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25/ZP/22 

Gdynia 28.06.2022 r 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie nieograniczonym z art. 132 PZP pt.: 

                Dostawa elementów stanowiska technik przetwarzania parametrów energii 

elektrycznej II. 

 

Zmiana do SWZ  

 

             Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, 

tel./faks 261 262 537, informuje, że zgodnie z art. 137 ust 1 PZP (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129  

z późn. zm.) dokonuje zmiany w treści SWZ: 

 
Zamawiający zmienia projekt umowy zgodnie z odpowiedziami na  zapytania 

Załącznik nr 3 

UMOWA nr …………………….. 

 

zawarta w Gdyni w dniu ............................... 2022 r. pomiędzy: 

Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni,  

ul. inż. J. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, NIP 586-010-46-93, Regon 190064136,  

w  imieniu i na rzecz której działa:                                                                                        

Rektor - Komendant  -  kontradmirał  prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT, 

zwaną w dalszej części niniejszej Umowy „ZAMAWIAJĄCYM ’’ 

a  

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

z siedzibą w ……………………, kod pocztowy .………….., ul. ………………………………. 

zarejestrowanym w ……………………, będącym płatnikiem VAT, nr NIP ………………………….., 

Regon: ………………………,  reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………….. 

zwanym w dalszej części niniejszej Umowy „WYKONAWCĄ”. 

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr ………………………………….. prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), na 

wykonanie zadania pn. „Kompleksowa modernizacja Laboratorium Podstaw Techniki” została 

zawarta Umowa o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy, dalej zwanej Umową, jest przeniesienie przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego prawa własności …………………………………. oraz jego dostawa do Katedry 

Elektrotechniki 



 

 

 2 

 

 

 

Okrętowej Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni 

(KEO), w ramach zadania pn.: ……………………………………, zgodnie ze Specyfikacją 

Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (łącznie zwanej SWZ), stanowiącą załącznik nr 1 

do niniejszej Umowy.  

2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot Umowy określony  

w ust.1.  

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć ………………………………….  zgodnie ze 

wskazaniami SWZ oraz ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy.  

4. Dostarczony przedmiot Umowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, sprawny i nie może być 

przedmiotem praw ani zobowiązań osób trzecich. 

5. Umowa obejmuje dostarczenie przedmiotu Umowy oraz jego rozładunek, montaż, ustawienie, 

instalację, rozruch, wykonanie prób technologicznych i produkcyjnych jeżeli takie są wymagane. 

Przejście na Zamawiającego ryzyka związanego ze sprzętem następuje z chwilą podpisania przez 

strony Umowy protokołu zdawczo  - odbiorczego, o jakim mowa w § 2 ust. 10. 

 

§ 2 

Termin, sposób i miejsce wykonania umowy 

1. Termin wykonania Umowy wynosi ……. dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.  

W przypadku dokonania zmian Umowy na podstawie § 7 termin jej wykonania nie może ulec 

zmianie.  

2. Dostawa ………………………………….  nastąpi kosztem i staraniem Wykonawcy  

do Katedry Elektrotechniki Okrętowej Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Akademii 

Marynarki Wojennej z siedzibą w Gdyni, kod pocztowy 81-127, ul. inż. J. Śmidowicza 69. 

3. Rozładunek oraz rozmieszczenie …………………………………. odbędzie się kosztem  

i staraniem Wykonawcy przy pomocy pracowników Wykonawcy w miejscach wskazanych przez 

Zamawiającego. 

4. Dostawa będzie miała miejsce w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 

do 15.00, z wyłączeniem świąt. Dostarczony asortyment winien być zapakowany w sposób 

uniemożliwiający uszkodzenie produktów w czasie transportu do ostatecznego miejsca dostawy 

(pomieszczenia). Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów do momentu ich wydania 

Zamawiającemu odpowiednio zmontowanych i rozmieszczonych ponosi Wykonawca.  

5. Dostawy należy prowadzić w sposób niezakłócający działalności Akademii i ustalony  

z Kierownikiem KEO. Wykonawca poinformuje Zamawiającego oraz Kierownika KEO 

telefonicznie i drogą elektroniczną o terminie dostawy z wyprzedzeniem minimum 5 dni 

roboczych.  

6. Miejsce realizacji dostawy znajduje się na terenie strefy obszaru chronionego objętego systemem 

kontroli dostępu. Wejście/wyjście na ten teren strefy obszaru chronionego jest wyłącznie na 

podstawie ważnej przepustki osobowej. Wjazd/wyjazd pojazdów samochodowych (bez 

osobowych) Wykonawcy zabezpieczających realizację przedmiotu zamówienia na terenie strefy 

obszaru chronionego jest wyłącznie na podstawie ważnej przepustki osobowej kierowcy  

i przepustki samochodowej. 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z obowiązującymi u Zamawiającego zasadami organizacji 

systemu przepustkowego i zobowiązuje się ich przestrzegać. Wykonawca odpowiada za 

przestrzeganie 
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zasad systemu przepustkowego przez jego pracowników.  

8. Wykonawca zatrudniający do wykonania dostawy cudzoziemców jest obowiązany do 

wcześniejszego uzyskania pozwolenia Zamawiającego na wstęp na teren, o którym mowa w ust. 

2, zgodnie z procedurami obowiązującymi u Zamawiającego. 

9. Wraz z przedmiotem Umowy Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumenty, o których mowa  

w SWZ (m. in. Fakturę, jako podstawę gwarancji, dokumentację techniczną w języku polskim lub 

angielskim, oprogramowanie/licencje) w formie papierowej lub cyfrowej. Z chwilą podpisania 

protokołu zdawczo-odbiorczego Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności 

egzemplarzy dokumentacji i nośników, na których została utrwalona. 

10. Z czynności odbioru przedstawiciele stron (Wykonawca lub upoważniony pracownik Wykonawcy 

oraz Zamawiający lub upoważniony przez Zamawiającego pracownik Akademii) sporządzą 

protokół zdawczo-odbiorczy. Odbiór uważa się za dokonany, jeżeli protokół zdawczo-odbiorczy 

będzie podpisany przez obie strony bez zastrzeżeń. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.  

11. Jeżeli w trakcie odbioru zastaną stwierdzone wady i/lub usterki nie dające się usunąć na miejscu, 

Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu Umowy w całości lub w części dotkniętej tymi 

wadami i/lub usterkami, wyznaczając termin do ich usunięcia. W tym przypadku w protokole 

zdawczo-odbiorczym zostaną wskazane nieodebrane elementy przedmiotu Umowy. W protokole 

Zamawiający ustala termin usunięcia wad i/lub usterek, przy czym termin ten nie może być 

dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia podpisania protokołu. W przypadku braku możliwości 

naprawy wykonawca niezwłocznie złoży zamówienia u producenta na zamienny produkt o nie 

gorszych parametrach. Przez wadę rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność z 

opisem przedmiotu Umowy zawartym w SWZ i/bądź w ofercie Wykonawcy.” „Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu wraz ze Sprzętem kartę gwarancyjną, której treść będzie uwzględniać 

postanowienia zawarte w niniejszej gwarancji jakości. 

12. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostawie, Wykonawca jest zobowiązany do ich 

uzupełnienia w terminie uzgodnionym przez strony Umowy w protokole zdawczo-odbiorczym, 

nie dłuższym jednak niż 7 dni roboczych od dnia stwierdzenia braków. 

13. Po usunięciu przez Wykonawcę na własny koszt wad i/lub usterek nie dających się usunąć na 

miejscu, zgłosi Zamawiającemu fakt ich usunięcia a Zamawiający po stwierdzeniu prawidłowego 

wykonania dokona odbioru przedmiotu Umowy. Do ponownego odbioru zastosowanie znajdują 

postanowienia ust. 2-12.  

 

§ 3 

Wartość umowy i warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w łącznej 

wysokości …………….. zł netto (słownie:……………..), wraz z należnym podatkiem VAT w 

stawce …. % i wysokości ………….. (słownie:……………..), tj. ……………….. zł brutto 

(słownie: ……………………………….. ).  

2. Cena ……………………………….. objętych Umową nie ulegnie zmianie w okresie 

obowiązywania Umowy.  

3. Dokumentem potwierdzającym wykonanie zamówienia, będącym podstawą do wystawienia 

faktury, będzie podpisany przez Strony bez zastrzeżeń protokół zdawczo-odbiorczy, o których 

mowa w § 2 ust. 



 

 

 4 

 

 

 

10 – wystawiony dla Akademii, na podstawie formularza cenowego, zgodnie z ofertą 

Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy. 

4. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT,  

w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu wskazanemu w ust. 7 prawidłowo 

wystawionej faktury.  

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu 

Umowy, łącznie z dostawą, gwarancją i wszelkim innymi świadczeniami wynikającymi z Umowy, 

SWZ i przepisów prawa.  

6. Fakturę należy wystawić na poniższe dane:  

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte 

ul. inż. Śmidowicza 69, 81 – 127 Gdynia 

NIP 586-010-46-93 

7. Za datę zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego, 

o którym mowa w ust. 5.  

8. W przypadku zwłoki w dokonaniu płatności Wykonawca może obciążyć Zamawiającego 

ustawowymi odsetkami. 

§ 4 

Kary umowne 

1. Zamawiający zastrzega sobie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach:  

1) za opóźnienie z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 3 ust. 1,  za każdy dzień opóźnienia. 

Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy lub dalej naliczać karę umowną 

w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia do 

wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto, 

2) za niewykonanie umowy w zakresie zamówienia, rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy 

przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości  

10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1, 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczania kary umownej w wysokości 10 % 

wynagrodzenia umownego netto za odstąpienie Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 1 niniejszej 

umowy. 

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub nie dojście do skutku dostawy, jeżeli 

jest to wywołane "siłą wyższą". 

5. Jako „siły wyższe” uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, 

pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza 

zasięgiem i kontrolą układających się Stron. 

6. Kary umowne będą potrącane z wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, wynikającego  

z faktury, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę 

na takie potrącenia i oświadcza, że to wyrażenie zgody nie jest obarczone żadną wadą 

oświadczenia woli. 

 

7. Termin płatności 

za naliczone w 
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okresie gwarancji i rękojmi kary umowne wynosi 7 dni od otrzymania przez Wykonawcę noty 

księgowej obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 

8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze Stron nie może 

przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego netto. 

 

§ 5 

Odstąpienie od Umowy / rozwiązanie Umowy 

1. Zamawiającemu, na podstawie art. 395 § 1 k.c., przysługuje prawo odstąpienia od Umowy 

pod warunkiem zaistnienia jednej z następujących okoliczności: 

1) nie dotrzymanie terminów, o których mowa w § 2 ust. 1 Umowy lub 

2) w przypadku, gdy Wykonawca dostarcza produkt nie odpowiadający Polskim Normom oraz 

cechom technicznym określonym w „Opisie przedmiotu zamówienia”. 

2. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy na podstawie ust. 1 powyżej Zamawiający może 

realizować w terminie 30 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej 

Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

3. Oprócz wypadków określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu 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 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 pzp, 

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 pzp, 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 

zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z 

naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a, zamawiający odstępuje od umowy w 

części, której zmiana dotyczy. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym  

w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę jej postanowień albo, gdy Wykonawca został 

postawiony w stan likwidacji lub upadłości. 

 

§ 6 

Warunki gwarancji i rękojmi 

1. Wykonawca gwarantuje, że każdy egzemplarz dostarczonego przedmiotu zamówienia jest wolny 

od wad fizycznych, prawnych oraz posiada cechy zgodne z cechami określonymi w jego 

specyfikacji technicznej. 
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2. Na przedmiot zamówienia dostarczony na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela 

gwarancji na okres … miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez 

zastrzeżeń przez przedstawicieli Wykonawcy i przedstawicieli Zamawiającego. 

3. Gwarancja jest wyłączną gwarancją udzielaną Zamawiającemu i zastępuje wszelkie inne 

gwarancje wyraźne i domniemane, a w szczególności domniemane gwarancje lub warunki 

przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Wykonawca gwarantuje 

nieprzerwaną i wolną od błędów pracę dostarczonych wyrobów w okresie trwania gwarancji. 

4. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych i prawnych nie następuje mimo upływu terminu 

gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę zataił.  

5. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne, ujawnione w dostarczonym przedmiocie 

zamówienia, ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem 

Zamawiającego, jeżeli dostarczony przedmiot zamówienia: 

1) stanowi własność osoby trzeciej, albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, 

2) ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność wynikającą z  przeznaczenia, nie ma 

właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli dostarczono go  

w stanie niekompletnym. 

6. O wadzie fizycznej i prawnej przedmiotu zamówienia Zamawiający informuje Wykonawcę jak 

najszybciej po ujawnieniu w nim wad, w celu realizacji przysługujących z tego tytułu uprawnień.  

7. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych i prawnych przedmiotu zamówienia 

lub do dostarczenia przedmiotu zamówienia wolnego od wad, jeżeli wady te ujawnią się w 

okresie gwarancji. 

8. W ramach udzielonej gwarancji Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wymiany 

przedmiotu 

Umowy na nowy, gdy po 3 naprawach gwarancyjnych – niezależnie od tego, czy będą dotyczyły 

tej samej czy też różnych wad bądź usterek – będzie wykazywał te same lub kolejne wady, bądź 

usterki. 

W takim przypadku Wykonawca złoży u producenta zamówienia na nowy przedmiot umowy 

wolny od wad i usterek w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia takiego żądania przez 

Zamawiającego. 

9. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast 

wadliwego przedmiotu zamówienia taki sam przedmiot zamówienia – wolny od wad, termin 

gwarancji biegnie na nowo od chwili ich dostarczenia. Wymiany przedmiotów zamówienia 

Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny na takie wyroby uległy zmianie. 

10. Realizacja naprawy gwarancyjnej następuje w miejscu eksploatacji przedmiotu zamówienia. 

W przypadku, gdy naprawa nie jest możliwa w miejscu eksploatacji, wszelkie koszty (w tym 

demontażu, transportu w obie strony, ubezpieczenia i ponownego montażu) pokrywa 

Wykonawca. 

11. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych i prawnych  

w dostarczonym przedmiocie zamówienia Wykonawca: 

1) rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni licząc od daty jej otrzymania (przyjmowanie zgłoszeń w 

dni robocze telefonicznie, faksem, e-mail, strona internetowa),  

2) usunie wady fizyczne i prawne przedmiotu zamówienia w terminie 60 dni roboczych licząc od 

daty otrzymania reklamacji/zgłoszenia, a jeżeli naprawa okaże się niemożliwa to przedmiot 

zostanie wymieniony a zamienny o nie gorszych parametrach po wyprodukowaniu przez 

producenta 
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3) przedłuży termin gwarancji o czas, w ciągu którego wskutek wad przedmiotu zamówienia 

objętego gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niego korzystać, 

4) poniesie odpowiedzialność z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu 

zamówienia w czasie od przyjęcia go do naprawy do czasu przekazania sprawnego 

użytkownikowi w miejscu ujawnienia wady. 

12. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o nieprawidłowościach w użytkowaniu dostarczonego 

przedmiotu zamówienia oraz utrudnieniach w jego usprawnieniu, jeśli takie występują ze strony 

użytkownika. 

§ 7 

Zmiana Umowy 

1. Dopuszcza się, oprócz przypadków wskazanych w Ustawie PZP, zmianę istotnych postanowień 

zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w okolicznościach jak poniżej:  

1) zmiana harmonogramu realizacji, terminów płatności lub sposobu realizacji Umowy  

w sytuacji obiektywnych trudności dotyczących realizacji zamówienia (np.: działania siły 

wyższej, niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w dostawie urządzeń, realizacji w 

drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodujących 

konieczność ich skoordynowania),  

2) powstała możliwość/konieczność zastosowania nowszych i korzystniejszych dla 

Zamawiającego rozwiązań w zakresie modelu/typu sprzętu, w tym w przypadku zakończenia 

produkcji i braku dostępności na rynku (na podstawie pisemnego oświadczenia producenta 

lub oficjalnego dystrybutora o wycofaniu z produkcji objętego umową przedmiotu Umowy), 

pod warunkiem że sprzęt będzie posiadał parametry nie gorsze od oferowanego modelu/typu 

sprzętu i nie spowoduje podwyższenia ceny,  

2. Zmiana ustaleń zawartej Umowy, w przypadkach określonych w ust. 1 jest dopuszczalna na 

podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy bądź Zamawiającego,  jednak termin realizacji 

Umowy określony w § 2 ust. 1 nie może ulec zmianie. 

3. Zmiana postanowień Umowy następuje w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 

§ 8 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie realizacji Umowy ze strony Zamawiającego jest: 

……………….. tel. ……………….., e-mail: ………………..,  

2. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Wykonawcy jest: ……………….. tel. 

……………….., e-mail: …………………  

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają w szczególności zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego.  

2. Wszystkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy 

na inny podmiot, bez zgody Zamawiającego.  

4. Spory wynikłe na tle niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  
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5. Strony zobowiązane są do informowania się o zmianach teleadresowych pod rygorem skutku 

doręczenia korespondencji.  

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden 

dla Wykonawcy.  

7. Załączniki stanowią integralną część umowy. 

 

Załączniki:  

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami.  

2. Oferta Wykonawcy.  

3. Protokół zdawczo-odbiorczy – wzór. 

 

 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY  

 

…………………………………………                …………………………………………      
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