Załącznik nr 6 do SIWZ
Istotne postanowienia umowne
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest dostawa pojazdu do transportu 10 osób lub więcej
przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową
zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ) oraz złożoną przez
WYKONAWCĘ w postępowaniu przetargowym znak OSO.271.18.2020.MS ofertą,
stanowiącą integralną część niniejszej umowy.
2. W ramach umowy WYKONAWCA przyjmuje do wykonania realizację zamówienia
polegającego na:
a) przygotowaniu pojazdu zgodnie z wymogami opisanymi w OPZ,
b) uzyskanie wszelkich wymaganych świadectw dopuszczenia, certyfikatów,
homologacji,
c) przeprowadzenia szkolenia dla obsługi pojazdu,
d) wykonywania, nie rzadziej niż raz w roku, bezpłatnych przeglądów w okresie
gwarancji. Przeglądy będą obejmować czynności niezbędne do zapewnienia
prawidłowej eksploatacji pojazdu. W przypadku, gdy producenci urządzeń
zalecają inne czynności oraz terminy przeglądów, Wykonawca będzie
zobowiązany do dokonywania tych czynności w terminach zaleconych przez
producentów.
3. WYKONAWCA zobowiązuje się przenieść na własność ZAMAWIAJĄCEGO i wydać mu
w swojej siedzibie przedmiot umowy tj. pojazd do transportu 10 osób lub
więcej przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową
………………………………………………………………………………………………………
(producent, nazwa, model, typ, oznaczenie itp.) posiadający parametry techniczne
wyszczególnione w ofercie WYKONAWCY.
4. WYKONAWCA wyda ZAMAWIAJĄCEMU przedmiot umowy z pełnym zbiornikiem
paliwa oraz maksymalną ilością płynów eksploatacyjnych.
5. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do zapłacenia WYKONAWCY wynagrodzenia o
którym mowa § 2 ust. 1 oraz do odebrania przedmiotu umowy zgodnie z
postanowieniami § 4 niniejszej umowy.
§2
CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy
złożoną w postępowaniu przetargowym, wynosi (łącznie
z podatkiem VAT)
…………….. zł (słownie złotych: …………………………………… …../100), zgodnie z
ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy
2.
Uzgodnione wynagrodzenie jest ceną stałą, obejmującą kompleksowe
wykonanie przedmiotu umowy.
3.
Kwota wynagrodzenia obejmuje należność za wykonanie wszystkich czynności
niezbędnych do kompleksowej realizacji przedmiotu Umowy.
4.
WYKONAWCA będzie uprawniony do wystawienia faktury po dokonaniu odbioru
końcowego, który musi być potwierdzony stosownym protokołem bez uwag, a
podpisanym przez przedstawicieli stron niniejszej umowy.
5.
Zapłata należności nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury. Zapłata nastąpi na konto WYKONAWCY nr
……………………………………………………… Jako dzień zapłaty określa się datę
obciążenia rachunku Zamawiającego.
6.
Zastrzega się, iż WYKONAWCA nie może przenieść wierzytelności wynikających
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z umowy na osoby trzecie (art. 509 §1 ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 roku Kodeks
cywilny; Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).
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) ma
możliwość
przesyłania
ustrukturyzowanych
faktur
elektronicznych
drogą
elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.
Zamawiający posiada konto na platformie nr PEPPOL: 9662104341. Jednocześnie
Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy
innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur
korygujących.
8. Strony upoważniają się wzajemnie do wystawiania faktur bez podpisu drugiej strony.
§3
TERMIN REALIZACJI I WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. WYKONAWCA zrealizuje przedmiot umowy do 90 dni od dnia podpisania
umowy, co oznacza, iż nie później niż w ostatnim dniu tego terminu musi nastąpić
podpisanie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do dokonania co najmniej jednej inspekcji
produkcyjnej w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Inspekcja odbędzie się
w siedzibie WYKONAWCY lub producenta pojazdu (bazowego) i dokonana zostanie
przez przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO w obecności co najmniej jednego
przedstawiciela WYKONAWCY.
3. ZAMAWIAJĄCY zgłosi WYKONAWCY zamiar dokonania inspekcji produkcyjnej z
5-dniowym wyprzedzeniem. Wówczas WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO o
gotowości do przeprowadzenia inspekcji produkcyjnej, z co najmniej 3-dniowym
wyprzedzeniem. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zawiadomienie na adres email:
…………………………….
4. Inspekcja produkcyjna odbędzie się w ciągu 1 dnia roboczego.
5. Z inspekcji produkcyjnej zostanie sporządzony protokół w 2 egzemplarzach, po
jednym dla ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY.
§4
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ SZKOLENIE
1. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w dwóch etapach:
1) Etap I – odbiór techniczno-jakościowy w siedzibie WYKONAWCY,
2) Etap II – odbiór końcowy w siedzibie WYKONAWCY.
2.
WYKONAWCA zgłosi pisemnie gotowość do odbioru techniczno-jakościowego na
minimum 10 dni przed terminem określonym w § 3 ust. 1 wskazując miejsce
odbioru. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza przesłanie zawiadomienia na adres email:
………………………………...
ZAMAWIAJĄCY
przystąpi
do
odbioru
techniczno-jakościowego w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia,
3.
WYKONAWCA jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich warunków
umożliwiających
dokonanie
odbioru
techniczno-jakościowego.
Odbiór
techniczno-jakościowy ma na celu stwierdzenie zgodności ilości i jakości
wbudowanych elementów, rozwiązań technicznych, sprzętu oraz norm, warunków
technicznych w oparciu o OPZ i ofertę Wykonawcy.
4.
Odbiór techniczno-jakościowy zostanie przeprowadzony przez zespół składający
się z przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO, w obecności co najmniej jednego
przedstawiciela WYKONAWCY. Protokół odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu
umowy zostanie sporządzony oraz podpisany przez przedstawicieli stron w 2
egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron niniejszej umowy.
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5.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru techniczno-jakościowego wad lub
niezgodności z parametrami technicznymi określonymi w opisie przedmiotu
zamówienia i ofercie odbiór techniczno-jakościowy zostanie zakończony wynikiem
negatywnym. WYKONAWCA jest zobowiązany do usunięcia wad, niezgodności w
terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO i ustalić z
ZAMAWIAJĄCYM nowy termin odbioru.
6.
W dniu dokonania odbioru techniczno-jakościowego zostanie ustalony termin
odbioru końcowego. Dopuszcza się dokonanie odbioru końcowego w dniu odbioru
techniczno-jakościowego.
7. WYKONAWCA przeprowadzi na własny koszt jednodniowe szkolenie z obsługi
przedmiotu umowy dla co najmniej 1, lecz nie więcej niż 3 przedstawicieli
ZAMAWIAJĄCEGO w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Protokół z
przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem osób przeszkolonych, zostanie
sporządzony w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Czas trwania
szkolenia: 1 dzień roboczy.
8. Odbiór końcowy przedmiotu umowy odbędzie się wyłącznie po dokonaniu
pozytywnego odbioru techniczno-jakościowego. Odbiór końcowy zostanie
przeprowadzony przez zespół przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO, w obecności co
najmniej jednego przedstawiciela WYKONAWCY. Odbiór końcowy przedmiotu
umowy będzie polegał na sprawdzeniu stanu przedmiotu umowy i potwierdzeniu
kompletności
wyposażenia,
zgodnie
ze
stanem
podczas
odbioru
techniczno-jakościowego oraz potwierdzenia przeprowadzenia szkolenia. Protokół
odbioru końcowego przedmiotu umowy zostanie sporządzony oraz podpisany przez
przedstawicieli stron w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO
i WYKONAWCY.
9.
Koszty dojazdu w obie strony przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO podczas inspekcji
produkcyjnej, szkolenia, odbiorów techniczno- jakościowych oraz odbioru końcowego
obciążają ZAMAWIAJĄCEGO.
10. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do pozostawienia przedmiotu umowy w
siedzibie WYKONAWCY po zakończeniu odbioru końcowego na czas niezbędny do
dokonania procedury jego rejestracji. Wszelkie koszty związane z ewentualnym
pozostawieniem przez ZAMAWIAJĄCEGO przedmiotu umowy obciążają WYKONAWCĘ.
W czasie pozostawania przedmiotu umowy w siedzibie WYKONAWCY ryzyko utraty
lub uszkodzenia przedmiotu umowy spoczywa na WYKONAWCY. Protokół
pozostawienia oraz odbioru przedmiotu umowy zostaną sporządzone oraz
podpisane przez strony w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron niniejszej
umowy.
§5
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
1.

WYKONAWCA zobowiązuje się wydać ZAMAWIAJĄCEMU wymagany komplet
dokumentacji technicznej w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy, składający
się z:
1) dokumentów wymaganych przez prawo polskie niezbędnych do zarejestrowania i
ubezpieczenia pojazdu, w tym m.in.: karty pojazdu, świadectwa homologacji,
2) wymagane przepisami kopie świadectw dopuszczenia na pojazd i wyposażenie,
3) instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim dla pojazdu i wyposażenia
zamontowanego na stałe,
4) książki gwarancyjnej/serwisowej,
5) informację o nazwie i adresie autoryzowanych serwisów pojazdu
zlokalizowanych do 200 km od siedziby Zamawiającego, wyznaczonych do
wykonywania obsług i napraw gwarancyjnych,
6) inne dokumenty załączane przez producenta pojazdu i producenta urządzenia do
zautomatyzowanego załadunku wózków inwalidzkich.
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§6
GWARANCJA, RĘKOJMIA I SERWIS
1. WYKONAWCA udziela ……… miesięcznej gwarancji na elementy mechaniczne
pojazdu i urządzenie do zautomatyzowanego załadunku wózka inwalidzkiego, …..
miesięcy na powłokę lakierniczą, …. miesięcy na perforację nadwozia, liczone od
daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, określone przez wykonawcę w
formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy
2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, nie zawiesza uprawnień ZAMAWIAJĄCEGO
wynikających z przepisów rękojmi za wady przedmiotu umowy. ZAMAWIAJĄCY może
wykorzystać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi za wady jest
równy udzielonemu okresowi gwarancji jakości.
3. Przez cały okres gwarancji wszystkie czynności wymagane dla jej zachowania, a w
szczególności konserwacja, przeglądy techniczne i serwis będą wykonywane przez
Wykonawcę lub w innej autoryzowanej stacji serwisowej. Odległość autoryzowanego
stacjonarnego punktu serwisowego nie dalej niż 200 km od siedziby
Zamawiającego.
4. Usługi związane z zapewnieniem gwarancji a w szczególności przeglądy techniczne
i serwis, będą realizowane zgodnie z zaleceniem producenta dostarczonego
przedmiot zamówienia.
5. W okresie gwarancji Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o
powstałych wadach przedmiotu zamówienia w ciągu do 10 dni od ich ujawnienia,
natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie do 14 dni od
dnia pisemnego zawiadomienia przez Zamawiającego.
6. W okresie gwarancji Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez
względu na wysokość związanych z tym kosztów.
7. W przypadku braku możliwości usunięcia wad, w okresie gwarancji Wykonawca
zobowiązany jest do wymiany pojazdu na nowy bez wad.
8. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu w okresie gwarancji Wykonawca
zobowiązuje się do wysłania serwisu w ciągu do 72 godzin od chwili powiadomienia
przez Zamawiającego (pisemnie, faxem, e-mail) i usunięcia awarii w czasie
maksymalnie do 7 dni od dnia jej zgłoszenia.
9. W przypadku usuwania awarii w czasie dłużnym niż 7 dni Wykonawca zapewni w
ciągu 2 dni Zamawiającemu na własny koszt samochód zastępczy na czas usuwania
awarii o parametrach równoważnych lub wyższych.
10.
Okres naprawy pojazdu dłuższy niż czas wymieniony w ust. 9 wydłuża okres
udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. Nie dotyczy to okoliczności naprawy
spowodowanej niewłaściwym użytkowaniem pojazdu przez Zamawiającego.

§7
KARY UMOWNE
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary
umowne.
2. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:
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1)

za zwłokę w wydaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust.
1 umowy - w wysokości 0,30% ceny brutto, za każdy dzień zwłoki, jednakże nie
więcej niż 15%, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez
Zamawiającego.
2)
za odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z winy WYKONAWCY
w wysokości 15% ceny brutto, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej
przez ZAMAWIAJĄCEGO.
3)
za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji jakości i rękojmi, w terminach
określonych § 6 ust. 6 lub 7 - w wysokości 0,15 % ceny brutto, za każdy dzień
zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, na podstawie noty
obciążeniowej wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO,
3. Jeżeli zwłoka w wydaniu przedmiotu umowy z winy WYKONAWCY przekroczy 30 dni
ponad termin określony w § 3 ust. 1 umowy, ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od
umowy z winy WYKONAWCY. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY nie będzie
zobowiązany zwrócić WYKONAWCY kosztów, jakie WYKONAWCA poniósł w związku z
umową. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej
poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie. Zamawiający może skorzystać z
umownego prawa odstąpienia w terminie 90 dni od powzięcia wiadomości o
przyczynach odstąpienia.
4. Przez cenę brutto, o której mowa w paragrafach umowy, rozumie się̨ wartość
całkowitą brutto przedmiotu umowy określoną w §2 ust. 1 umowy.
5. W przypadku, gdy wysokośćć́ poniesionej szkody przewyższa wysokośćć́ kar
zastrzeżonych
w
umowie
ZAMAWIAJĄCY
może
żądać
odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych w wysokości odpowiadającej poniesionej
szkodzie w pełnej wysokości.
6. WYKONAWCA upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do potrącenia z wynagrodzenia
umownego (faktury) WYKONAWCY kar umownych.
7. Każda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezależna od siebie,
a ZAMAWIAJĄCY ma prawo dochodzićć́ każdej z nich niezależnie od dochodzenia
pozostałych.
8. Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 30%
wynagrodzenia umownego, określonego w § 2 ust. 1 Umowy.
§8
STRONY UMOWY
Przedstawiciele odpowiedzialni za wykonanie umowy:
1) ze strony Zamawiającego……………………………..…….., tel. ……………….
email…………………
2) ze strony Wykonawcy ……………………………………….., tel. ……………….
email………………
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§9
ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, polegających na przedłużeniu terminu dostawy o okres trwania
przyczyny, z powodu której niemożliwe będzie dotrzymanie terminu ich
zakończenia, a w szczególności z powodu:
a) opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
b) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy,
c) zmiany terminu realizacji niniejszej umowy z powodu działań podjętych w celu
powstrzymania rozprzestrzeniania się epidemii, w szczególności takich jak
zadekretowane przez władze państwowe lub samorządowe obligatoryjne
redukcje czasu pracy lub ograniczenia w transporcie, opóźnienia ponadto mogą
być skutkiem innych utrudnień związanych z epidemią, takich jak przerwy w
łańcuchu dostaw, niższa dyspozycyjność dostawców lub braki personelu. W
powyższych przypadkach Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za
niedochowanie uzgodnionego terminu, a Strony w dobrej wierze ustalą
dodatkowe terminy realizacji oraz wspólne dalsze postępowanie z
uwzględnieniem nadzwyczajnej sytuacji i nakładanych przez władze państwowe
oraz samorządowe ograniczeń;
2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje
możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty polegających na zmianie wysokości wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wskazanych w
art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów
ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne,
d) ustawowych zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych
planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października
2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia.
3. Zmiana umowy wymaga sporządzenia aneksu do umowy w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
4. W rozumieniu niniejszej Umowy siła wyższa jest to zdarzenie nadzwyczajne,
zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w
wypadku maksymalnej staranności stron.
5. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego
pisemnego powiadomienia drugiej strony, a następnie do udokumentowania
zaistnienia tego stanu. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej Umowy
spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć
wszelkich starań dla nadrobienia powstałych zaległości.
6. Obie strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie Umowy w takim
zakresie, w jakim nastąpiło to na skutek zdarzeń siły wyższej.
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§10
ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO
1. Strony umowy zgodnie oświadczają̨, że w przypadku powstania sporu na tle
realizacji niniejszej umowy poddają̨ się̨ rozstrzygnięciu sporu przez sąd właściwy dla
siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
2. W sprawach nieobjętych umową będą̨ miały zastosowanie odpowiednie przepisy
w szczególności:
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843),
 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740),
§ 11
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Gmina Wasilków z siedzibą przy ul. Białostockiej 7, kod 16-010 – jako administrator
danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w celu realizacji
niniejszej Umowy, powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w
drodze odrębnej umowy, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej Umowy pełną ochronę
danych osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa
dotyczącymi ochrony danych osobowych.
3. W przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy
nowych wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów
dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych, Zamawiający dopuszcza
zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy
wymuszone takimi zmianami prawa.
§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo od odstąpienia od Umowy w przypadku
określonym w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004
r.
2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania wzajemnie o zmianie
swojego adresu. W razie zaniechania powyższego obowiązku, korespondencja
wysłana na ostatnio podany adres strony będzie uznana za skutecznie doręczoną.
3. Wszelkie spory mogące wynikać podczas realizacji niniejszej Umowy będą
rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny wg siedziby
Zamawiającego.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności i będą sporządzane w postaci podpisanych
przez obie Strony aneksów do Umowy.
5. Następujące załączniki stanowią integralną część umowy:
a) załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,
b) załącznik nr 2 – formularz ofertowy,
f) załącznik nr 3 – umowa RODO.
6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach - trzy dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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