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Załącznik nr 4b do SWZ tekst jednolity 
 
 

 
Istotne postanowienia umowy leasingu finansowego, które zostaną 

wprowadzone do treści zawieranej umowy – dotyczy cz. 2 zamówienia 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  

„Dostawę zestawów komputerowych zestawów komputerowych 
typu „All-in-one” w ramach leasingu finansowego dla Akademii 

Sztuki w Szczecinie” 
 

 

I. Przedmiot (zakres) Umowy 
 

1. W związku z wyborem oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn. „„Dostawa zestawów komputerowych 
typu „stacja graficzna” oraz dostawa zestawów komputerowych typu „All-in-one” w ramach leasingu z 
opcją wykupu dla Akademii Sztuki w Szczecinie”  nr …... , wykonawca zobowiązany jest do dostarczyć 
Zamawiającemu 48 fabrycznie nowych zestawów komputerowych typu „All-in-one” w zakresie i na 
warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia dla Części 2(SWZ), parametrach technicznych 
i funkcjonalnych jak w załączniku nr 1 do Umowy (Załącznik nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia) dla 
Części 2 i złożoną przez Wykonawcę ofertą w dniu ………….. załącznik nr 2 , które to dokumenty stanowią 
integralną część umowy jako jej załączniki- zwane dalej „zestawami komputerowymi", w ramach leasingu 
finansowego .  

2. Na przedmiot umowy określony w ust. 1 składa się transport, rozładunek i wniesienie zestawów 
komputerowych do pomieszczeń w budynku zlokalizowanym w Szczecinie przy Placu Orła Białego 2  - 
zwanym dalej również „Miejscem dostarczenia sprzętu". 

3. Przedmiot umowy określony w ust. 1 zostanie zrealizowany w terminie  ……1 tygodni  od daty zawarcia 
umowy (zgodnie z ofertą wykonawcy). 

4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty w języku polskim (z prawem do korzystania 
z tych dokumentów): 
1) w wersji drukowanej - dokumenty uprawniające Zamawiającego do dochodzenia uprawnień 

gwarancyjnych oraz dodatkowych świadczeń, zwane w dalszej części Umowy łącznie „Kartą 
gwarancyjną"- jeżeli producent zestawów komputerów wymaga takiego dokumentu jako podstawę 
dochodzenia roszczeń wynikających z udzielonej gwarancji jakości, 

2) dokumentów innych niż te, o których mowa w pkt 1), jeżeli dokumenty takie są niezbędne do 
korzystania z danego rodzaju Sprzętu objętego Protokołem odbioru,  

3) innych dokumentów, jeżeli posiadanie takich dokumentów przez Zamawiającego jest niezbędne do 
prawidłowego i zgodnego z prawem użytkowania zestawów komputerowych.  

4) wykaz dostarczonego sprzętu komputerowego z numerami seryjnymi urządzeń. 
5. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy i będzie obejmować 

również transport, rozładunek oraz wniesienie sprzętu do pomieszczeń Zamawiającego. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia z Zamawiającym konkretnego terminu dostawy przedmiotu 

umowy najpóźniej 5 dni przed planowana dostawą. 
7. Dostawy zestawów komputerowych mogą być realizowane w Dniach Roboczych chyba, że Strony 

postanowią inaczej. 

 
1 Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert 
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8. Zestawy komputerowe mają być fabrycznie nowe, nieużywane, sprawne technicznie, wolne od wad 
fizycznych i prawnych, zdatne do użytku oraz mają być objęte serwisem gwarancyjnym producenta. Nie 
dopuszcza się dostawy przedmiotu zamówienia fabrycznie odnowionego.  

9. Każdy zestaw komputerowy musi być dostarczony w komplecie z przewodami, kablami, przejściówkami tak, 
aby jedyną czynnością ze strony Zamawiającego w celu uruchomienia pojedynczego zestawu komputerowego 
było podłączenie urządzeń peryferyjnych w postaci myszki, klawiatury, monitora do jednostki centralnej oraz 
podłączenie przewodów zasilających. 

10. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane w mieniu i na osobach Zamawiającego i osób trzecich, w 
związku z realizacją wskazanych czynności przez osoby po stronie Wykonawcy. 

11. Po skutecznym wykonaniu przez Wykonawcę czynności związanych z dostawą Zamawiający dokona odbioru 
ilościowego. 

12. Odbiór sprzętu zostanie dokonany przez Zamawiającego poprzez podpisanie protokołu odbioru -zwanego 
dalej „protokołem odbioru" - w chwili dokonania odbioru  techniczno-jakościowego sprzętu. Odbiór 
zestawów komputerowych uzależniony jest od dostarczenia komputerów zgodnego z wymaganiami 
Zamawiającego [w szczególności bez wad]. 

13. W razie stwierdzenia wad czynności odbiorowe przerywa się. Zamawiający wskaże Wykonawcy wady i 
wyznaczy mu termin, nie dłuższy niż 5 dni na ich usunięcie. Po usunięciu przez Wykonawcę wad Strony 
przystąpią do kontynuowania odbioru. 

14. W przypadku dostawy przedmiotu umowy nieodpowiedniej jakości, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, 
zobowiązany jest wymienić zakwestionowany sprzęt w terminie 48 godzin. 

15. Wykonawca oświadcza pod rygorem odpowiedzialności karnej, że uzyskanie, zwielokrotnianie i 
rozpowszechnianie oprogramowania dokonywane w celu wykonania przedmiotowego zamówienia 
publicznego, nie naruszyło i nie będzie naruszać praw własności intelektualnej żadnej osoby trzeciej i jest 
zgodne z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., ustawą o prawie 
własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. oraz innymi obowiązującymi przepisami polskiego prawa. 
Oświadcza również pod rygorem odpowiedzialności karnej, że certyfikaty i etykiety producenta 
oprogramowania dołączone do oprogramowania i inne elementy oprogramowania, są oryginalne. 

16. Każdy zestaw komputerowy winien posiadać potwierdzenie legalności oprogramowania w postaci 
certyfikatu/etykiety/numeru licencji itp. producenta oprogramowania. 

17. W ramach procedury odbioru zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji oprogramowania tj. czy 
oprogramowanie i powiązane z nim elementy, takie jak certyfikaty/etykiety/numery licencji itp. producenta 
oprogramowania dołączone do oprogramowania są oryginalne i licencjonowane zgodnie z prawem. W 
powyższym celu zamawiający może zwrócić się do przedstawicieli producenta danego oprogramowania z 
prośbą o weryfikację czy oferowane oprogramowanie i materiały do niego dołączone są oryginalne.  

18. W przypadku identyfikacji nielicencjonowanego lub podrobionego oprogramowania lub jego elementów, w 
tym podrobionych lub przerobionych certyfikatów/etykiet producenta/numerów licencji, zamawiający 
zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do czasu dostarczenia oprogramowania i 
certyfikatów/etykiet/numerów licencji należycie licencjonowanych i oryginalnych lub do odstąpienia od 
umowy w terminie 14 dni od daty dostawy. Ponadto, powyższe informacje zostaną przekazane 
producentowi oraz odpowiednim służbom i organom ścigania. 
 

 
II.  Zapłata, rozliczenia z tytułu wykonania Umowy 

 
1. Dostawa przedmiotu umowy będzie finansowana w ramach umowy leasingu finansowego zawartej na 

okres 36 miesięcy od chwili protokolarnego przekazania przedmiotu leasingu. 
2.  Wszelkie ewentualne koszty związane z zawarciem umowy leasingu ponosi Wykonawca. Zamawiający nie 

ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizację umowy leasingu, tj: opłatą wstępną, opłatą 
manipulacyjną itp. 

3.   Raty czynszu leasingowego uiszczane są w terminach comiesięcznych od miesiąca następującego po 
odbiorze sprzętu. Zamawiający zobowiązany jest do uiszczania rat czynszu leasingowego na podstawie 
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faktur wystawionych przez Wykonawcę, w oparciu o harmonogram finansowy będący integralną częścią 
umowy. Spłata nastąpi w 36 równych miesięcznych ratach czynszu leasingowego. 

4. Rata czynszu leasingowego powinna obejmować jedynie koszty dotyczące części kapitałowej  należności  
głównej  oraz części odsetkowej raty leasingowej.  

5. Po zapłacie ostatniej raty Zamawiający staje się ,bez dodatkowego świadczenia, właścicielem przedmiotem 
leasingu.  

6. Umowa winna regulować kwestię możliwości dokonania przez Zamawiającego odpisów amortyzacyjnych w 
podstawowym okresie umowy leasingu.   

7. Wszelki pozostałe koszty związane z realizacją umowy leasingu, w tym całość należnego podatku Vat 
powinny zostać ujęte w Fakturze VAT marża, którą wykonawca dostarczy wraz z faktur obejmującą pierwszą 
ratę leasingu. 

8. Płatności za poszczególne raty będą dokonywane na podstawie faktu , w terminie 30 dni od daty 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury za miesiąc miniony, 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu leasingu samochodów nie może przekroczyć łącznie, kwoty  
brutto……………………….. zł (słownie złotych), zgodnie z ofertą Wykonawcy. Wysokość miesięcznego 
wynagrodzenia (łącznie dla wszystkich zestawów komputerowych ), została ustalona jako suma iloczynów 
zestawów komputerowych w danym miesiącu oraz wysokości odpowiedniej miesięcznej opłaty za leasing 
jednego zestawu komputerowego.  

10. Zamawiający we własnym zakresie ubezpieczy zakupione zestawy komputerowe objęte leasingiem. 
11. Zamawiający oświadcza, że w odniesieniu do Sprzętu tj. zestawów komputerowych wskazanych w załączniku 

nr do 1 umowy (Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia) wystąpi, w trybie art. 83 ust. 14 pkt 1 
obowiązującej ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług do Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego (dalej zwanego w skrócie „MKiDN") o uzyskanie potwierdzenia (zaświadczenia) 
wymaganego dla możliwości objęcia tej pozycji Sprzętu zerową stawką podatku VAT. 

12. Zamawiający doręczy Wykonawcy potwierdzenie (zaświadczenie) z MKiDN  uprawniające do zastosowania 
zerowej stawki podatku VAT.  

13. Wykonawca zobowiązuje się, iż niezwłocznie po uzyskaniu od Zamawiającego Potwierdzenia MKiDN dokona, 
w zakresie, w jakim jest to konieczne, stosownych czynności umożliwiających zastosowanie przy sprzedaży 
sprzętu objętego Potwierdzeniem MKiDN zerowej stawki podatku VAT i wystawi fakturę na ten Sprzęt dla 
pozycji, dla których otrzymano potwierdzenie MKiDN z zerową stawką podatku VAT lub korektę faktury, w 
przypadku gdy Zamawiający nie zdąży uzyskać potwierdzenia z MKiDN do dnia wystawienia faktury przez 
Wykonawcę. 

14. Postanowienia powyższe niniejszego paragrafu nie będą miały zastosowania przy zajściu przynajmniej 

jednego z następujących przypadków: 

a. w przypadku poinformowania Wykonawcy o odmowie wydania Potwierdzenia MKiDN 

uprawniającego do zastosowania zerowej stawki podatku VAT; 

b. w przypadku, gdy Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie, iż zrezygnował z ubiegania się 

o zastosowanie zerowej stawki podatku VAT w odniesieniu do całości lub części sprzętu, o 

którym mowa w ust. 10. 

c. Wykonawca uzna za skuteczne względem siebie przekazanie mu informacji, o których mowa 
w ust. 11 i 13, gdy informacje/oświadczenia zostaną przesłane Wykonawcy na adres poczty e- 
mail: lub faksem na numer 

15. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze/fakturach, które 

będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem/nie jest rachunkiem* dla którego zgodnie z 

Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT. 

16. Jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę, o którym mowa w ust. 14 jest 

rachunkiem dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe 

prowadzony jest rachunek VAT to: 
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a. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności tzw. „split payment". Zapłatę w tym systemie uznaje się za 

dokonanie płatności w terminie ustalonym w ust. 5. 

b. Podzieloną płatność tzw. „split payment" stosuje się wyłącznie przy płatnościach 

bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty 

dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany 

do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata kar, 

odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte 

odwrotnym obciążeniem. 

c. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w 

systemie podzielonej płatności tzw. „split payment". 
 

III.  Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) Z tytułu pozostawania w zwłoce w stosunku do terminu realizacji  umowy - w wysokości 500,00 zł brutto 

(słownie: pięćset złotych brutto) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

2) Z tytułu pozostawania w zwłoce w stosunku do terminu usunięcia wad w okresie gwarancji– w 

wysokości 100,00 zł brutto (słownie: sto złotych brutto) za każdą rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej 

jednak niż 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w umowy. 

3) Z tytułu odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 10% kwoty brutto, o której mowa w umowie. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z winy 

leżącej po stronie Zamawiającego w wysokości 10% kwoty brutto, o której mowa w … umowie  Przepis ust. 

4 stosuje się odpowiednio. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w części lub w całości w przypadku nie wykonania 

Umowy w terminie wskazanym w niniejszej Umowy. W przypadku odstąpienia od umowy w części, 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie pomniejszeniu o kwotę odpowiadającą wartości niewykonanej części 

zamówienia, ustaloną na podstawie cen jednostkowych zestawów komputerowych przedstawionych przez 

Wykonawcę. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy (lub jej rozwiązania) w części, Wykonawca zapłaci karę umowną, o której 

mowa w ust. 1 pkt 2 proporcjonalną do wartości niewykonanej części zamówienia. Wyżej wskazane kary 

stają się wymagalne z dniem stanowiącym podstawę do ich naliczenia. 

5. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu bez konieczności wzywania i wyznaczania 

Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie przedmiotu zamówienia. 

6. Naliczane przez Zamawiającego kary umowne podlegają kumulacji i są naliczane niezależnie od siebie. 

7. Kary umowne stają się wymagalne w pierwszym dniu kiedy możliwe jest ich naliczenie, a w przypadku kar za 

zwłokę z każdym dniem. 

8. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych 

w niniejszej umowie wynosi 20 % wynagrodzenia brutto określonego w niniejszej umowy. 

9. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania ponad wysokość zastrzeżonych kar 

umownych oraz w innych wypadkach nienależytego wykonania niniejszej umowy.  

10. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w 

związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, 

Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, 
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o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii. 
11. Każda ze Stron może wypowiedzieć lub odstąpić od Umowy w razie zaistnienia przypadku siły wyższej, 

którego skutkiem jest niemożność wykonania obowiązków wynikających z Umowy przez którąkolwiek ze 
Stron przez okres ponad 20 dni. Po upływie wskazanego terminu każda ze Stron może wypowiedzieć lub 
odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym i w drodze pisemnego oświadczenia przesłanego drugiej 
Stronie wraz z udowodnieniem tych okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej 
wystąpienie zdarzeń mających cechy Siły wyższej oraz wskazania wpływu, jaki zdarzenie miało na przebieg 
realizacji umowy. 

12. Przez pojęcie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, 
analizując i uwzględniając wszystkie okoliczności sprawy, jak również, któremu nie można było zapobiec 
znanymi, normalnie stosowanymi sposobami w szczególności zdarzenia o charakterze katastrofalnych działań 
przyrody albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym zapobiec nie można, jak wojna, restrykcje 
stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki. Strony mogą odstąpić od umowy w terminie 7 dni od 
powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia jednak nie później, niż w 
terminie wskazanym w umowie. 

13. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem   nieważności takiego oświadczenia 
i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

IV. Gwarancja jakości.  

1. Wykonawca oświadcza, iż dostarczone zestawy komputerowe są fabrycznie nowe (nieużywane) oraz wolne 

od wad prawnych i fizycznych. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone zestawy komputerowe (przedmiot 

umowy) w wymiarze 36 miesięcy 

3. Wykonawca, zobowiązuje się zapewnić dostarczenie zestawów komputerowych z gwarancją, która zapewni 

usuwanie awarii w 5 dni roboczych następujących po dniu zgłoszenia awarii. Naprawa będzie przebiegać w 

siedzibie zamawiającego (on-site). 

4. Przez awarię strony rozumieją nieprawidłowe działanie zestawów komputerowych, w szczególności brak 

możliwości używania przedmiotu umowy, spadki mocy obliczeniowej procesora lub karty graficznej nie 

będące wynikiem błędów w zainstalowanym oprogramowaniu skutkujące brakiem możliwości pełnego 

wykorzystania ich możliwości, nieprawidłowe działanie monitorów ekranowych, odbiegające od normy  

natężenie dźwięku generowane przez podzespoły zestawów komputerowych, utrzymująca się wysoka 

temperatura wielu lub pojedynczego podzespołu przekraczająca normy podane w dokumentacji 

technicznej, nagłe utraty zasilania wynikające z wadliwego zasilacza mocy lub płyty głównej.  

5. Za chwilę zgłoszenia awarii Strony uznają chwilę przesłania zgłoszenia do Wykonawca w formie mailowej na 

adres mailowy wykonawcy ………………………. lub telefonicznie ……………………………………………………….. 

6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że w razie nieusunięcia Awarii komputera w terminie, o którym 

mowa w ust. 3, Zamawiającemu zostanie dostarczone na czas naprawy urządzenie zastępcze o parametrach 

technicznych nie gorszych od parametrów technicznych urządzenia naprawianego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się podać Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru 

zestawów komputerowych, a także później przy każdej zmianie tych danych, wszelkie dane niezbędne do 

skorzystania przez Zamawiającego z gwarancji, w tym: numerów telefonicznych, adresów e-mail. 
8. W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia stwierdzonych usterek, wad Zamawiający ma 

prawo usunąć je we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi a kosztami obciążyć 
Wykonawcę bez utraty praw gwarancyjnych. 

9. Wykonawca oświadcza, że jest jedynym zobowiązanym do wykonywania zobowiązań z tytułu gwarancji 
jakości i rękojmi. 

10. Strony oświadczają, że wszelkie naprawy gwarancyjne będą odbywać się bez dodatkowych opłat dla  
Zamawiającego (w tym również opłat za transport i dojazd). 
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V. Zmiany do umowy 

 
1. W sytuacji wystąpienia następujących okoliczności: 

1) trwania wojny napastniczej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej lub działań zbrojnych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, terytorium Państwa-
Strony Traktatu Północnoatlantyckiego albo na terytorium innego państwa graniczącego z 
Rzecząpospolitą Polską lub okupacji na tych terytoriach lub  

2) obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego albo 
stanu wojennego,  

strony umowy dopuszczają zmianę umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 4, jeśli powyższe okoliczności 
mają wpływ na należyte wykonanie umowy. 

2. Strony umowy wzajemnie informują się o wpływie okoliczności, o których mowa w ust. 1 na należyte 
wykonanie umowy potwierdzając ten wpływ oświadczeniami lub dokumentami.  

3. Każda ze stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających wpływ okoliczności, o których mowa w ust. 1 na należyte wykonanie tej umowy. 

4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności, o których mowa w ust. 1, wpływają na należyte wykonanie 
umowy, w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany umowy, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, przez: 
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub 

jej części, 
2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 
3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu 

rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy, o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną 
zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy. 

 

 

 

 

 

 

 
Załączniki do umowy: 

1. Nr 1 -  Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 3 SWZ 
2. Nr 2 - Oferta Wykonawcy wg. zał. nr 1 SWZ 
3. Nr 3 -protokół odbioru  

 


