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PROJEKT UMOWY NR MT.2371…...2018 
 
 
 

zawarta w dniu ………………….. 2018 roku w Częstochowie pomiędzy: 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..……… 
reprezentowana przez: 
 
........................................................................................................................................................ 
zwanym dalej WYKONAWCĄ  
 
a 
 
Skarbem Państwa – Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie ul. Gen. Wł. 
Sikorskiego 82/94, 42-200 Częstochowa 
 
Reprezentowanym przez...................................................................................................................... 
 
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM 
 
 
 

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579) 

 
 
 
 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
 

1. O ile w umowie jest mowa o: 
a) ODBIORCY - należy przez to rozumieć Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w 

Częstochowie 
b) DNIACH, bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć dni kalendarzowe z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy, określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych 
od pracy (j.t. Dz. U. 2015.90.). 

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 winien posiadać uzgodnione oznakowanie zgodnie z 
opisem zamieszczonym w załączniku nr 2 do umowy.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001579
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§ 2. PRZEDMIOT UMOWY 

1. WYKONAWCA zobowiązuje się przenieść własność na ODBIORCĘ i wydać: 
 - jedną sztukę średniego samochodu ratownictwa technicznego (z żurawiem), o parametrach 

technicznych i warunkach minimalnych wyszczególnionych w załączniku nr 2 do umowy. 
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, musi być fabrycznie nowy - wyprodukowany  

w 2018 roku oraz posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB na cały 
pojazd po jego zabudowie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. „w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu 
bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania 
dopuszczania tych wyrobów do użytkowania" (Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553) 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ustalania szczegółów wykonania dostarczanych 
samochodów w toku produkcji, wynikających z potrzeb ODBIORCY, w zakresie nie rodzącym 
skutków finansowych i nie stanowiącym istotnych zmian umowy w rozumieniu art. 144 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 

4. WYKONAWCA, na wniosek ZAMAWIAJĄCEGO, zobowiązuje się do pisemnego informowania go  
o postępach w pracach, ewentualnych problemach czy opóźnieniach w realizacji przedmiotu 
umowy. 

5. WYKONAWCA wyda ODBIORCY przedmiot umowy z pełnymi zbiornikami paliwa i płynów 
eksploatacyjnych (dotyczy również sprzętu będącego na wyposażeniu przedmiotu umowy). 
 
 

§ 3. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 
 

1. Wartość całkowita brutto przedmiotu umowy wynosi : …………………………………………………... zł.  
wartość podatku VAT ……% wynosi ……………………… zł. 
wartość netto przedmiotu umowy wynosi: ……………………….. zł. 
 

2. WYKONAWCA wystawi ODBIORCY  fakturę. Dane ODBIORCY niezbędne do wystawienia faktury 
zawiera załącznik nr 1 do umowy. 

3. ODBIORCA zapłaci WYKONAWCY cenę brutto przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 1, 
przelewem, w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na konto w niej 
wskazane, po uprzednim odbiorze faktycznym przedmiotu umowy, potwierdzonym protokółem 
odbioru faktycznego podpisanym bez uwag.  

4. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego ODBIORCY. 
 

 

 

§ 4. TERMIN REALIZACJI 
1. WYKONAWCA zobowiązuje się wydać przedmiot umowy nie później niż do dnia 10 grudnia 

2018r.  
2. Potwierdzeniem wydania przedmiotu umowy w terminie jest protokół odbioru faktycznego 

o których mowa w § 6 ust. 4 umowy.  
 
 

§ 5. INSPEKCJA PRODUKCYJNA 
1. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do dokonania min. 2 inspekcji produkcyjnych. Inspekcje 

odbędą się w siedzibie WYKONAWCY i dokonane zostaną przez max. 6 przedstawicieli 
ZAMAWIAJĄCEGO w obecności co najmniej 1 przedstawiciela WYKONAWCY.  

2. Inspekcja produkcyjna odbędzie się w ciągu minimum 1 dnia roboczego. 
3. W trakcie inspekcji zostanie ustalone ostateczne rozmieszczenie sprzętu w samochodach oraz 

sprawdzenie funkcjonowania wyposażenia zamontowanego na stałe. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20100850553
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4. WYKONAWCA zawiadomi pisemnie ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do przeprowadzenia 
inspekcji produkcyjnej z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza 
zawiadomienie w formie faksu do Sekretariatu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Częstochowie na nr fax.: (34) 361-55-69, 

5. Z inspekcji produkcyjnej zostanie sporządzony protokół w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu 
dla WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO. 

 
§ 6. 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 faktyczny w siedzibie WYKONAWCY. 
Odbiór realizowany będzie zgodnie z harmonogramem odbiorów sporządzonym przez 
Zamawiającego i Wykonawcę po podpisaniu niniejszej umowy;  

2. Odbioru techniczno-jakościowego dokona komisja, w składzie 5 osobowym, w obecności co 
najmniej 1 przedstawiciela WYKONAWCY. WYKONAWCA zawiadomi pisemnie ZAMAWIAJĄCEGO 
o gotowości do przeprowadzenia odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu umowy z co 
najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zawiadomienie w formie faksu 
do Sekretariatu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie na nr fax.: (34) 
361-55-69, 

3. Protokół odbioru techniczno-jakościowego dla przedmiotu umowy zostanie sporządzony i 
podpisany przez strony w 3 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla WYKONAWCY oraz 2 egzemplarze  
dla ZAMAWIAJĄCEGO. WYKONAWCA jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich 
warunków umożliwiających dokonanie odbioru techniczno-jakościowego. 

4. Odbiór faktyczny przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie WYKONAWCY po pozytywnym 
dokonaniu odbioru techniczno-jakościowego. Odbioru faktycznego przedmiotu umowy dokona  
5 osobowa komisja, w obecności co najmniej 1 przedstawiciela WYKONAWCY. Odbiór faktyczny 
przedmiotu umowy polegał będzie na sprawdzeniu stanu przedmiotu umowy i potwierdzeniu 
kompletności wyposażenia zgodnie ze stanem podczas odbioru techniczno-jakościowego. 
Protokół odbioru faktycznego przedmiotu umowy zostanie sporządzony i podpisany przez 
przedstawicieli stron w 3 egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, 1 egzemplarz dla 
WYKONAWCY oraz 2 egzemplarze  dla ZAMAWIAJĄCEGO.  

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego lub faktycznego 
przedmiotu umowy usterek, WYKONAWCA zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub 
wymiany przedmiotu umowy na wolny od usterek. W takim przypadku zostanie sporządzony 
protokół o stwierdzonych usterkach w 3 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla WYKONAWCY oraz 2 
egzemplarze  dla Zamawiającego oraz zostanie podpisany przez przedstawicieli stron. Ustęp ten 
nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy. 

6. W przypadku, gdy WYKONAWCA nie jest  w stanie niezwłocznie usunąć usterek, o których mowa 
w ust. 5 odbiór techniczno-jakościowy zostaje przerwany. Po usunięciu usterek, dalszy tok 
postępowania zgodny z ust. 2. 

7. WYKONAWCA lub jego przedstawiciele przeprowadzą na własny koszt szkolenie z obsługi 
przedmiotu zamówienia. Szkolenie odbędzie się po odbiorze faktycznym w siedzibie 
WYKONAWCY dla 6 osób. Protokół z przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem osób 
przeszkolonych, zostanie sporządzony w 3 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla WYKONAWCY oraz 2 
egzemplarze  dla Zamawiającego oraz zostanie podpisany przez przedstawicieli stron. 

8. Całkowity koszt transportu przedmiotu umowy z siedziby WYKONAWCY do siedziby 
ZAMAWIAJĄCEGO po odbiorze faktycznym obciąża WYKONAWCĘ. 

9. Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia  przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO, podczas 
inspekcji produkcyjnych, odbiorów techniczno-jakościowych, faktycznych oraz szkolenia 
obciążają WYKONAWCĘ. 

10. ODBIORCA zastrzegają sobie prawo do pozostawienia przedmiotu zamówienia w depozycie  
u WYKONAWCY po zakończeniu odbioru faktycznego samochodu na czas niezbędny do 
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dokonania procedury jego rejestracji.  Wszelkie koszty związane z ewentualnym pozostawieniem 
przez ODBIORCĘ przedmiotu umowy w depozycie obciążają WYKONAWCĘ. W czasie 
pozostawania przedmiotu umowy w depozycie ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu 
umowy spoczywa na WYKONAWCY. Na okoliczność pozostawienia przedmiotu umowy w 
depozycie sporządzone będą protokoły pozostawienia w depozycie oraz odbioru z depozytu 
podpisane przez przedstawicieli ODBIORCY i WYKONAWCY. 

11. Na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO lub ODBIORCY podczas odbioru techniczno-jakościowego 
WYKONAWCA udostępni do wglądu pełną dokumentację z procesu certyfikacji 
przeprowadzonego przez CNBOP-BIP. 

 

 

§ 7. DOKUMENTACJA TECHNICZNA 
1. WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć i wydać ODBIORCY w dniu odbioru faktycznego 

przedmiotu umowy : 
1) instrukcję obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim – 2 kpl. 
2) książki napraw serwisowych w języku polskim,  
3) dokumentację niezbędną do rejestracji pojazdu jako samochód specjalny pożarniczy, 
4) zaświadczenie o przeprowadzonych badaniach technicznych dla pojazdów specjalnych, 
5) wykaz ilościowo wartościowy (brutto) sprzętu (wyposażenia) stanowiącego wyposażenie 

przedmiotu umowy oraz warunki gwarancji producenta dla poszczególnego sprzętu; 
Wykonawca ujmie w wykazie i wyceni elementy wyposażenia pojazdu, które nie są 
integralną częścią pojazdu mogą być używane oddzielnie i nie są niezbędne do eksploatacji 
pojazdu zgodnie z  Ustawą z dnia 20czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 
nr 98 poz. 602), 

6) dokumenty wymienione w załączniku nr 2 do SIWZ,  
7) wykaz adresów punktów serwisowych na terenie kraju, 
8) kopię świadectwa dopuszczenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 

z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu 
bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad 
wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553) 
poświadczoną za zgodność z oryginałem, 

9) dokumentację, umożliwiającą uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji  przez właściwy urząd 
dozoru technicznego.  
 

§ 8. GWARANCJA I SERWIS 
1. Wykonawca udziela ODBIORCY …………….….. miesiące gwarancji dla przedmiotu umowy. 
2. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny. 
3. Okres gwarancji liczy się od dnia podpisania protokołu odbioru faktycznego bez uwag. 
4. Okres rękojmi za wady wynosi 48 miesięcy. 
5. Wszelkie naprawy objęte gwarancją przeprowadzane będą w miejscu lokalizacji przedmiotu 

umowy przez autoryzowany serwis na koszt WYKONAWCY.  
6. W okresie gwarancji koszty prowadzenia serwisu, w tym czynności serwisowe wraz z 

materiałami eksploatacyjnymi przedmiotu umowy oraz koszty przemieszczania 
pojazdu/wyposażenia do serwisu wskazanego przez WYKONAWCĘ obciążają WYKONAWCĘ. 

7. Czas przyjazdu serwisu od chwili zgłoszenia usterki nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia 
powiadomienia, a czas usunięcia usterki nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia przekazania 
przedmiotu umowy Wykonawcy. Przez czas reakcji serwisu rozumie się dotarcie serwisu do 
siedziby ODBIORCY  samochodu lub przemieszczenie samochodu do siedziby serwisu. Strony 
dopuszczają zgłaszanie usterek w formie faksu/emaila.  

8. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu 
ODBIORCY przysługuje prawo zlecenie naprawy w wybranym przez siebie serwisie. W takim 
przypadku ODBIORCA wystawi WYKONAWCY notę obciążeniową równą kosztom poniesionym za 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20100850553


5 
 

naprawy  przedmiotu zamówienia lub jego części przez inny podmiot, a WYKONAWCA 
zobowiązuje się do jej uregulowania w terminie wskazanym przez ODBIORCĘ. Ustęp ten nie 
narusza postanowień dotyczących kar umownych, które będą naliczane oddzielnie dla każdego 
przypadku. W takim przypadku ODBIORCA nie traci gwarancji udzielonej przez WYKONAWCĘ na 
przedmiot zamówienia. 

9. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas potrzebny na wykonanie naprawy. 
10. Zgłoszenia usterek o których mowa w ust. 7 dokonuje ODBIORCA.  
11. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia przedmiotu 

umowy w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć w siedzibie ODBIORCY 
koszty przemieszczania przedmiotu umowy od i do punktu serwisowego ponosi WYKONAWCA. 

12. Po okresie gwarancji serwis będzie prowadzony przez WYKONAWCĘ na podstawie 
indywidualnych zleceń. 

 
§ 9. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. WYKONAWCA zobowiązany jest do wniesienia przed zawarciem umowy zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w wysokości 6% całkowitej ceny ofertowej podanej w ofercie. 

2. Wniesione zabezpieczenie służy zaspokojeniu roszczeń ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania zobowiązania. 

3. ZAMAWIAJĄCY zwraca 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez ZAMAWIAJĄCEGO za należycie wykonane.  

4. Strony postanawiają, iż na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy 
zostanie pozostawiona kwota w wysokości 30 % wniesionego  zabezpieczenia. Kwota ta zostanie 
zwrócona WYKONAWCY w terminie 15 dni od  upływu okresu rękojmi. 

5. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do skorzystania z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, o którym mowa w ust. 1, w szczególności w przypadku gdy WYKONAWCA, będąc 
zobowiązany do zapłaty kary umownej na podstawie umowy, nie zapłaci jej w terminie lub w 
ogóle odmówi jej zapłacenia. 

 

§ 10. KARY UMOWNE 
1. Jeżeli WYKONAWCA dopuści się zwłoki w wydaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu 

ustalonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, zapłaci ODBIORCY za każdy dzień zwłoki karę umowną 
w wysokości 0,2 % ceny brutto określonej w § 3 ust. 1  umowy, jednakże nie więcej niż 20 % tej 
wartości, na podstawie noty obciążeniowej wystawianej przez ODBIORCĘ. 

2. Jeżeli opóźnienie w wydaniu przedmiotu umowy przekroczy 7 dni, ZAMAWIAJACY ma prawo 
odstąpić od umowy ze skutkiem określonym w § 10 ust. 3 umowy. ZAMAWIAJACY nie będzie 
zobowiązany zwrócić WYKONAWCY kosztów, jakie WYKONAWCA poniósł w związku z umową. 
Odstąpienie wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej i przysługiwać będzie  
ZAMAWIAJĄCEMU w ciągu 21 dni od daty, w której opóźnienie wydania przedmiotu umowy 
przekroczy 7 dni.  

3. W razie odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy z winy WYKONAWCY, WYKONAWCA 
zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy brutto. 

4. W przypadku, gdy WYKONAWCA nie usunie usterki samochodu w terminie określonym w § 8 ust. 
7, zapłaci ODBIORCY karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,1 % ceny jednostkowej 
brutto przedmiotu umowy, którego usterka dotyczy określonej w § 3 ust. 1  umowy, na 
podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez ODBIORCĘ. 

5. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych  
w umowie, ZAMAWIAJACY może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości 
odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości 

6. Jeżeli ODBIORCA opóźni  termin dokonania zapłaty ceny sprzedaży, zapłaci WYKONAWCY odsetki 
ustawowe, od kwot niezapłaconych w terminie, za każdy dzień opóźnienia, na podstawie noty 
obciążającej, wystawionej przez WYKONAWCĘ, na kwotę zgodną z warunkami niniejszej umowy. 
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§11. ZMIANY W UMOWIE 
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 

której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem wynikającym z art. 144 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną  
w formie pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności. 

3. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w 
treści zawartej umowy: 

a) dopuszcza się możliwość zmiany terminu zapłaty za przedmiot umowy – w przypadku, gdy nie 
może on być dochowany z przyczyn niezależnych od ZAMAWIAJĄCEGO, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  

b) dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy – w sytuacji, gdy zmiana 
taka wynika z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY, 

c) dopuszcza się zmianę umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu wyposażenia samochodu w 
przypadku braku możliwości zapewnienia wyposażenia samochodu odpowiadającego wymogom 
zawartym w załączniku nr 2 z powodu zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku 
elementów wyposażenia – pod warunkiem, że nowe wyposażenie będzie odpowiadało pod 
względem funkcjonalności wyposażeniu pierwotnemu a jego parametry pozostaną niezmienione 
lub będą lepsze od pierwotnego; 

d) dopuszcza się zmianę umowy w zakresie zawartych w załączniku nr 2 przyjętych rozwiązań 
konstrukcyjnych w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w szczególnie uzasadnionych 
pod względem funkcjonalności, sprawności lub przeznaczenia samochodu albo jego 
wyposażenia, zmiany rozwiązań konstrukcyjnych w stosunku do koncepcji przedstawionej w 
ofercie, 

e) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,  

4.  ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień w umowie w wyniku 
wystąpienia innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i 
mających charakter zmian nieistotnych . 

 
 

§ 12. ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO 
1. W przypadku powstania sporu na tle realizacji umowy, strony zgodnie oświadczają, że poddadzą 

go rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby ODBIORCY którego dotyczy spór. 
2. W sprawach nieobjętych umową będą miały zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu 

cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 
 

 
§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie strony. 
2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej (aneksu), 

pod rygorem nieważności i są dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych.  

3. WYKONAWCA bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności  
z tytułu wynagrodzenia, o którym mowa w § 3.  

4. Integralną część niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ze 
zmianami wprowadzonymi w trakcie procedury przetargowej, oferta przetargowa Wykonawcy 
oraz uzyskane w toku badania oferty wyjaśnienia od Wykonawcy.  

5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron.  
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WYKONAWCA:                            ZAMAWIAJĄCY: 
 
 
 

........................................            ........................................ 
(podpis)                    (podpis) 

 
 
 
 
 

Załączniki: 
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 


