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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

UMOWA  

Nr CSIOZ/…../2017 

 

zawarta w dniu … 2017 r. w Warszawie pomiędzy 

Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą 

w Warszawie, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, posiadającym REGON: 001377706, 

NIP: 5251575309, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez  

Marcina Węgrzyniaka  – Dyrektora 

a 

…, z siedzibą w … (kod ……….) przy…, posiadającą NIP: …, REGON: …, zwanym dalej 

„Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  ………………………. - …………….. na 

podstawie…………………….. 

 

Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami” lub indywidualnie „Stroną”. 

Po przeprowadzeniu postępowania nr WZP.270.96.2017 zawarta została umowa zwana dalej 

„Umową” o następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług przeglądu serwisowego wraz z wykonaniem 

konserwacji, zwanych dalej „Przeglądem serwisowym”, urządzeń klimatyzacyjnych 

zamontowanych w siedzibie Zamawiającego, zwanych dalej „Urządzeniami”, oraz usuwanie 

awarii Urządzeń, na zasadach i w zakresie określonym w Umowie, w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy i w Ofercie wykonawcy stanowiącej 

Załącznik nr 2 do Umowy. 

2. Przedmiot Umowy świadczony będzie od dnia zawarcia Umowy do dnia 30 listopada 2017 r. albo 

do dnia realizacji prac przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 1 powyżej, w zależności od 

tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. 

3. Celem Umowy jest zapewnienie usługi serwisowej pozwalającej na utrzymanie Urządzeń w stałej 

sprawności technicznej. 

§ 2.  

Oświadczenia 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje oraz niezbędną wiedzę i  uprawnienia do realizacji 
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Umowy i zobowiązuje się do wykonania Umowy z należytą starannością. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej, stosowanymi normami technicznymi i przepisami obowiązującego prawa. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

i przepisów przeciwpożarowych oraz ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie następstwa 

wynikające z  nieprzestrzegania tych przepisów. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody w mieniu Zamawiającego 

powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a wynikłych w związku z realizacją przez 

Wykonawcę Umowy. 

5. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy na czas realizacji Umowy miejsc, 

w których będą wykonywane Przeglądy serwisowe oraz prace związane z usuwaniem awarii 

Urządzeń. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich 

przeszkodach mogących mieć wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy. 

7. Po zakończeniu prac będących przedmiotem Umowy Wykonawca zobowiązuje się do 

przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym pracami. 

8. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z Umowy osobie trzeciej 

bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 3. 

Warunki realizacji Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 2 Przeglądów serwisowych zgodnie z uzgodnionym 

z Zamawiającym Harmonogramem przeglądów, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 

2. Harmonogram przeglądów, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie uzgodniony i podpisany 

przez Strony w terminie 3 Dni roboczych od dnia podpisania Umowy. 

3. W ramach każdego Przeglądu serwisowego Wykonawca dokona konserwacji Urządzeń. 

4. Wykonawca przeprowadzi Przeglądy serwisowe w obecności przedstawiciela Zamawiającego, 

w Dni robocze. 

5. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania uwag i zastrzeżeń, w trakcie realizacji Przeglądów 

serwisowych, które Wykonawca zobowiązuje się usunąć w całości w trakcie realizacji Przeglądów 

serwisowych. 

6. Prawidłowa realizacja przez Wykonawcę Przeglądów serwisowych zostanie potwierdzona przez 

Zamawiającego w formie pisemnej poprzez podpisanie Protokołu, którego wzór stanowi Załącznik 

nr 4 do Umowy.  
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7. Wykonawca po wykonaniu Przeglądu serwisowego, w Protokole, którego wzór stanowi Załącznik 

nr 4 do Umowy, wskaże Zamawiającemu zauważone podczas Przeglądu serwisowego usterki 

i awarie, których usunięcie będzie wymagało dokonania wymiany Urządzeń lub ich części na 

nowe. 

8. Na podstawie Umowy Zamawiający może udzielać Wykonawcy Zleceń na realizację prac 

serwisowych obejmujących usuwanie awarii Urządzeń, w wymiarze do 8 (słownie: osiem) 

roboczogodzin, przy czym ich realizacja nie może przekroczyć terminu wskazanego w § 1 ust. 2 

Umowy z zastrzeżeniem, że roboczogodzina oznacza 60 minut zegarowych. W przypadku gdy 

pracochłonność Wykonawcy nie będzie obejmowała pełnej roboczogodziny, czas pracy 

Wykonawcy rozliczany będzie proporcjonalnie do równych 15 minut zaokrąglanych w dół. 

9. Wykonawca, na Zlecenie Zamawiającego, zobowiązuje się do usunięcia awarii Urządzeń 

wykazanych w Tabeli nr 1 „Wykaz klimatyzatorów” znajdującej się w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia, w terminie 2 Dni roboczych od przekazania przez Zamawiającego zgłoszenia awarii. 

Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania zgłoszeń awarii Urządzeń przez całą dobę w dni 

kalendarzowe pod numerem telefonu i adresem e–mail wskazanym w ust. 22 pkt 2 poniżej. 

10. Przekazanie przez Zamawiającego Zleceń na realizację prac serwisowych obejmujących usuwanie 

awarii Urządzeń będzie odbywało się według następujących zasad: 

1) Zamawiający przekaże Wykonawcy wstępne Zlecenie określające zakres, sugerowany termin 

wykonania Zlecenia oraz inne istotne dla wykonania Zlecenia parametry na adres e-mail 

wskazany w ust. 22 pkt 2 poniżej; 

2) w terminie 1 dnia liczonego od otrzymania wstępnego Zlecenia, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu na adres e-mail wskazany w ust. 22 pkt 1 poniżej analizę do Zlecenia, 

zawierającą kosztorys realizacji Zlecenia wraz z przeliczeniem na roboczogodziny. Podstawą 

płatności za dane Zlecenie będzie ilość rzeczywiście wykorzystanych do realizacji danego 

Zlecenia przez Wykonawcę roboczogodzin, jednakże liczba roboczogodzin nie może być 

większa niż wskazana w analizie do Zlecenia. 

11. Zamawiający najpóźniej w terminie 2 Dni roboczych od otrzymania analizy Zlecenia poinformuje 

Wykonawcę na adres e-mail wskazany w ust. 22 pkt 2 poniżej o: 

a) udzieleniu Wykonawcy Zlecenia, w wypadku zaakceptowania warunków wskazanych 

w ust. 10 pkt 2 powyżej, albo 

b) zobowiąże Wykonawcę do uzupełnienia lub poprawienia analizy Zlecenia w terminie 1 

dnia i ponownie rozpatrzy ją zgodnie z opisaną procedurą, albo 

c)  nieudzieleniu mu Zlecenia. 

12. Jeżeli w terminie 2 Dni roboczych od otrzymania analizy Zlecenia Zamawiający nie udzieli 

Wykonawcy Zlecenia na adres e-mail wskazany w ust. 22 pkt 2 poniżej, przyjmuje się, że 
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Zamawiający zrezygnował z realizacji Zlecenia. Realizacja przez Wykonawcę Zlecenia, bez 

potwierdzenia udzielenia Zlecenia przez Zamawiającego w sposób, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim, następuje w całości na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

13. W wypadku, jeżeli Wykonawca wykonuje Zlecenie w sposób nienależyty, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania Zlecenia i wyznaczy mu w tym celu termin. Po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia 

od Zlecenia w całości lub w części, w terminie 30 dni liczonych od dnia zaistnienia okoliczności, 

o których mowa w niniejszym ustępie, jednak nie później niż w terminie 60 dni liczonych od dnia 

określonego w § 1 ust. 2 Umowy, oraz żądania zapłaty kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 1 

pkt 4 Umowy, a w wypadku nieskorzystania z prawa do odstąpienia Wykonawca będzie 

zobowiązany do zapłaty kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 Umowy za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji Zlecenia. 

14. Zlecenia wykonane i odebrane, w sposób określony w niniejszym paragrafie, zostaną potwierdzone 

przez Zamawiającego w formie pisemnej poprzez podpisanie Protokołu, którego wzór stanowi 

załącznik nr 4 do Umowy. Protokół, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie podpisany w 2 

jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy. 

15. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania uwag lub zastrzeżeń do Zlecenia. Uwagi lub 

zastrzeżenia powinny być przekazane do Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres wskazany 

w ust. 22 pkt 2 poniżej.  

16. W przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń ze strony Zamawiającego do Zlecenia, Zamawiający 

wyznaczy Wykonawcy termin, nie krótszy niż 1 Dzień roboczy, na usunięcie tych uwag lub 

zastrzeżeń, w którym to terminie Wykonawca na własny koszt i ryzyko obowiązany jest do ich 

uwzględnienia w całości. W takim przypadku procedura odbioru Zlecenia zostanie 

przeprowadzona ponownie, stosownie do postanowień niniejszego paragrafu. Za datę 

prawidłowego wykonania Zlecenia uważa się datę odbioru uwzględniającego w całości wszystkie 

uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego.  

17. W przypadku, gdy Wykonawca nie uwzględni uwag i zastrzeżeń zgłoszonych ze strony 

Zamawiającego do Zlecenia w wyznaczonym terminie lub będą one uwzględnione niezgodnie 

z tym, co zgłosił Zamawiający, Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia w całości lub 

w części od danego Zlecenia w terminie 30 dni liczonych od dnia zaistnienia okoliczności, 

o których mowa w niniejszym ustępie, jednak nie później niż w terminie 60 dni liczonych od dnia 

określonego w § 1 ust. 2 Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bez wyznaczania 

Wykonawcy dodatkowego terminu w tym zakresie i żądania kary umownej, o której mowa w § 5 

ust. 1 pkt 4 Umowy, a w wypadku nieskorzystania z prawa do odstąpienia Wykonawca będzie 
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zobowiązany do zapłaty kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 Umowy za każdy dzień 

opóźnienia w realizacji Zlecenia. 

18. W przypadku gdyby usunięcie awarii wiązało się z koniecznością wymiany Urządzeń lub ich 

części na nowe Wykonawca jest zobowiązany przerwać realizację Zlecenia i niezwłocznie zgłosić 

ten fakt Zamawiającemu na adres e-mail określony w ust. 22 pkt 1 poniżej. Usunięcie awarii przez 

Wykonawcę poprzez wymianę Urządzeń lub ich części na nowe następuje na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

19. Osobą upoważnioną do przekazywania wstępnego Zlecenia, uwag do analizy Zlecenia, podpisania 

Protokołu, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy, Harmonogramu przeglądów oraz 

zgłaszania uwag lub zastrzeżeń jest ze strony Zamawiającego osoba wskazana w ust. 22 pkt 1 

poniżej. 

20. Osobą upoważnioną do przekazywania analizy Zlecenia oraz przyjęcia informacji o udzieleniu 

Zlecenia i podpisania Protokołu, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy, jest ze strony 

Wykonawcy osoba wskazana w ust. 22 pkt 2 poniżej. 

21. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania jedynie w części lub nieskorzystania 

z możliwości udzielania Zleceń na realizację prac serwisowych obejmujących usuwanie awarii 

Urządzeń, bez prawa Wykonawcy do jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego, 

w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub jakichkolwiek 

roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu. 

22. Osobami upoważnionymi do uzgadniania na bieżąco spraw związanych z wykonaniem Umowy 

oraz odpowiedzialnymi za prawidłowe wykonanie Umowy, w tym dokonywanie czynności 

związanych z jej wykonaniem są: 

1) ze strony Zamawiającego:  

…………………, e-mail: .................@csioz.gov.pl , telefon: ………., fax.: ………….  

lub  

……………., e-mail: ..........@csioz.gov.pl , telefon: ………………, telefon kom:  ………….. 

2) ze strony Wykonawcy:  

…………….., e-mail:…………………., telefon kom. …………... 

23. Korespondencja w sprawach związanych z Umową prowadzona będzie pisemnie, poza 

przypadkami wskazanymi w Umowie, w języku polskim i powinna być kierowana na niżej 

podane adresy i numery faksów: 

1) dla Zamawiającego: …………………………………  

2) dla Wykonawcy: ………………………………… 

mailto:w.nowakowski@csioz.gov.pl
mailto:p.kordas@csioz.gov.pl
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24. Zmiana osób lub danych kontaktowych wymienionych w ust. 22 lub 23 powyżej nie stanowi 

zmiany Umowy i może być dokonywana przez Stronę, której dotyczy oraz staje się skuteczna 

wobec drugiej Strony z chwilą otrzymania przez nią pisemnego zawiadomienia. 

25. Za Dni robocze, o których mowa w Umowie, uważa się dni od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 8:00 do 16:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, sobót oraz dni wolnych od pracy 

u Zamawiającego. 

26. W przypadku, gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy z udziałem podwykonawców, 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za działania i zaniechania 

własne. 

§ 4. 

Wynagrodzenie 

1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy 

wynosi - …… zł brutto (słownie: ………………. złotych 00/100), w tym VAT, w tym: 

1) wynagrodzenie za wykonanie jednego Przeglądu serwisowego wynosi ……… zł brutto 

(słownie: ……………….złotych 00/100), w tym VAT. 

2) cena jednostkowa za roboczogodzinę usuwania awarii Urządzeń  wynosi  - ……… zł 

brutto (słownie: ……………….złotych 00/100), w tym VAT. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Umowy, 

w tym w szczególności wykonanie prac oraz cenę zakupionych i wykorzystanych materiałów 

eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego wykonania Przeglądu serwisowego, Zleceń, koszty 

dojazdu Wykonawcy do siedziby Zamawiającego. 

3. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała w częściach po każdym prawidłowo wykonanym 

Przeglądzie serwisowym, a w przypadku udzielenia Zlecenia, po zrealizowanym Zleceniu. Wartość 

wynagrodzenia Wykonawcy należnego za wykonane Zlecenie będzie stanowiła iloczyn 

roboczogodzin wskazanych w Protokole, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy, i ceny 

brutto za roboczogodzinę określoną w ust.1 pkt. 2 powyżej. 

4. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 

faktury/rachunku w terminie 30 dni od daty doręczenia na adres e-mail: kancelaria@csioz.gov.pl 

rachunku elektronicznego lub faktury elektronicznej albo doręczonej do siedziby Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury/rachunku na numer rachunku bankowego Wykonawcy podany na 

rachunku lub fakturze z zastrzeżeniem, że ostatecznym terminem na dostarczenie prawidłowo 

wystawionej faktury/rachunku przez Wykonawcę jest 13 grudnia 2017 r. 

5.  Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku będzie podpisany przez Strony 

Protokół, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy z zastrzeżeniem, że w przypadku Zleceń 

Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest dołączyć do Protokołu, wydruk e-mail potwierdzający 

mailto:kancelaria@csioz.gov.pl
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udzielenie Wykonawcy Zlecenia. 

6. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji przelewu do 

realizacji. 

7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonania cesji swoich należności wynikających z Umowy bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

8. Realizacja Umowy nastąpi ze środków w ramach odpowiedniego planu finansowego wydatków 

bieżących na rok 2017 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Zmiana źródła 

finansowania Umowy nie stanowi zmiany Umowy i  nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

§ 5. 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów 

i w wysokości, w przypadku: 

1) uchybienia terminom przeglądów określonych w Harmonogramie przeglądów - w wysokości 

5% maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia; 

2) odmowy przyjęcia Zlecenia - w wysokości 5% maksymalnego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdą odmowę przyjęcia Zlecenia; 

3) uchybienia terminowi wykonania danego Zlecenia określonego każdorazowo dla danego 

Zlecenia - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za dane Zlecenie, ustalonego na podstawie 

udzielonego Zlecenia zgodnie z procedurą określoną w § 3 Umowy, którego opóźnienie 

dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;  

4) odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji danego Zlecenia w całości lub w części 

z przyczyn,  leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto za 

dane Zlecenie, ustalonego na podstawie udzielonego Zlecenia zgodnie z procedurą określoną w 

§ 3 Umowy, którego odstąpienie dotyczy; 

5) odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy całości lub w części z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy - w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w 

§ 4 ust. 1 Umowy. 

6) odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 

20% maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych 

na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

3. Kary umowne będą potrącane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

o którym mowa w § 4 Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia 

Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia. 
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4. Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych z różnych tytułów wskazanych 

w Umowie.  

 

§ 6. 

Odstąpienie od Umowy  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części, według 

własnego wyboru, w przypadku: 

1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, lub powzięcia informacji o nieotrzymaniu środków budżetowych 

koniecznych do realizacji Umowy od dysponenta odpowiedniego stopnia lub braku środków w 

budżecie Zamawiającego 

2) dotychczasowy przebieg prac związanych z wykonaniem Umowy wskazywać będzie, że 

zachodzą uzasadnione wątpliwości, iż Umowa zostanie należycie wykonana i w umówionym 

terminie; 

3)  Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę i w przypadku, gdy po upływie wyznaczonego 

przez Zamawiającego terminu nie krótszego niż 4 dni od wezwania przez Zamawiającego do 

zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień Umowy oraz usunięcia ewentualnych 

skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania; 

4) Wykonawca naruszy postanowienie określone w § 3 ust. 9 Umowy.  

2. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający może wykonać 

w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o okolicznościach stanowiących podstawę do 

odstąpienia jednak nie później niż w terminie 60 dni liczonych od dnia określonego w § 1 ust. 2 

Umowy. W takim przypadku Wykonawcy będzie przysługiwało jedynie wynagrodzenie za 

zrealizowaną część Umowy. 

§ 7. 

Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji Umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy 

dla siedziby Zmawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego. 

3. Prawem właściwym do oceny Umowy oraz wszelkich związanych z nią zdarzeń prawnych jest 

prawo polskie. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, w tym zmiany Harmonogramu przeglądów, wymagają 
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zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień 

zawartych w Umowie. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

6. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

 

Załączniki do Umowy: 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia; 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy; 

Załącznik nr 3 – wzór Harmonogramu przeglądów; 

Załącznik nr 4 – wzór Protokołu przeglądu serwisowego klimatyzacji / zgłoszonej awarii. 

 

…………………………………………… .……………………………..……..… 

 ZAMAWIAJACY WYKONAWCA 

(data i podpis Zamawiającego) (data i podpis Wykonawcy) 

 

 

 


