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K-ZP.251.39.2020  

-wzór umowy-   Załącznik nr 3 

 

UMOWA Nr ……….. 

W dniu ………………….. w Chełmie 

pomiędzy 

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie 

ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm, NIP: 563-20-77-608, REGON 11060701, reprezentowaną 

przez: 

mgr Jacka Kosińskiego – Kanclerza 

zwaną dalej „Zamawiającym”  

a 

……………………………………. 

z siedzibą w ………….., ul. ……………, ……………….. 

NIP ………………, REGON …………… 

reprezentowanym przez: 

Nr KRS / wpis do CEIDG …………………………………………………………………….. 

………………….. – …………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

w  wyniku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  (K-ZP.251.39.2020)  

prowadzonego  w  trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 

1086), została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę w zakresie naprawy 

silnika  ………………………………………. zabudowanego  na  samolocie  

………………………… stanowiącego własność Zamawiającego. 

2. Szczegółowy zakres remontu, dodatkowe obowiązki Wykonawcy związane z realizacją 

przedmiotu  umowy  oraz  wykaz  wymaganych  dokumentów,  które  przekazane  

zostaną Zamawiającemu określa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący 

załącznik nr 1 do umowy. 

§ 2 

OKRES REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

Przedmiot umowy zostanie wykonany w okresie do …………………. od dnia dostarczenia 

silnika. 

§ 3 

SPOSÓB REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji przedmiotu  umowy  posiada  odpowiednie 

zasoby  techniczne,  personel  posiadający  zdolności,  doświadczenie,  wiedzę  oraz 

wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy oraz 

posiada środki finansowe umożliwiające wykonanie przedmiotu umowy.  
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2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  przedmiotu  umowy  przy  zachowaniu 

należytej  staranności  określonej  w  art.  355  §  2  Kodeksu  Cywilnego  oraz  zgodnie   

z zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami  

i wymaganiami,  w  tym  zgodnie  z certyfikatem zatwierdzenia organizacji obsługowej 

Part 145 oraz zakresem zatwierdzenia wyrobów części i urządzeń. 

§ 4 

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  usługi  bez  wezwania  ze  strony 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca usługę wykona z użyciem własnego lub przekazanego do dyspozycji 

sprzętu, urządzeń i materiałów, które będą sprawne i które będą jak najwyższej jakości 

oraz będą posiadały  wymagane  prawem  atesty,  certyfikaty  czy  deklaracje  zgodności   

z obowiązującymi normami.  

§ 5 

POTENCJAŁ WYKONAWCY 

1. Wykonawca  oświadcza,  że  w  celu  realizacji  przedmiotu  umowy  posiada  

odpowiednie zasoby techniczne, personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę 

oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy 

oraz posiada środki finansowe umożliwiające wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci........................, na zasoby którego w zakresie 

wiedzy i/lub doświadczenia powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, będzie realizował 

przedmiot umowy w zakresie ............................. W przypadku zaprzestania wykonania 

umowy przez  ww.  podmiot trzeci z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie 

Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem 

posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania 

spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w przetargu  przy udziale podmiotu 

trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego w tym przedmiocie (w 

przypadku wystąpienia podmiotu trzeciego). 

3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci ................................, na zasoby którego  

w zakresie zasobów finansowych Wykonawca powoływał się składając ofertę  będzie 

ponosił wraz z  Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu 

umowy. W przypadku zaprzestania wykonania umowy przez Wykonawcę z przyczyn 

niewypłacalności będzie on zobowiązany do przekazania Wykonawcy środków 

zapewniających wykonanie przedmiotu  umowy.  Wzajemne  rozliczenia  Wykonawcy   

i  ww.  podmiotu  trzeciego  z  tego tytułu nie obciążają Zamawiającego (w przypadku 

wystąpienia podmiotu trzeciego).  

§ 6 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  siłami  własnymi/z  

udziałem podwykonawcy w zakresie ....................................................................................  

(w przypadku wystąpienia podwykonawców). 

2. Wykonawca  ma  obowiązek  w  ciągu  3  dni  od  daty  zwarcia  umowy  przedstawić 

Zamawiającemu umowę z podwykonawcą lub jej projekt. Jeżeli Zamawiający w ciągu 3 

dni od jej przedstawienia nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, należy uważać, 

iż wyraził zgodę na jej zawarcie.  
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3. Zlecenie  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcy  nie  zmienia  zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego 

pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania Wykonawcy. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie przez podwykonawców umów z dalszymi 

podwykonawcami.  

5. Wykonawca  zobowiązany  będzie  w  pierwszej  kolejności  opłacić  należność dla 

podwykonawcy  za  wykonane przez niego zamówienie, na potwierdzenie czego doręczy 

Zamawiającemu  dokumenty  (np.  potwierdzenie  przelewu,  pisemne  oświadczenie 

podwykonawcy) potwierdzające uregulowanie przez Wykonawcę wszelkich 

wymagalnych zobowiązań finansowych względem podwykonawcy związanych  

z realizacją  przedmiotu niniejszej umowy. W przeciwnym razie Zamawiający może 

powstrzymać się z płatnością faktury  dla  Wykonawcy  za  wykonane  zamówienie  

objęte  niniejszą  umową,  do  czasu wyjaśnienia powyższej okoliczności. 

§ 7 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości 

jego odbioru. 

2. Odbioru przedmiotu umowy dokona w imieniu Zamawiającego komisja, w skład której 

wchodzą  osoby  wyznaczone  przez  dyrektora Centrum Lotniczego PWSZ w Chełmie. 

3. Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany w formie pisemnego protokołu, z którego 

wynikać  będzie  zakres  wykonanej  usługi  oraz,  w  którym  zostanie  zawarty  wykaz 

ewentualnych ujawnionych wad. W przypadku ujawnienia wad Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu 

umowy do czasu usunięcia tych wad – w tym przypadku w protokole należy wskazać 

termin usunięcia tych wad, 

2) jeżeli  wady  nie  nadają  się  do  usunięcia  lub  jeżeli  Wykonawca  nie  usunął  wad   

w terminie: 

a) a  wady  nie  uniemożliwiają  użytkowania  przedmiotu  umowy  zgodnie  

z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) a wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  

z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać 

wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.  

Oświadczenie  Zamawiającego  o  wyborze  uprawnienia  przysługującego  mu  z  tytułu  

odpowiedzialności  Wykonawcy  za  wady  ujawnione  przy  odbiorze  zawarte  zostanie  

w protokole odbioru.   

4. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o usunięciu wad. 

 

§ 8 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje, zgodnie ze złożoną 

ofertą, wynagrodzenie w kwocie:  

brutto: ............. zł (słownie: ............................................................. zł.) 

netto: ............. zł.(słownie: ....................................................... zł.). 
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2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty poniesione  przez 

Wykonawcę w związku z wykonaniem przedmiotu umowy. 

3. Wynagrodzenie  określone  w  niniejszej  umowie  zostanie zapłacone  Wykonawcy  

przez Zamawiającego po wykonaniu przedmiotu umowy i jego odbiorze w  terminie  do 

14  dni od daty otrzymania faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę.  

4. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru przedmiotu umowy, podpisany 

przez  przedstawicieli  Zamawiającego  (komisję)  i  Wykonawcy,  podczas  którego 

stwierdzona  zostanie  prawidłowość  i  terminowość  wykonania  przez  Wykonawcę 

przedmiotu umowy, w tym brak wad ilościowych i jakościowych. 

5. Zapłata  będzie  dokonana  przelewem  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy.  Za  dzień 

spełnienia  świadczenia  uważa  się  datę  obciążenia  z  tego  tytułu  rachunku  

bankowego Zamawiającego. 

6. Zamawiający nie udziela zaliczek i przedpłat. 

§ 9 

KARY UMOWNE 

1. W  razie  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  przedmiotu  umowy  przez 

Wykonawcę  Zamawiający  może  naliczyć  Wykonawcy  kary  umowne  w  

następujących wypadkach i wysokościach: 

1) 10% całkowitej wartości umowy brutto, w przypadku, gdy nastąpi rozwiązanie lub 

odstąpienie od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy; 

2) 0,5 % wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia - w przypadku opóźnienia  

w wykonaniu umowy;  

3) 0,5 % wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia - w przypadku opóźnienia  

w usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze,  w  okresie  rękojmi  za  wady  oraz 

w okresie gwarancji jakości; 

4) 5  %  wartości  umowy  brutto - w  każdym  innym  przypadku  nie  wymienionym 

powyżej, a stanowiącym niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę 

umowy.  

2. Zamawiający  ma  prawo  potracić  karę  umowną  z  wynagrodzenia  przysługującego 

Wykonawcy zgodnie niniejszą umową lub z zabezpieczenia wykonania umowy.   

3. Zamawiający  może  dochodzić  roszczeń  odszkodowawczych  przekraczających  kary 

umowne do wysokości poniesionych przez niego strat i utraconych korzyści. 

§ 10 

GWARANCJA, RĘKOJMIA I PROCEDURY REKLAMACYJNE 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres 

min. 2 lat lub 200 FH. Okres gwarancji liczony jest od daty odbioru przez 

Zamawiającego urządzenia bez wad. 

2. W  ramach  gwarancji  jakości  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  względem 

Zamawiającego, jeżeli przedmiot umowy:  

1) stanowi własność osoby trzeciej lub jest obciążony prawem osoby trzeciej; 

2) ma  wadę  zmniejszającą  jego  wartość  lub  użyteczność  wynikającą  z  jego 

przeznaczenia; 

3) dostarczony został w ilości i w stanie innym niż wynikający z umowy. 

3. Gwarancja obejmuje również wyroby i usługi nabyte u kooperantów (podwykonawców). 

4. Zamawiający  może  wykorzystać  uprawnienia  z  tytułu  gwarancji  niezależnie  od  

uprawnień z tytułu rękojmi za wady określone w przepisach Kodeksu cywilnego. 
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5. Utrata  roszczeń  z  tytułu  wad  fizycznych  nie  następuje  pomimo  upływu  terminu 

gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę zataił. 

6. W celu realizacji uprawnień gwarancyjnych Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić 

Wykonawcę  o  wadzie. Formę  zawiadomienia  stanowi  „Protokół reklamacji” 

sporządzony przez Zamawiającego i przekazany Wykonawcy w terminie 7 dni od daty 

ujawnienia wady.  

7. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad w przedmiocie umowy Wykonawca: 

1) rozpatrzy „Protokół reklamacji” w terminie 5 dni roboczych licząc od  daty  

jego otrzymania; 

2) usunie  wadę w  terminie  7  dni  roboczych  licząc  od  daty  otrzymania  

„Protokołu reklamacji” chyba że niezbędne jest użycie części zamiennych 

sprowadzanych z zagranicy - w tym przypadku termin usunięcia wad może 

zostać wydłużony o czas niezbędny do sprowadzenia tych części z zagranicy, 

nie dłużej jednak niż o 14 dni roboczych; Zamawiający może wyrazić zgodę 

na przedłużenie terminu usunięcia wady, przy czym decyzja Zamawiającego w 

tym zakresie jest ostateczna;        

3) przedmiot  umowy  wolny  od  wad  zostanie  przez  Wykonawcę,  na  własny  

koszt dostarczony  do  miejsca,  w  którym  wady  te  zostały  ujawnione  w  

terminie określonym w pkt 2. 

8. Gwarancja  ulega  przedłużeniu  o  czas,  w  którym  na  skutek  wad  przedmiotu  umowy 

Zamawiający nie mógł z niego korzystać. 

9. W   przypadku,   gdy   Wykonawca   nie   będzie   w   stanie   usunąć zaistniałej  wady  

w  przedmiocie  umowy,  w  terminie  określonym  w  ust.  7  pkt  2  jest  on  

zobowiązany  do jego  wymiany  na  nowy  wolny  od  wad  w  terminie  21  dni  licząc  

od  daty  otrzymania „Protokołu reklamacji”. W  przypadku,  gdy  wymiana  wadliwego  

przedmiotu  umowy  na nowy wolny od wad w tym terminie jest niemożliwa z powodu 

okoliczności, za które  Wykonawca  nie  ponosi  odpowiedzialności  Zamawiający  może  

wyrazić  zgodę  na przedłużenie  tego  terminu.  Termin  na  realizację  w  tym  zakresie  

umowy  określa Zamawiający i decyzja jego jest ostateczna.        

10. W  przypadku  zaistnienia  okoliczności  opisanych  w  ust.  9,  przedmiot  umowy  

podlega odbiorowi ilościowo - jakościowemu dokonywanemu przez Zamawiającego  

zgodnie z § 8 niniejszej umowy. 

11. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usuwaniem wad w przedmiocie umowy  

(naprawa  urządzenia  lub  poszczególnych  jego  elementów,  wymiana  urządzenia  lub 

poszczególnych  jego  elementów  na  sprawne/wolne  od  wad,  dojazd  serwisu do 

Zamawiającego) obciążają Wykonawcę. 

12. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  z  tytułu  utraty  lub  uszkodzenia  urządzenia  za 

okres  od  chwili  jego  przyjęcia  do  naprawy  do  chwili  przekazania  Zamawiającemu 

urządzenia  sprawnego/wolnego  od  wad.  Transport  wadliwego  przedmiotu  umowy  

do wymiany i po wymianie odbywa się na koszt oraz odpowiedzialność Wykonawcy. 

13. Jeżeli Wykonawca dostarczył Zamawiającemu  zamiast  przedmiotu  wadliwego  taki  

sam przedmiot  nowy  i  sprawny - wolny  od  wad,  termin  gwarancji  biegnie  na  nowo  

od  daty dostawy. Wymiany urządzenia Wykonawca dokona bez żadnej opłaty, nawet 

gdyby ceny uległy zmianie. 

14. Wykonawca  zobowiązany  jest  na  wezwanie  Zamawiającego  do  naprawienia  szkód 

materialnych lub zwrotu uzasadnionych wydatków, które powstały wskutek istnienia wad 

fizycznych  urządzenia.  

15. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę umowy w zakresie rękojmi 

lub gwarancji upoważnia Zamawiającego do zamówienia u osoby trzeciej zastępczego 
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usunięcia wad na koszt Wykonawcy. Wynagrodzenie zapłacone przez Zamawiającego 

osobie trzeciej Wykonawca będzie miał obowiązek zwrócić  Zamawiającemu w terminie 

siedmiu (7) dni od daty wezwania. 

16. W  okresie  gwarancji  i  rękojmi  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego w terminie 14 dni o:  

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,  

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,  

3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,  

4) wszczęciu postępowania naprawczego, w którym uczestniczy Wykonawca,  

5) ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy,  

6) zawieszeniu działalności Wykonawcy. 

§ 11 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Poza przypadkami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2009 r. Prawo zamówień 

publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 1086)  oraz   

w  Kodeksie  cywilnym Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w każdym czasie, 

jeżeli: 

1) zostanie złożony wniosek o upadłość lub otwarta likwidacja Wykonawcy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  

3) Wykonawca nie wykonuje swoich zobowiązań umownych lub wykonuje je w sposób 

nienależyty, w szczególności, jeżeli Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu 

umowy.   

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  

takiego oświadczenia i powinno zwierać uzasadnienie. 

 

§ 12 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY 

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy oraz wyznaczonymi do kontaktów w 

związku   z wykonywaniem umowy są: 

a) ze  strony  Zamawiającego:  ……….,  tel. …………..,    e-mail.................. 

b) ze strony Wykonawcy:..............................., tel. .................., e-mail...............   

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 następuje poprzez powiadomienie drugiej Strony i 

nie stanowi zmiany treści umowy. 

 

§ 13 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

1. Na  wypadek  sporu  między  Stronami  dotyczącego  realizacji  postanowień  niniejszej 

umowy  Strony  są  zobowiązane  do  wyczerpania  drogi  postępowania  reklamacyjnego 

polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia zgłoszonego przez Stronę. Strona 

ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w  terminie  14 

dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy uznania roszczenia przez 

Stronę, względnie nie udzielania odpowiedzi na roszczenie w ustalonym terminie Strona 

jest uprawniona do wystąpienia na drogę postępowania sądowego. 

2. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 14 

ADRESY DO KORESPONDENCJI I ZASADY JEJ PROWADZENIA 

1. Wszelkie zawiadomienia, pisma oraz dokumentacja przekazywana w związku  

z realizacją niniejszej umowy wystosowane przez prawidłowo umocowanych 

przedstawicieli Stron będą miały formę pisemną oraz będą uważane za przekazane 

prawidłowo, jeżeli będą doręczone osobiście, wysłane za pośrednictwem firmy 

kurierskiej lub przesyłką poleconą na wskazane w umowie adresy.  

2. Dopuszcza się przesłanie pism nie zawierających oświadczeń woli Stron (zawiadomienia, 

informacje) faksem lub drogą elektroniczną.  

3. Każda  ze  Stron  jest  zobowiązana  do  informowania  drugiej  Strony  o  każdej  

zmianie miejsca  siedziby  oraz  numeru  faksu  i  adresu  poczty  elektronicznej.  

Zawiadomienia wysłane  na  ostatni  znany  Stronie  adres  siedziby,  numer  faksu   

i  adres  poczty elektronicznej Strony uznają za skutecznie doręczone. 

 

§ 15 

ZMIANA UMOWY 

1. Zmiany  lub  uzupełnienia  postanowień  zawartej  umowy  mogą  nastąpić  za  zgodą  

obu Stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć:  

1) zmiany  sposobu,  warunków    i  terminu  realizacji  umowy  z  powodu  wystąpienia 

okoliczności,  których  Strony  umowy  nie  były  w  stanie  przewidzieć  pomimo 

zachowania należytej staranności, z powodu wystąpienia siły wyższej lub w wyniku 

działań osób trzecich, niezależnych od Strony umowy,  

2) zmiany osób, numerów i innych danych osobowych wykazanych w umowie,   

3) zmiany  w  umowie  spowodowanej zmianami  w  przepisach  ustawowych  i  aktach 

wykonawczych związanych z przedmiotem umowy, które nastąpiły po dniu zawarcia 

umowy,  

4) zmiany urzędowej stawki podatku VAT.  

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 - 3 nie mogą powodować wzrostu wysokości 

wynagrodzenia. 

§ 16 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego, 

w tym  Kodeksu  cywilnego  oraz  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  

zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 1086)  

oraz  właściwe  przepisy  prawa europejskiego obowiązujące Państwo Polskie  

w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy. 

2. W  przypadku  wystąpienia  trudności  z  interpretacją  umowy  Zamawiający  

i Wykonawca będą się posiłkować postanowieniami oferty i SIWZ. 

3. Załączniki do umowy stanowią integralną część umowy. 

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 

jeden  egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiający. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. 

 

Załączniki do umowy: 

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
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Załącznik nr 2 –Oferta Wykonawcy 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                           WYKONAWCA 

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


