kosztom poniesionym za naprawy przedmiotu umowy lub jego części, a Wykonawca 

zobowiązuje się do jej uregulowania w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Ustęp ten 

nie narusza postanowień dotyczących kar umownych. W takim przypadku Zamawiający nie 

traci gwarancji na przedmiot umowy. 

 

§ 9 

ZMIANA UMOWY 

 
1. Zmiany umowy będą dokonywane poprzez aneksy sporządzone w formie pisemnej i podpisane 

przez Strony umowy, pod rygorem nieważności.  



 

2. Zgodnie z treścią art. 455 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza 

możliwość wprowadzania zmian w umowie, na mocy porozumienia stron w następujących 

przypadkach i na następujących warunkach:  

1) zmiany terminu wydania przedmiotu umowy- gdy z powodu siły wyższej nie jest możliwe jego 

zachowanie – poprzez ich przedłużenie o okres uzgodniony między  stronami, z tym, że nie 

dłuższy niż ten podczas którego z powodu siły wyższej nie było możliwości realizacji umowy, za 

siłę wyższą uznaje się powódź, pożar w tym także pożar u Wykonawcy, podwykonawcy, 

poddostawcy, podmiotu, od którego Wykonawca zgodnie z zawartą umową będzie kupował dany 

wyrób, bądź elementy niezbędne do jego wytworzenia, huragan, tajfun, trąby powietrzne, 

sztormy, osuwiska, trzęsienia ziemi, inne klęski żywiołowe, zmianę przepisów prawnych, 

działania wojenne, zamieszki, strajki, działania o charakterze terrorystycznym, niemożliwe do 

przewidzenia w momencie zawierania umowy lub składania oferty, działania władz i innych 

organów państwowych; zamknięcie granic, portów, lotnisk, szkół, przedszkoli, zarazy, epidemie, 

pandemie, kradzież, zatonięcie ładunku;  

2) zmiany terminu wydania przedmiotu umowy lub wymiany na wolny od wad – w okresie 

realizacji niniejszej umowy u co najmniej 10% pracowników Wykonawcy lub 

podwykonawcy(poddostawcy), dedykowanych do realizacji niniejszej umowy:  

a) przypadków zachorowania na COVID-19, inną chorobę zakaźną, o której mowa w załączniku 

do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi lub  

b) przypadków objęcia kwarantanną lub izolacja, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 

r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub  

c) korzystania z zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 lub 4a ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych o okres uzgodniony 

między stronami, nie dłuższy jednak niż czas trwania zdarzeń, o których mowa powyżej z 

zastrzeżeniem, iż do okresu o jaki zostanie przedłużony termin dostawy lub wymiany wyrobów na 

nowe nie wlicza się pokrywających się okresów zwolnienia chorobowego pracowników, u których 

stwierdzono COVID – 19 lub inną chorobę zakaźną, okresów kwarantanny, izolacji lub okresów 

korzystania z zasiłku opiekuńczego przez tych pracowników;  

3) zmiany przedmiotu umowy:  

a) gdy Producent zaprzestał produkcji danego wyrobu, bądź poddostawca zaprzestał produkcji 

elementu niezbędnego do wytworzenia wyrobu,  

b) gdy po złożeniu oferty przez Wykonawcę, wyrób, który zaoferował bądź jego element został 

objęty ochroną patentową przez inny podmiot,  



 

c) gdy przedmiot nie będzie dostępny na rynku pod warunkiem, że towar zamienny będzie 

równoważny z wymaganym przez ZAMAWIAJĄCEGO.  

3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, nie mogą prowadzić do zwiększenia ceny ani 

powodować powstania po stronie ZAMAWIAJĄCEGO dodatkowych kosztów.  

4. Umowa może zostać zmieniona także w zakresie i okolicznościach wynikających bezpośrednio 

z przepisów prawa w szczególności z ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

§ 10 

PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienia własnymi siłami, bez udziału 

podwykonawców*/ przy udziale podwykonawców* 

2. Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcy ............... (nazwa firmy) następujący zakres 

czynności: ………………………………………….(zapisy zostaną doprecyzowane po 

wyborze Wykonawcy) 

3. Zmiana podwykonawcy w okresie trwania umowy wymaga pisemnego uzasadnienia i zgody 

Zamawiającego. 

4. Zatrudnienie podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego stanowi podstawę 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

 

§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) oraz Kodeksu 

cywilnego, o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

3. Osobą upoważnioną do stałego kontaktu z Zamawiającym w sprawie realizacji umowy jest ze 

strony Wykonawcy ………………………………………… 

4. Osobą upoważnioną do stałego kontaktu z Wykonawcą w sprawie realizacji umowy jest ze 

strony Zamawiającego …………………………………………. 

5. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1) Oferta Wykonawcy, 

2) Specyfikacja techniczna dla fabrycznie nowego lekkiego samochodu rozpoznawczo-

ratowniczego z napędem 4x4. 

3) SWZ. 



 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

                                                                                                                

 

     ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


