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                       Załącznik nr 6 do SIWZ 

UMOWA  NR. PN-01-1/2018 

 

 

zawarta w dniu .............................................. 

 

pomiędzy:  

Przedsiębiorstwem Usług Gminnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Inowrocławskiej 14, 88-

170 Pakość,NIP556-000-42-66,Regon 0920052136 wysokość kapitału zakładowego 

3.734.060,00 zł wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy pod  nr 0000217987,  zwanym dalej 

Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

Prezesa Zarządu Spółki ………………….. 

przy udziale Głównego Księgowego …………………… 

a 

  

zwanym dalej Wykonawcą 

 

W związku z wyborem najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego, na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

zostaje zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1 

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, bezgotówkowe zakupy paliwa do 

samochodów służbowych oraz maszyn eksploatowanych w Przedsiębiorstwie Usług 

Gminnych Sp. z o.o. w Pakości. W okresie trwania umowy Zamawiający planuje zakup 

paliwa silnikowego w ilości: 

- oleju napędowego w ilości od 90.000 do 110.000  litrów, 

- benzyny bezołowiowej PB 95 w ilości od 900 do 1.100 litrów. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ będący 

załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy. 

 

2. Zamawiający stosuje prawo opcji, wobec powyższego zobowiązuje się w okresie 

trwania umowy do zamówienia minimalnego zakresu zamówienia. Nie zrealizowanie pełnego 

zakresu przedmiotu zamówienia przewidzianego w prawie opcji nie uprawnia Wykonawcy do 

żadnych  roszczeń z tego tytułu. 

3. Tankowanie będzie odbywać się do zbiorników zamontowanych na stałe w pojazdach 

Zamawiającego, za wyjątkiem maszyn eksploatowanych przez Zamawiającego dla których 

upoważnieni pracownicy Zamawiającego mogą tankować paliwo do karnistrów stanowiących 

wyposażenie Zamawiającego.  

4. Wykaz marek i numerów rejestracyjnych pojazdów oraz wykaz upoważnionych do 

tankowania pracowników Zamawiającego  stanowi załącznik nr 1  do umowy. Strony umowy 

zastrzegają, że ww. wykaz może być aktualizowany i modyfikowany w ciągu całego okresu 

trwania umowy min. z uwagi na wymianę sprzętu przez Zamawiającego (zakup nowych 

maszyn, sprzedaż użytkowanych lub ich utylizację), zmiany kadrowe.  

 

 

§2 

 

1. Na podstawie złożonej oferty cena brutto za 1 litr oleju napędowego po rabacie wynosi  

……….  zł,  słownie (………………………………………….…). 
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2. Na podstawie złożonej oferty cena brutto za 1 litr benzyny bezołowiowej PB95. po rabacie 

wynosi  ……….  zł,  słownie (………………………………………….…). 

3. Cena ulega zmianie w przypadku zmiany ceny na dystrybutorze Wykonawcy. Cena 

zostanie wyliczona zgodnie ze SIWZ tj. od ceny brutto na dystrybutorze Wykonawcy 

zostanie odjęty rabat podany w ofercie tj. ….. % wartości ceny na dystrybutorze 

Wykonawcy. 

4. Powyższa zmiana ceny następuje bez konieczności zmiany umowy w tym zakresie. 

5. Rabat nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy. 

 

 

§3 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 3 dni  roboczych od zawarcia umowy do 

wyposażenia Zamawiającego w dokument umożliwiający bezgotówkowe tankowanie 

pojazdów zgodnie z wykazem upoważnionych osób,  pojazdów, maszyn i urządzeń 

przekazanym przez Zamawiającego oraz z zawartą umową. 

2. Zamawiający wymaga, aby faktury za bezgotówkowe transakcje tankowania, 

wystawiane były przez Wykonawcę po każdym tankowaniu. 

3. Na fakturze, wskazanej w ust 2 niniejszego paragrafu umowy, Wykonawca winien 

wskazać m.in.: 

a) datę tankowania 

b) ilość zatankowanego paliwa, cena, wartość 

c) nazwę pojazdu i nr rejestracyjny, nazwę maszyny lub urządzenia zgodnie z 

wykazem pojazdów, maszyn i urządzeń przekazanym Wykonawcy. 

d)  potwierdzenie wykonanego tankowania w formie podpisu pracownika 

Zamawiającego upoważnionego do tankowania. 

4.  Wypłata wynagrodzenia na rzecz wykonawcy nastąpi w terminie do 21 od dnia 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego. 

5. W przypadku gdy faktura nie będzie spełniać wymogów określonych w ust 3 

niniejszego paragrafu, Zamawiający wystąpi o dokonanie korekty faktury, a termin jej 

płatności będzie wynosił 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

przez Zamawiającego. 

  

 

 

§4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostaw paliwa spełniającego wymogi określone w 

odpowiednich atestach jakościowych, certyfikatach na znak bezpieczeństwa, zgodne 

z kryteriami określonymi w obowiązujących przepisach oraz Polskich Normach 

ustanowionych dla danych paliw lub aprobatą techniczną o ile, dla danego paliwa nie 

ustanowiono Polskiej Normy – zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami 

technicznymi. Dostarczany olej napędowy musi spełniać wymagania jakościowe 

określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarkiz dnia 9 października 2015r. w 

sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych(Dz.U. z 2015r, poz.1680). 

Standardy jakościowe oleju napędowego zostały określone w powyższym 

Rozporządzeniu i odnoszą się do istotnych cech przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedłożenia do niektórych faktur, 

świadectwa jakości paliwa a także, zlecenia badania laboratoryjnego określonej partii 

paliwa, w celu sprawdzenia spełnienia wymagań jakościowych. 

3. Badanie, o którym mowa w ust. 2, zleca się uprawnionej do tego jednostce 

/laboratorium/. 
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4. Pobranie próby do badania odbywa się w obecności przedstawiciela Zamawiającego 

oraz Wykonawcy, bezpośrednio po zatankowaniu zbiornika pojazdu Zamawiającego,                  

z tego dystrybutora, z którego tankowano paliwo do w/w pojazdu. 

5. Koszty przeprowadzonych badań laboratoryjnych pokrywa, w zależności od jego 

wyników; 

-   Wykonawca - jeżeli paliwo nie spełnia wymagań jakościowych określonych                           

w przepisach szczególnych, 

- Zamawiający - jeżeli paliwo spełnia wymagania jakościowe. 

 

§5 

 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej 

w zakresie obrotu paliwami ciekłymi. 

2. W przypadku wygaśnięcia koncesji w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca ma 

obowiązek niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu aktualną koncesję na obrót paliwami 

ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na cały okres trwania 

umowy. W przypadku oferty wspólnej Zamawiający żąda, aby w/w uprawnieniami 

wykazał się ten Wykonawca (lub wykonawcy), który faktycznie będzie realizował tę 

część zamówienia, wobec której są one wymagane. 

3. Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane 

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  

 

 

§6 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub  nienależyte wykonanie umowy 

przez zapłatę  kary umownej . 

2. Wykonawca zapłaci „Zamawiającemu” karę umowną : 

a/  za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn za które ponosi  

odpowiedzialność „Wykonawca”  -  w  wysokości  2000 zł (słownie : dwa  tysiące    

złotych) 

b/ za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 50 zł za każdy dzień  

zwłoki. 

c/ za zwłokę w dostarczeniu towaru wolnego od wad w wysokości 50 zł za każdy dzień  

zwłoki. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez Wykonawcę od 

umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność „Zamawiający” w wysokości  2000 

zł. (słownie: dwa tysiące  złotych). 

 

W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zastrzegają sobie 

prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

 

 

§7 

 

 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od niniejszej umowy w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 2. 

2.Wykonawca dostarczył przedmiot umowy nie odpowiadający warunkom umowy lub 

przekroczył termin realizacji umowy o 7 dni i w dodatkowym, wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie nie dłuższym niż 7 dni nie wykonał umowy zgodnie z jej zapisami. 
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3. W razie zaistnienia 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 istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych). W takim przypadku Wykonawcy nie 

przysługuje żadne roszczenie finansowo – prawne. 

4. W przypadku wygaśnięcia koncesji w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca ma 

obowiązek niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu aktualną koncesję na obrót paliwami 

ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na cały okres trwania umowy. 

Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi posiadania ww. koncesji w przeciągu 3 dni roboczych 

liczonych od dnia wygaśnięcia koncesji, Zamawiający odstąpi od niniejszej umowy z winy 

Wykonawcy, co skutkować będzie nałożeniem na Wykonawcę kar umownych zgodnie z 

brzmieniem § 7 ust 2 lit a/ umowy. 

5. Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek odszkodowanie, w tym kara umowna, za 

odstąpienie Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy. 

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający zachowuje prawo naliczania i egzekucji 

kar umownych. 

 

§8 

 

 

1. Wykonawca oświadcza, że przy udziale Podwykonawców wykona następujący przedmiot 

zamówienia niniejszej umowy: 

- …………………………………………. 

- ………………………………………….. 

2. Pozostały zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona siłami własnymi.  

3. Wykonanie części zamówienia przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez 

podwykonawców. 

5. Wykonawca każdorazowo przedstawia Zamawiającemu oświadczenie o danych 

dotyczących podwykonawcy, wraz z podaniem zakresu powierzonego mu zamówienia 

wynikającego z niniejszej umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia oświadczenia podwykonawców, że 

należności podwykonawców wynikające z tytułu zrealizowanych prac zostały przez 

Wykonawcę uregulowane, oświadczenie takie musi zostać dostarczone przez Wykonawcę 

Zamawiającemu przed wystawieniem  faktury wskazanej w § 4 niniejszej umowy. 

7. W przypadku nie dostarczenia, w terminie określonym w § 9 ust 6 umowy, przez 

Wykonawcę oświadczenia podwykonawców, że należności podwykonawców wynikające 

z tytułu zrealizowanych prac zostały przez Wykonawcę uregulowane, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności z  otrzymanej faktury, do momentu 

spełnienia tego warunku. 
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8. Brak zachowania przez Wykonawcę warunków określonych w § 9 ust 6 niniejszej 

umowy  zwalnia Zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur 

w części dotyczącej zatrzymania kwot. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom, której przedmiotem są dostawy 

określone w § 9 ust 1 niniejszej umowy, w przypadku uchylenia się od obowiązku przez 

Wykonawcę określonego w § 9 ust 6  niniejszej umowy. W tym przypadku Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość potrącenia bezpośredniej zapłaty przysługującej 

podwykonawcom z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia wskazanego w § 3 

niniejszej umowy. 

10. Kwota zapłaty przysługująca podwykonawcom winna zostać udokumentowana 

poprzez przedstawienie Zamawiającemu umowy lub zamówienia zawartego  między 

podwykonawcą a Wykonawcą na realizację określonej części przedmiotowego 

zamówienia.  

 

§ 9 

 

1. Strony oświadczają, że znane im są przepisy ustawy o ochronie danych osobowych i 

wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych i zobowiązują się do ich 

przestrzegania. Ponadto Zamawiający oświadcza, że jest administratorem zbiorów 

danych osobowych, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe, do których został 

upoważniony wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu niniejszej 

Umowy w sposób nie naruszający przepisów  ustawy o ochronie danych osobowych 

oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,  

3. Wykonawca nie może ingerować w dane osobowe w zakresie ich zmiany oraz 

usuwania bez zgody Zamawiającego.  

4. Wykonawca oświadcza, że wskazane przez niego osoby, upoważnione przez 

Zamawiającego do przetwarzania danych osobowych, zobowiązane są przez 

Wykonawcę do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych oraz 

sposobów ich zabezpieczenia, podpisały stosowne oświadczenia o poufności i zostały 

przez Wykonawcę przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych. 

5. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć szczególnej staranności przy przetwarzaniu 

danych osobowych, w tym zastosować środki zabezpieczające zbiór danych przed ich 

udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 

przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 

zniszczeniem.  

6. Wykonawca oraz wskazane przez niego osoby nie są uprawnieni do zakładania, 

posiadania oraz tworzenia jakichkolwiek kopii dokumentów zawierających dane 

osobowe będące przedmiotem niniejszej Umowy w postaci dokumentów papierowych 

lub baz elektronicznych innych niż konieczne do wykonania obowiązków określonych 

w niniejszej Umowie. 

7. Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że dysponują odpowiednimi środkami i 

należytymi zabezpieczeniami technicznymi, organizacyjnymi i informatycznymi 



 6 

umożliwiającymi bezpieczne przetwarzanie ewentualnie uzyskanych danych 

osobowych do których pracownicy Zamawiającego oraz osoby wskazane przez 

Wykonawcę uzyskali upoważnienie, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych 

osobowych. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do bezterminowego zachowania w poufności wszelkich 

informacji, z którymi zapoznał się w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej 

Umowy, w szczególności przetwarzanych danych osobowych jak i sposobów ich 

zabezpieczenia. 

9.        Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o: 

a)wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich 

niewłaściwym użyciu; 

b)wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony 

danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądami.  

10. Wykonawca odpowiada za wszelkie uchybienia, jakie powstały z udowodnionej winy 

Wykonawcy wobec Zamawiającego lub osób trzecich, w wyniku przetwarzania 

danych osobowych niezgodnego z niniejszą Umową, ustawą o ochronie danych 

osobowych lub aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.  

11. W przypadku wykrycia przez Zamawiającego, że Wykonawca i/lub podwykonawca 

postępuje niezgodnie z treścią niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 

niezwłocznego przywrócenia stanu zgodności. 

12. Wykonawca odpowiada za wszelkie uchybienia, powstałe z udowodnionej winy 

Wykonawcy i/lub podwykonawcy wobec Zamawiającego lub osób trzecich, w wyniku 

przetwarzania danych osobowych niezgodnego z niniejszą Umową oraz przepisami o 

których mowa w pkt. 1.  

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego 

wyłącznie w zakresie rzeczywiście poniesionych strat przez Zamawiającego z 

udowodnionej winy Wykonawcy i/lub podwykonawców. 

14. Zamawiający nie odpowiada za szkody spowodowane działalnością wskazanych przez 

Wykonawcę i/lub podwykonawców osób upoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych, w związku z realizacją zadań wynikających z niniejszej umowy. 

 

 

§10 

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2020r. 

 

§11 

 

1. Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość 

zmiany 

wysokości wynagrodzenia Umowy w następujących przypadkach: 

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym 
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wynagrodzeniu za pracę, 

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, 

- jeżeli zmiany określone w pkt. 1), 2) i 3) będą miały wpływ na koszty wykonania 

Umowy przez Wykonawcę. 

2.    W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 1) niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy 

w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki 

podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy po zmianie Umowy. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 2) niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy 

w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 

zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, 

w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną 

kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia 

za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe 

koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z 

podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie 

akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom 

Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie 

przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 3) niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy 

w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca 

zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego 

paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe 

koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą 

zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. c) niniejszego paragrafu. 

5.  Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 

1), 2) i 3) obejmować będzie wyłącznie płatności, których w dniu zmiany odpowiednio 

stawki podatku Vat, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 

6.  Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na 

zmianę wynagrodzenia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany 

Umowy przez Zamawiającego 

 

§12 

 

Integralną część niniejszej umowy stanowią:  

1) wykaz sprzętu i osób, 
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2) opis przedmiotu zamówienia, 

3)oferta Wykonawcy wraz z dostarczonymi oświadczeniami i dokumentami, 

 

§13 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie 

obowiązujące oraz zapisy zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

§14 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§15 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 


