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Projekt umowy - Załącznik nr 5 do SIWZ 

UMOWA ………… 

zawarta w dniu .................................... r. 

w Białymstoku, pomiędzy: 
Miastem Białystok, z siedzibą w Białymstoku (15-950) przy ul. Słonimskiej 1, NIP  9662117220,   
REGON 050658640, reprezentowanym przez Renatę Frankowską – Dyrektora Zespołu Szkół 
Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku (pełnomocnictwa Prezydenta Miasta 
Białegostoku znak: ……………………  ) 
 
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,  
  
a 
................................................................... z siedzibą ………………………………………………… NIP ………………. 
REGON ................... reprezentowanym przez: ……...........………………………. 
 
zwanym dalej WYKONAWCĄ,  
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 
Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego:  Dostawa wyposażenia w ramach projektu 
"Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!" – branża drzewna, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843). 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Regionalnego, Programu Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 
VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie 
infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze 
BOF. 
 

§ 1 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy przedmiotu 

zamówienia do Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku z 
siedzibą przy ul. Stołecznej 21 15-879 Białystok, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy (odpowiednio do części, na którą składana jest oferta). 

2. Wykonawca oświadcza, iż wykona przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 w terminie 
określonym w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do umowy. 

3. Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień podpisania bez zastrzeżeń przez 
wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru dostawy, a data 
jego podpisania uważana będzie za termin realizacji zamówienia. 

4. Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści umowy, jak 
również przedmiot umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.). 
 
 

§ 2 
1. Przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 umowy zostanie wykonany na rzecz Zamawiającego na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wyposażenie (sprzęt) fabrycznie nowe, wolne od wad 

prawnych i fizycznych. 
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3. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że przedmiot niniejszej umowy nie jest objęty prawami 
osób trzecich oraz jest wolny od jakichkolwiek obciążeń. 

4. Wykonawca zgłosi na piśmie Zamawiającemu gotowość poddania przedmiotu umowy 
procedurze odbioru z wyprzedzeniem minimum 3 dni roboczych przed upływem terminu 
określonego w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do umowy. 

5. Wykonawca odpowiednio do przedmiotu zamówienia jest zobowiązany: 
1) dostarczyć, rozładować i wnieść przedmiot zamówienia do lokalizacji Zamawiającego; 
2) zainstalować, a także rozmieścić przedmiot zamówienia we wskazanych 

pomieszczeniach; 
3) podłączyć przedmiot zamówienia na wskazanych przez Zamawiającego stanowiskach; 
4) dokonać pierwszego uruchomienia dostarczonego sprzętu; 
5) przeprowadzić szkolenie z obsługi dostarczonego sprzętu; 
6) przekazać Zamawiającemu dokumentację techniczno-ruchową sprzętu, instrukcje 

obsługi, karty gwarancyjne oraz wszelkie atesty, aprobaty, dokumenty dopuszczające 
sprzętu do użytku . 

6. Rozładunek, wniesienie, instalacja sprzętu oraz jego odbiór odbywać się będzie w dni robocze 
dla Zamawiającego w godzinach 8.00 — 15.00. 

7. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego 
z chwilą jego odbioru. Odbiór nastąpi w obecności przedstawicieli obu stron umowy i zostanie 
potwierdzony obustronnie podpisanym protokołem odbioru, po zakończeniu wszystkich prac 
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz SIWZ. 

8. Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania przedmiotu umowy wskaże 
Wykonawcy braki i uchybienia związane z realizacją przedmiotu umowy. Dostarczenie 
przedmiotu umowy z wadą (wadami), w tym w stanie niekompletnym, niezgodnego z jego 
opisem zawartym w opisie przedmiotu zamówienia, jest równoznaczne ze zwłoką w wykonaniu 
umowy. 

9. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot zamówienia: 
1) jest niezgodny z opisem zawartym w specyfikacji lub ofercie, lub nie jest kompletny; 
2) posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy odbioru części lub całości przedmiotu 
zamówienia, przy jednoczesnym sporządzeniu protokołu zawierającego przyczyny odmowy 
odbioru i wyznaczeniu kolejnego terminu realizacji dostawy sprzętu wolnego od wad. Procedura 
czynności odbioru zostanie powtórzona. 

10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków w ilościach lub wad dostarczonego 
towaru albo niezgodności towaru z opisem przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest 
zobowiązany na koszt własny odpowiednio do uzupełnienia braków ilościowych lub do wymiany 
towaru na wolny od wad w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji. 

11. Do uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dostarczonego towaru mają 
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Postanowienia punktu poprzedzającego stosuje się 
odpowiednio. 

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w mieniu Zamawiającego powstałe przy 
realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie uszkodzenia (obicia, zarysowania ścian oraz drzwi) 
powstałe w wyniku wykonania czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca 
usunie na własny koszt. 

13. Wykonawca zapewni nieodpłatne szkolenia personelu Zamawiającego z obsługi dostarczanych 
urządzeń. Szkolenia muszą być przeprowadzone w języku polskim. 

14. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawować 
będzie…………………………, a ze strony Wykonawcy ……………………………………. . 

 
§ 3 
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1. Wykonawca odpowiednio do przedmiotu zamówienia udziela gwarancji na okres wskazany w 
ofercie, stanowiącej Załącznik Nr 2 do umowy, z zastrzeżeniem poniższych zapisów: 

1) wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Wykonawca; 
2) Wykonawca odpowiednio do przedmiotu zamówienia zapewni w okresie gwarancji 

serwis gwarancyjny dostarczonego sprzętu (wyposażenia); 
3) naprawy sprzętu, wyposażenia dokonywane będą w dni powszednie w godzinach 8.00-

15.00 w miejscu, w którym sprzęt jest używany, chyba że sprzeciwia się temu istota 
uszkodzenia lub naprawa w innym miejscu będzie przeprowadzona szybciej. W przypadku 
dokonania naprawy w innym miejscu niż miejsce używania przedmiotu umowy, koszt i 
ryzyko uszkodzenia lub utraty od chwili wydania wadliwego sprzętu upoważnionemu 
przedstawicielowi Wykonawcy do chwili odbioru sprzętu przez upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego ponosi Wykonawca; 

4) Wykonawca potwierdza pisemnie na karcie gwarancyjnej odbiór sprzętu do naprawy i 
jego zwrot po naprawie; 

5) zgłoszenia usterek i awarii Zamawiający będzie dokonywał za pomocą poczty 
elektronicznej na adres e-mail: ………………….. . Wykonawca niezwłocznie potwierdzi drogą 
elektroniczną fakt otrzymania zgłoszenia; 

6) w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 14 dni kalendarzowych, od momentu 
otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia awarii, do momentu dostarczenia sprawnego 
sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na swój koszt do siedziby 
Zamawiającego sprzętu zastępczego, o tych samych lub wyższych parametrach; 

7) jeżeli czas naprawy sprzętu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy będzie dłuższy niż 14 
dni kalendarzowych, Wykonawca może udokumentować te przyczyny odpowiednimi 
dokumentami, a Zamawiający ustali nowy termin naprawy sprzętu, jeżeli uzna te 
przyczyny za obiektywnie uzasadnione; 

8) w przypadku zaistnienia konieczności dokonania trzeciej naprawy tego samego sprzętu w 
okresie gwarancji, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do wymiany sprzętu na 
inny, wolny od wad, o nie gorszych parametrach technicznych od zaoferowanego, w 
terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego usterki lub 
awarii; 

9) w przypadku wskazanej w pkt 8 wymiany sprzętu, okres gwarancji liczony jest od daty 
dostarczenia wymienionego sprzętu. Ponowna dostawa potwierdzona będzie 
protokołem odbioru; 

10) postanowienia niniejszego paragrafu mają pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami 
gwarancji określonymi w dokumencie gwarancyjnym, który Wykonawca dostarczy wraz 
ze sprzętem, chyba, że ogólne warunki gwarancji są dla Zamawiającego korzystniejsze. 

2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. Terminy rękojmi i gwarancji liczone są od daty końcowego 
odbioru. 
 

§ 4 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 

…………………………….  zł brutto, tj. netto: ………………………  zł i podatek VAT …………..……  zł, 
ustalone zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

2. Strony postanawiają, że cena wskazana w ust. 1 będzie obowiązywała przez okres ważności 
umowy i nie będzie podlegała zmianom. 

3. Wykonawca nie ma prawa przenoszenia na osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej 
umowy, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 
§ 5 
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1. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy nr: ………………………………………………… , w terminie 30 dni od daty wpłynięcia 
prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 

2. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym 
przedsiębiorcy służącym do celów prowadzonej działalności gospodarczej, dla którego bank 
prowadzący ten rachunek utworzył powiązany z nim rachunek VAT. 

3. Zamawiający oświadcza, że płatności za fakturę wystawioną przez Wykonawcę będą dokonywane 
na wskazany powyżej rachunek z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

4. Miasto Białystok jest płatnikiem podatku VAT. 
5. Wykonawca dostarcza wraz z fakturą kopię protokołu odbioru, bez uwag, z ewentualnymi 

załącznikami. 
6. Faktura będzie zawierała następujące dane: 

Nabywca: Miasto Białystok, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP 966 211 72 20, 
Odbiorca: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok. 

7. Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191 ze zm.) ma możliwość przesyłania 
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie nr PEPPOL: 
5420304637. Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem 
platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur 
korygujących. 

 
§ 6 

1. Strony umowy zobowiązują się do: 
1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z 

wykonywaniem zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy, w szczególności 
informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych środkach bezpieczeństwa; 

2) wykorzystywania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez 
Strony niniejszej umowy; 

3) podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób 
otrzymujących informacje w myś1 postanowień pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich 
źródła, zarówno w całości jak i w części stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, 
wyrażonej na piśmie zgody strony umowy, od której pochodzą informacje; 

4) tego, iż w razie wątpliwości w przedmiocie kwalifikacji określonych informacji na potrzeby 
niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami 
niniejszej umowy; 

5) niesporządzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w 
prawie przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z realizacją niniejszej 
umowy; 

6) tego, iż przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez 
Wykonawcę od Zamawiającego, będących przedmiotem niniejszej umowy, nastąpić może 
wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w 
zakresie określonym umową; 

7) przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w trakcie czynności wykonywanych u strony 
umowy, o których strona to poinformowała; 

8) stosowania własnych środków technicznych i organizacyjnych, wobec pracowników 
własnych i podwykonawców, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, w celu 
dochowania tajemnicy informacji. 

2. Zobowiązanie, o którym mowa w ustępie poprzednim nie ma zastosowania do: 
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1) informacji ogólnie dostępnych i powszechnie znanych; 
2) informacji, na których ujawnienie strona umowy, od której pochodzą informacje, wyraziła 

wyraźną zgodę na piśmie, pod rygorem nieważności; 
3) informacji uzyskanych przez stronę umowy od osób trzecich, o ile takie ujawnienie przez 

osobę trzecią nie stanowi naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub 
zobowiązań zaciągniętych przez te osoby. Strony umowy zobowiązane są do zachowania 
w tajemnicy informacji uzyskanych od osób trzecich, które zostały mu udostępnione z 
naruszeniem wymogów określonych w zdaniu poprzednim; 

4) udostępniania informacji na rzecz podmiotów uprawnionych, o ile obowiązek 
udostępniania tych informacji na rzecz tych podmiotów wynika z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa. 

3. Strony umowy oświadczają, że są świadome faktu, iż dane osobowe objęte są ochroną wynikającą 
z 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r. ze zm.). 

4. W ramach realizacji umowy nie nastąpi powierzenie przetwarzania danych osobowych, ani 
udostępnienie danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz osób biorących udział przy 
realizacji umowy. 
 

§ 7 
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy następujących kar umownych: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia - kara w wysokości 0,5% wartości brutto 
umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu ustalonego w umowie; 

2) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu wymiany sprzętu, który nie odpowiadał 
zamówieniu, był uszkodzony lub niesprawny, lub za niedotrzymanie terminu naprawy lub 
wymiany sprzętu z tytułu gwarancji — kara w wysokości 0,5% wartości brutto umowy za każdy 
dzień zwłoki, liczony od terminu ustalonego w umowie; 

3) za niewykonanie innego obowiązku umownego - kara w wysokości 0,5% wartości brutto 
umowy za każdy stwierdzony przypadek; 

4) za odstąpienie od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w 
szczególności wskazanych w § 8 ust. 1 umowy - kara w wysokości 20% wynagrodzenia brutto. 

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. 
3. Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 30% wartości brutto 

umowy. 
 

§ 8 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie 

wykonuje zobowiązania umowne. W takiej sytuacji Zamawiający przed odstąpieniem od umowy 
wzywa Wykonawcę do zmiany sposobu realizacji umowy wyznaczając mu odpowiedni termin, z 
zastrzeżeniem, że po upływie wyznaczonego terminu od umowy odstąpi. Zamawiający może 
odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego Wykonawcy 
terminu. 

2. W razie wystąpienia 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, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
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3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, o których 
mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca może dochodzić wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy, bez prawa dochodzenia odszkodowania z tego tytułu. 
 

§ 9 
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

2. Zmiana umowy nastąpić może w następujących sytuacjach: 
1) w przypadku gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić 

nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, 
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile 
nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych 
istotnych zmian umowy; 

2) gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, 
zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym 
tzw. „siły wyższej") i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze Stron umowy. 
Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu 
realizacji maksymalnie o czas trwania siły przeszkód. Strony zobowiązują się do 
natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód; 

3) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi 
odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, 
zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia; 

4) w przypadku zaistnienia kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
pracami na obiekcie, uniemożliwiającymi montaż urządzeń w sposób zgodny z zasadami 
technicznymi – Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy 
wyłącznie o obiektywnie uzasadniony czas trwania tych przyczyn; 

5) jeżeli nie będzie możliwa dostawa przedmiotu umowy opisanego w ofercie stanowiącej 
Załącznik Nr 2 do umowy z powodu powszechnej niedostępności lub zaprzestania 
produkcji, dopuszcza się dostawę przedmiotu umowy pochodzącego od innego 
producenta, spełniającego minimalne wymogi określone w opisie przedmiotu 
zamówienia, w tym równoważnego pod względem jakości. Na Wykonawcy spoczywa 
dowód wykazania ww. okoliczności. Cena zamiennego przedmiotu nie może być wyższa 
niż ustalona w umowie; 

6) w przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego zamawianego sprzętu, z jednoczesnym 
proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia umownego – w przypadku, gdy realizacja 
przedmiotu umowy w pełnym zakresie będzie niezasadna z punktu widzenia prawidłowej 
realizacji Projektu. 

3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2, jest złożenie uzasadnionego wniosku 
przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu wraz z 
opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

 
§ 10 

Strony podają jako adresy do korespondencji adresy wskazane we wstępie do niniejszej umowy. 
Każda ze stron zobowiązana jest do powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu. W przypadku 
zaniechania zawiadomienia, skuteczne jest skierowanie świadczenia na ostatni znany drugiej 
stronie adres. 

§ 11 
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1. Wszelkie spory powstałe w związku z umową będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze względu 
na siedzibę Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w 
tym przepisy ustawy Prawa zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden 
dla Wykonawcy. 

4. Integralną część umowy stanowią załączniki: 
1) Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (odpowiednio: Załączniki Nr 1-4 do SIWZ); 
2) Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy Wykonawcy. 

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
 


