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Załącznik nr 3 do ZO-18/20/JM 
 

WZÓR UMOWY 
 

UMOWA   nr ................../2020 
 

 zawarta w dniu ................................2020 r. w Warszawie pomiędzy: 
 
Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowym Instytutem Badawczym,            
z siedzibą w Warszawie, adres: ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, wpisanym do Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000144803, Regon 000288366, NIP 525-000-80-57, zwanym 
dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego działa: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
a 
……………………………………………………………………………, adres: ……………………………..……………………………………………… 
wpisaną/wpisanym do: Rejestru ……………………. Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w……………., ……… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS .........., NIP 
…...., Regon ……… wysokość kapitału zakładowego …………………… PLN* lub…………., 
prowadzącą/prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:……………….., adres prowadzenia działalności 
……., wpisaną/wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP ......, Regon…. 
zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje: 
…………………………………………………………………………………….………………………..…………………………………… 

 
Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1843) z uwagi na wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
30 000 ruro. 
 

§ 1  Przedmiot Umowy 
1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje akumulatory i inne części zamienne dla 19 sztuk pomp 

infuzyjnych GP Plus Guardrails  zwanych dalej „towarem”, których rodzaj, ilość, cenę brutto oraz ceny 
jednostkowe określa załącznik nr 1 do umowy. Przedmiot umowy obejmuje również wymianę 
dostarczonych akumulatorów i innych części zamiennych w pompach infuzyjnych Zamawiającego 
zwanych dalej także „urządzeniami”. 

 
§ 2 Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że towar będący przedmiotem umowy jest dobrej jakości, dopuszczony został 
do obrotu i do używania na terenie Polski – jeśli dotyczy. 

2. Termin przydatności towaru do użytku nie może być krótszy niż ……… miesięcy od daty dostawy.  

3. Towar opakowany będzie w odpowiednie opakowania jednostkowe i zbiorcze.  

4. Wykonawca dostarczy towar Zamawiającemu na własny koszt i ryzyko pod adres wskazany przez 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca w ramach wartości umowy zobowiązany jest do zamontowania dostarczonego towaru w 
pompach  infuzyjnych Zamawiającego. Wykaz pomp, ich lokalizację zawiera załącznik nr 1. 

6. Wykonawca zobowiązany jest na fakturach umieścić numer umowy i ceny jednostkowe netto towaru. 
7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wymiany akumulatorów i innych części zamiennych  
     objętych umową, zgodnie z aktualną wiedzą techniczną, z należytą starannością, przy uwzględnieniu   
     zawodowego charakteru prowadzonej działalności. 
8. Potwierdzeniem  wykonania wymiany akumulatorów i części zamiennych będzie raport serwisowy, w 
    którym należy podać:  numer seryjny urządzenia, miejsce używania z podaniem nazwy Kliniki-Zakładu, 
    zakres i datę wykonanej usługi, podpisany przez Oddziałowe Pielęgniarki w Klinikach podanych w      
    załączniku nr 1. 
9. Po wykonaniu usługi Wykonawca wpisze do paszportu technicznego urządzenia fakt dokonania wymiany 
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    akumulatorów i części zamiennych oraz dopuści urządzenie do eksploatacji. 
 
 

§ 3 Odbiór towaru 
1. Odbiór towaru dokonywany będzie w miejscu określonym przez Zamawiającego w załączniku nr 1. 

Wykonawcę reprezentuje przy dostawie osoba dostarczająca towar, a Zamawiającego wyznaczony 
pracownik odbierający towar.  

2. Dowodem dostawy towaru jest dokument podpisany przez osobę odbierającą towar w imieniu 
Zamawiającego, w którym potwierdzony będzie odbiór towaru i data odbioru oraz fakt zamontowania w 
urządzeniach Zamawiającego. 

 
 

 
 

§ 4 Cena towaru 
1. Za dostarczony towar oraz usługę jego wymiany Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę stanowiącą 

iloczyn cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1 do umowy i liczby/ilości dostarczonego 
towaru. Łączna wartość towaru będącego przedmiotem umowy nie może przekroczyć kwoty ................ 
zł brutto (słownie złotych: ..............) w tym: wartość netto ………………… zł i podatek od towarów i usług 
VAT …………... .  

2.  Koszty dostawy, opakowania i ubezpieczenia towaru i urządzenia, wliczone są w cenę towaru.  
3. Zapłata za dostarczony towar nastąpi przelewem w terminie 60 dni od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.  
4. Wykonawca dostarczy fakturę VAT do Kancelarii Zamawiającego w Warszawie (02-781) przy ul. W.K. 

Roentgena 5 lub do Działu Księgowości Zamawiającego w Warszawie (02-034) przy ul. Wawelskiej 15B. 
Na fakturze należy podać numer niniejszej umowy.  

5. Wykonawca może przesłać Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem 
Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF pod adresem: www.efaktura.gov.pl) na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym. W 
takim przypadku Wykonawca przesyła fakturę za pośrednictwem skrzynki o następujących danych 
identyfikujących Zamawiającego: NIP: 5250008057, nazwa: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii 
Skłodowskiej – Curie Państwowy Instytut Badawczy. Informację o fakcie złożenia faktury za 
pośrednictwem PEF Wykonawca przesyła Zamawiającemu pocztą elektroniczną na adres: efaktury@pib-
nio.pl 
W przypadku przekazania Zamawiającemu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, kopie raportu, o 
którym mowa w § 3 ust. 2, Wykonawca składa w sposób określony w ust. 6, przy czym na kopiach 
powyższego raportu należy nanieść odpowiednie adnotacje (numer faktury), które umożliwią 
Zamawiającemu dołączenie do odpowiednich faktur.  

6.  Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
7. W przypadku nieterminowej płatności Wykonawca może zażądać zapłaty odsetek ustawowych za każdy 

dzień opóźnienia w wysokości określonej w art. 4 pkt 3a ustawy z dnia 8 marca 2013 r.  
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.  

§ 5 Terminy dostaw 
1. Dostawa wraz z wymianą akumulatorów i innych części zamiennych i ich wymiana w urządzeniach 

Zamawiającego nastąpi jednorazowo do max 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy. 
2. W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie określonym w umowie, Zamawiający może dokonać 

zastępczego zakupu. Jeżeli cena towaru kupionego w ramach zastępczego zakupu będzie wyższa od 
ceny towaru określonego w niniejszej umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu różnicę cen 
towaru. Różnicę cen towaru, Zamawiający może potrącić z płatności dla Wykonawcy.  

3. W przypadku nie dotrzymania terminu wymiany akumulatorów i innych części zamiennych w pompach 
w terminie określonym w umowie, Zamawiający może dokonać wykonania zastępczej usługi. Wówczas 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za wykonaną usługę.  

mailto:efaktury@pib-nio.pl
mailto:efaktury@pib-nio.pl
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4. Wykonawca wyraża zgodę na zakup zastępczy o którym mowa w ust. 2 oraz na wykonanie zastępczej 
usługi o której mowa w ust. 3 i przyjmuje skutki tego zastępczego zakupu lub zastępczej wymiany. 
 

§ 6 Wady towaru, reklamacje 
1.  O stwierdzonych wadach ilościowych i jakościowych podczas realizacji zamówienia Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę na piśmie niezwłocznie złoży reklamacje to jest nie później niż w terminie 7 dni 
od daty ich stwierdzenia.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, 
liczonych od dnia jej otrzymania. W przypadku dostawy towaru wadliwego lub braków ilościowych w 
dostarczonym towarze, Wykonawca na własny koszt wymieni ten towar na wolny od wad lub uzupełni 
brakującą ilość towaru, w powyżej określonym terminie.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostawy w przypadku:  
   - dostarczenia towaru niezgodnego z umową lub zamówieniem, w tym nie posiadającego określonego w 

umowie terminu przydatności do użycia,  

   - dostarczenia towaru z opóźnieniem,  

   - dostarczenia towaru w uszkodzonym opakowaniu lub transportowanego w nieodpowiednich warunkach 
(np. temperatura, światło),  

4. W przypadku wystąpienia osoby trzeciej przeciwko Zamawiającemu z tytułu wad prawnych towaru lub 
urządzenia, Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, który przejmie zobowiązania wynikające 
za zgłoszonych roszczeń i ponosić będzie wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu. 

 
§ 7 Kary umowne 

1. W przypadku nie dostarczenia towaru i lub jego wymiany w pompach infuzyjnych w terminie 
określonym w umowie, o którym mowa w § 5 ust. 1  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 1% wartości brutto towaru nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia. 

2. W przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad lub nieuzupełnienia 
brakującej ilości towaru w terminie określonym w § 6 ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 1% wartości brutto niewymienionego/niedostarczonego towaru za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia. 

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu nienależytego wykonania lub 
niewykonania umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości brutto niewykonanej części umowy. 

4. Zamawiający może potrącać wymagalne kary umowne z należności za dostarczony towar, w przypadku 
niezapłacenia ich w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej. 

5. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody w związku z nienależytym wykonaniem lub 
niewykonaniem umowy przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może 
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 
§ 8 Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy:  
1) w przypadku niezałatwienia reklamacji towaru w terminie określonym w § 6 ust.2,  
2) w przypadku zmiany sposobu leczenia lub mniejszej liczby pacjentów, czego nie można było przewidzieć 

przed zawarciem umowy.  
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 pod rygorem nieważności powinno być dokonane w 

formie pisemnej i złożone Wykonawcy nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia powzięcia 
przez Zamawiającego wiadomości o okoliczności uprawniającej do odstąpienia od umowy.  

 
 

§ 9 Zmiany treści umowy 
1. Powyższe zmiany nie mogą skutkować wzrostem wartości umowy i być niekorzystne dla Zamawiającego.  
2. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania obniżenia ceny zakupionego towaru do wysokości ceny 

promocyjnej ustalonej przez jego producenta. W przypadku nie uwzględnienia tego prawa przez 
Wykonawcę, Zamawiający może od umowy odstąpić.  
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§10 Cesja i Poufność 
1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby  trzecie, 

bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, w szczególności na podstawie umowy przelewu 
wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której 
dochodzi do przeniesienia praw i obowiązków Wykonawcy na osobę trzecią, w tym do zarządzania i 
administrowania wierzytelnością Wykonawcy. 

2. Czynność dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna. 
3. Strony zobowiązują się do nie ujawniania, nie publikowania, nie przekazywania, nie udostępniania w 

żaden inny sposób osobom trzecim jakichkolwiek danych o transakcjach  stron, jak również: 
1) informacji dotyczących, podejmowania przez każdą ze stron czynności w toku realizacji niniejszej umowy, 
2) informacji zastrzeżonych jako tajemnice stron w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia  1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
3) innych informacji prawnie chronionych, które uzyskają w związku z realizacją niniejszej  umowy, bez 

względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania-  o ile informacje nie są powszechnie znane, 
bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

4) Informacje dotyczące Zamawiającego i uzyskane przez Wykonawcę w związku i przy okazji zawarcia 
niniejszej umowy oraz jej wykonywania, stanowić będą informacje poufne Zamawiającego, z wyjątkiem 
informacji, które są informacjami jawnymi z mocy obowiązujących przepisów.  

5) Wykonawca zobowiązany jest do nieujawniania informacji poufnych jakiejkolwiek osobie trzeciej bez 
zgody Zamawiającego.  

6) W przypadku ujawnienia informacji poufnej wbrew postanowieniom ust. 3 i ust. 4, Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu wskutek ujawnienia 
informacji poufnej. 

4. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt  zawarcia umowy ani jej treść w zakresie 
określonym obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Każda ze stron może ujawnić informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa -  
członkom swoich władz, kancelariom prawnym, firmom audytorskim, pracownikom organów nadzoru, w 
takim zakresie w jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nią zobowiązań wynikających z innej 
umowy. 

6. Każda ze Stron zobowiązuje się do ochrony informacji poufnych, udostępnionych przez drugą stronę w 
celu prowadzenia działań wynikających z niniejszej umowy i nie wykorzystywania ich przeciwko 
interesom drugiej strony. 

7. W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i 
wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków, Wykonawca 
zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego. Wykonywanie przez Wykonawcę operacji przetwarzania danych w zakresie lub w celu 
przekraczającym zakres i cel opisane powyżej wymaga każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać osoby przy udziale których wykonuje obowiązki umowne z  
postanowieniami umowy dotyczącymi ochrony poufnych  informacji, oraz zobowiązać je do ich 
stosowania, a także do zachowania w tajemnicy. 

9. Zobowiązania określone w niniejszym paragrafie wiążą Strony w czasie obowiązywania niniejszej  
Umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu. 

10. W przypadku ujawnienia informacji poufnej wbrew powyższym postanowieniom, Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu wskutek ujawnienia 
informacji poufnej. 

§ 11  Przetwarzanie Danych Osobowych I Obowiązek Informacyjny 
Strony zapewniają, że wypełniły obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 119 z 
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04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia niniejszej umowy, oraz zobowiązują się do 
wypełnienia tego obowiązku w trakcie jej realizacji. 
 
( dodatkowa Klauzula stosowana w przypadku gdy Wykonawca jest osobą fizyczną w tym przedsiębiorcą 

prowadzącym działalność gospodarczą)* 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 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 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii 
Skłodowskiej-Curie  - Państwowy Instytut Badawczy, ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa; 

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-  
Curie  - Państwowym Instytucie Badawczym, adres email: iod@pib-nio.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o dostęp do informacji publicznej oraz inne podmioty 
upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi w zakresie 
wsparcia informatycznego (na podstawie zawartych umów powierzenia); 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 
wynikają z ustawy Pzp; 

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
9. nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b/c RODO. 
 

§ 12 Siła wyższa 
1. W przypadku, gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają wykonanie jakichkolwiek ze zobowiązań 

umownych którejkolwiek ze stron umowy, określony termin wykonania zobowiązań umownych będzie 
opóźniony na czas trwania okoliczności „siły wyższej” oraz odpowiednio o czas trwania jej skutków. 

2. Jako okoliczności siły wyższej rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne i 
niezależne od stron umowy.  

3. W przypadku, gdy którakolwiek ze stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych 
w związku z okolicznościami „siły wyższej” winna o tym poinformować drugą stronę w formie pisemnej 
w terminie do 14 (czternastu) dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności „siły 
wyższej”. 

4. Gdy okoliczności „siły wyższej”, uniemożliwiają jednej ze stron umowy wywiązanie się  
z zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, strony umowy mogą rozwiązać 
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umowę w całości lub w części. W przypadku rozwiązania umowy z tej przyczyny, jej wykonanie i 
końcowe rozliczenie będzie być uzgodnione przez strony umowy. 

 
§13  Postanowienia Końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych, kodeksu cywilnego, ustawy o wyrobach medycznych. 

2. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami  
z tytułu prawa własności, praw patentowych lub autorskich do przedmiotu umowy, odpowiedzialność z 
tego tytułu ponosi Wykonawca. 

3. Wszelkie spory między stronami wynikłe w związku z niniejszą umową, których Strony nie rozstrzygną 
polubownie w drodze wzajemnych negocjacji, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności. 

5. Na podstawie art. 4c ustawy z dnia 9 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 
transakcjach handlowych ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 935) Zamawiający oświadcza, że posiada status 
dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt.6 powyższej ustawy. 

6. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego oraz jeden dla 
Wykonawcy. 

7. Niżej wymieniony załącznik stanowi integralną część umowy: 

Załączniki:  

1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia wraz z ofertą Wykonawcy 
 

WYKONAWCA                                                                                       ZAMAWIAJĄCY 


