
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu - wzór umowy 

 
 

UMOWA nr ………….. 

 

nr sprawy: KIWK/TU/01/I/2021/POIŚ/WNIOSEK_VI/ZAD.7_PROMOCJA_TABLICE 

_INFORMACYJNE 

 

zawarta w dniu ………………………….. r. w Katowicach pomiędzy:  

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o. z siedzibą: 40 – 322 

Katowice, ul. Wandy 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000281711, posiadającą NIP 9542588939, REGON 240612757, o kapitale 

zakładowym 455.283.000,00 zł, wniesionym w całości. 

 

zwanym dalej „Zamawiającym” z jednej strony, reprezentowanym przez: 

 

………………………………….. 

 

………………………………….. 

a  

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

………………………………………….,  NIP: ………………………., REGON: ………………… 

adres: …………………………….., ul. ………………………… 

 

zwanym dalej „Wykonawcą” z drugiej strony, reprezentowanym przez:  

 

………………………………….. 

 

 

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie uproszczonym zgodnie 

Regulaminem udzielania zamówień sektorowych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, 

których wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych na podstawie art. 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem 3 sztuk tablic informacyjnych 

dla Projektu pn. „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – 

Etap II”, dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.  

2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z wymogami zawartymi w Podręczniku 

wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 -2020 w zakresie informacji 

i promocji (Aktualizacja z 21 lipca 2017 r.). Pozostałe szczegółowe informacje znajdują się w 

Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki 

spójności na lata 2014-2020 (lipiec 2017). 
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3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności dostawę wraz z montażem 3 sztuk tablic 

informacyjnych o wymiarze 80 cm na 120 cm (wymiary europalety). 

4. Przed wykonaniem tablic informacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z 

Zamawiającym projektu zadruku i uzyskania akceptacji Zamawiającego dla tego projektu.  

Wykonawca przygotuje projekt zadruku zgodnie z wytycznymi wskazanymi w dokumentach, o 

których mowa w punkcie 2. Wykonawca w terminie do 4 dni od daty podpisania Umowy prześle 

na adres: promocja@kiwk.katowice.pl projekt zadruku. Zamawiający zaakceptuje projekt zadruku 

lub wskaże do niego uwagi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do 3 dni roboczych od 

dnia otrzymania projektu. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z 

wprowadzaniem zmian, korekt do projektu.    

5. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy oraz zamontuje tablice, w miejscach 

wskazanych przez Zamawiającego, tj.: 

a) 1. tablica - na terenie nieruchomości gruntowej nr 1443/10, k.m. 5 obręb 0005 Roździeń, 

położonej przy ulicy Wandy 6;  

b) 2. tablica – na terenie nieruchomości gruntowej nr 2007/86, k. m. 1 obręb 0008 Mysłowice – 

Las, położonej przy ul. Gospodarczej (rejon parkingu przy osiedlu Nowy Nikiszowiec); 

c) 3. tablica - na terenie nieruchomości gruntowej nr 81/2 k. m. 73 obręb 0003 Dzielnica Ligota, 

w rejonie skrzyżowania ulic Tadeusza Kościuszki z Kłodnicką. 

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. 

§ 2 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy w terminie  

14 dni od dnia zawarcia umowy.  

2. Przedmiot umowy uważa się za wykonany z dniem podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego 

przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego oraz zaakceptowaniu przez 

przedstawiciela Zamawiającego Raportu podsumowującego realizację przedmiotu zamówienia.  

3. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy zgodnie z wymogami Zamawiającego, 

wymogami zawartymi w dokumentach, o których mowa w § 1 ust. 2, jak również zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa oraz normami i zasadami wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów zaakceptowanych przez 

Zamawiającego.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością 

wymaganą przy pracach tego rodzaju. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania warunków BHP oraz wykonania zabezpieczeń 

w rejonie prowadzonych robót. 

7. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w związku  

z wykonaniem przedmiotu umowy. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia istniejących 

urządzeń lub uzbrojenia terenu w toku realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany 

jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu uprzedniego na swój koszt.  

8. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, w całym okresie realizacji Umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu po ustawieniu tablic. 

 

§ 3 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wynoszące: 

…………………… PLN netto (słownie PLN: ……………, VAT (…%) …., co daje  

……………………. PLN brutto (słownie PLN : ……………………………………………).  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje 

wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty transportu tablic 

informacyjnych, koszty montażu tablic informacyjnych w lokalizacjach wskazanych przez 

Zamawiającego, itp.   
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3. Strony ustaliły, że zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej po 

podpisanym protokole zdawczo – odbiorczym oraz zaakceptowania przez przedstawiciela 

Zamawiającego Raportu podsumowującego realizację przedmiotu zamówienia, stanowiącego 

jednocześnie załącznik do faktury.   

4. Zamawiający zapłaci należne wynagrodzenie Wykonawcy przelewem, w terminie 30 dni, licząc 

od daty otrzymania faktury, na rachunek bankowy nr ………………….……...........................  

   

§ 4 

 

1. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 

ust. 1 jeśli jest on zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, ogłoszeniem o zamówieniu oraz 

warunkami niniejszej umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy wolny od wad, zgodny z opisem 

przedmiotu zamówienia, ogłoszeniem o zamówieniu oraz warunkami niniejszej umowy, własnym 

staraniem i na własny koszt.  

     

§ 5 

 

1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w momencie, gdy komisja odbiorowa powołana przez 

Zamawiającego oceni dostarczony przedmiot umowy jako: 

a) spełniający wymagania określone przez Zamawiającego w umowie, opisie przedmiotu 

zamówienia i w ogłoszeniu o zamówieniu,  

b) zgodny z ofertą Wykonawcy.  

2. Stanowisko komisji odbiorowej zostanie zawarte w protokole zdawczo – odbiorczym. 

3. Jeżeli przedmiot umowy będzie niezgodny z umową, opisem przedmiotu zamówienia, 

ogłoszeniem o zamówieniu oraz ofertą Wykonawcy Zamawiający odstąpi od dokonania odbioru 

przedmiotu umowy.  

4. Wykonawcy nie przysługuje prawo do wydłużenia terminu, o którym mowa w §2 ust. 1, 

z powodu zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3.  

5. Jeżeli terminy, o których mowa w § 2 ust. 1, nie zostaną dochowane z powodu zaistnienia 

okoliczności, o których mowa w ust. 3, Zamawiającemu przysługuje prawo, o którym mowa w §7 

oraz §9. 

 

§ 6 

 

1. Okres rękojmi wynosi 24 miesiące, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego 

w protokole zdawczo – odbiorczym. Okres rękojmi jest niezależny od okresu udzielonych 

gwarancji na przedmiot umowy.  

2. Okres rękojmi i gwarancji ulega przedłużeniu o czas usuwania wad i usterek.  

3. Wykonawca udziela gwarancji na okres 48 miesięcy, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy, 

potwierdzonego w protokole zdawczo – odbiorczym. 

4. W przypadku zgłoszenia wad lub usterek Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w 

terminie 7 dni od ich pisemnego (e-mailem na adres:…………) zgłoszenia przez Zamawiającego. 

Usunięcie wad stwierdza się protokolarnie.  

5. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wady lub usterki w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usuniecie wady lub usterki osobie trzeciej na koszt 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

 

§ 7  

 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na mocy art. 492 Kodeksu Cywilnego 

(tekst. jedn. Dz.U. 2020 poz. 1740 z późn. zm.) na skutek niedochowania terminów, o których mowa 

w § 2 ust.1, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu.  
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§ 8 

 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej Umowy w następującym 

zakresie:  

a) zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, wskazanych w umowie; 

b) zmiany będącej skutkiem poprawy oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 

c) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 4; 

d) zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 

W takim przypadku strony mogą przesunąć termin wykonania prac lub zmienić takie elementy 

umowy, na które powyższe okoliczności mają wpływ. Powyższa zmiana nie może skutkować 

wykroczeniem poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w ogłoszeniu o 

zamówieniu; 

e) zmiany lokalizacji montażu tablic, o którym mowa w § 1 ust. 5 w przypadku wycofania zgody 

przez właściciela nieruchomości lub w przypadku wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji 

przez odpowiedni organ przyjmujący zgłoszenie montażu.    

3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy następują na wniosek Wykonawcy/ 

Zamawiającego, złożony drugiej stronie Umowy w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.  

4. Wniosek musi zawierać uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do Umowy oraz wszelkie 

niezbędne dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności stanowiących podstawę dokonania 

zamian w umowie.  

5. Zmiany treści Umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie 

strony.  

 

§ 9 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach:  

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 30% 

wartości wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 3 ust. 1;  

b) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku niedochowania terminu, o którym mowa 

§ 2 ust. 1 – w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1; 

c) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi – 

w wysokości 100,00zł za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego 

pisemnie przez Zamawiającego na usunięcie wad; 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia kary umownej za odstąpienie od umowy 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy spowodowanych wyłącznie z winy umyślnej 

Zamawiającego, w wysokości 30 % wartości brutto, o której mowa w § 3 ust. 1.  

3. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % ceny brutto 

wskazanej w § 3 ust. 1.   

4. Kary umowne Zamawiający może potrącić z faktury wystawionej przez Wykonawcę, na co 

Wykonawca wyraża zgodę.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

poniesionej szkody, wraz z odsetkami. 

 

§ 10  

 

1. Zamawiający ustanawia Panią/a …………, tel. …….., jako osobę uprawnioną do kontaktów z 

Wykonawcą w sprawach realizacji przedmiotowej umowy.  

2. Wykonawca ustanawia Panią/a ……………………, tel. ………………… jako osobę uprawnioną 

do kontaktów z Zamawiającym w sprawach realizacji przedmiotowej umowy.  
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§ 11 

 

Umowa może być realizowana przy pomocy podwykonawców po uzyskaniu zgody ze strony 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub 

zaniechania osób lub podmiotów, z których pomocą wykonuje niniejszą umowę. 

 

§ 12 

 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz postanowienia Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, których wartość szacunkowa nie przekracza 

kwot określonych na podstawie art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze mediacji, 

a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, sprawy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego.  

 

§ 13 

 

1. Zamawiający oświadcza, że Administratorem Danych, które powierza w celu realizacji umowy o 

dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0004/20-00 Projektu „Uporządkowanie systemu 

gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap II” w ramach Działania 2.1 Adaptacja 

do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w 

szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Oś priorytetowa II „Ochrona 

środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014 – 2020 jest minister właściwy do spraw klimatu, minister właściwy do spraw 

rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej POIiŚ 2014-2020  

2. Zamawiający oświadcza, że jest Procesorem Danych, które powierza w związku z realizacją  

umowy o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0004/20-00 Projektu „Uporządkowanie systemu 

gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap II” w ramach Działania 2.1 Adaptacja 

do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w 

szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Oś priorytetowa II „Ochrona 

środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014 – 2020  jest Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.  

3. W związku z przetwarzaniem przez Zamawiającego  danych osobowych Wykonawcy lub osób 

wskazanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami przewidzianych w art. 13 lub art. 14 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej 

w skrócie „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 

2019 r. poz.1781) Zamawiający przekazuje informacje na temat przetwarzania danych osobowych 

w Katowickiej Infrastrukturze Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.  

1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę 

jest Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. z siedzibą w 

Katowicach przy ul Wandy 6. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Wykonawca 

skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 

a) pod adresem poczty elektronicznej: iod@kiwk.katowice.pl, 

b) pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3) Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę 

odbywa się w związku z realizacją zadania inwestycyjnego, które objęte jest niniejszą umową; 

4) Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do 

ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. 
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5) Dane osobowe Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę będą przechowywane 

jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie 

wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane Wykonawcy lub osób 

wskazanych przez Wykonawcę zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w 

celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony przepisami prawa; 

6) Na zasadach określonych przepisami RODO, Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę 

osoba  ma prawo do żądania od administratora: 

a) dostępu do treści swoich danych osobowych; 

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) usunięcia swoich danych osobowych; 

d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 

e) przenoszenia swoich danych osobowych, 

a ponadto Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę osoba ma prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez 

Wykonawcę.  

7) Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody 

indywidualnej, Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę osoba zawsze ma prawo nie 

wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. 

Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy lub osób 

wskazanych przez Wykonawcę do momentu jej wycofania. 

8) Gdy Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę osoba uzna, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, Wykonawcy lub wskazanej przez 

Wykonawcę osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym 

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9) Podanie przez Wykonawcę swoich danych osobowych lub wskazanych osób może być 

wymogiem ustawowym, wynikającym z umowy lub warunkiem zawarcia lub kontynuowania 

umowy, do których podania będzie Wykonawca lub wskazana osoba obowiązana/y. W 

przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a Wykonawca nie poda swoich danych, 

lub danych wskazanych osób, nie będzie możliwa realizacja zadania ustawowego, co może 

skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. W przypadku, gdy będzie 

istniał wymóg umowny, a Wykonawca nie poda swoich danych, lub danych wskazanych osób 

nie będzie możliwa realizacja takiej umowy. W przypadku, gdy podanie danych będzie 

warunkiem zawarcia umowy, a Wykonawca nie poda swoich danych, lub danych wskazanych 

osób, nie będzie możliwe zawarcie takiej umowy. 

10) Administrator informuje, iż dane osobowe Wykonawcy lub osób wskazanych przez 

Wykonawcę nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane 

4. W związku z realizacją umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie 

„RODO” wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

zostały pozyskane w związku z realizacją umowy.  

2) do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2019 r. poz.1781) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

5. Wykonawca w szczególności oświadcza, że: 

1) znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych 

osobowych mające zastosowanie oraz RODO, 

2) zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych                  

i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające           

z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających 

zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, 
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3) w przypadku korzystania z podwykonawców/dalszych podwykonawców zapewni, aby 

zostały przez nich wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby 

przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących 

przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło 

prawa osób, których dane dotyczą. 

 

§ 14 

 

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Załączniki do umowy, stanowiące jej integralną część: 

1) Opis przedmiotu zamówienia  

2) Oferta Wykonawcy 

3) Ogłoszenie o zamówieniu 

 


