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Załącznik nr 7 do SIWZ

WZÓR/PROJEKT UMOWY nr UG/…./2014
Zawarta w dniu ………. 2014 r. w Czarnym Dunajcu pomiędzy Gminą Czarny Dunajec z
siedzibą przy ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, NIP: 735-28-43-273
reprezentowaną przez:
Józef Babicz – Wójt Gminy
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Stanisławy Pilch
zwaną dalej w treści umowy "Zamawiającym",
a firmą: ........................................................................................................................... z siedzibą w:
...............................................................................................................................................................
wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej lub Rejestru Sądowego pod nr ewidencyjnym:
...............................................................................................................................................................
NIP: ................................................ REGON: ...................................................................................
zwaną dalej w treści "Wykonawcą",
reprezentowaną przez:
1 . ..........................
Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego nr: 8/2014 [znak sprawy RB.271.8.2014 ] zgodnie z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 z późn.
zm.).
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczogaśniczego GBA z napędem 4x4 w ramach projektu pn.: /Wspólne zapobieganie,
koordynacja działań i gotowość do skutecznej ochrony przeciwpożarowej środowiska i
mieszkańców regionów przygranicznych Habovka – Czarny Dunajec/.
2. Pojazd przeznaczony jest dla potrzeb jednostki OSP w miejscowości Czarny Dunajec.
3. Przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jego opis techniczny stanowi załącznik numer 3
do niniejszej umowy.
§2
Obowiązki stron
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla zrealizowania
przedmiotu umowy określonego w § 1.
2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykona z zachowaniem wysokiej jakości użytych
materiałów i zrealizowanych prac oraz dotrzyma umówionych terminów przy zachowaniu należytej
staranności.
3. Wykonawca przeszkoli nieodpłatnie w zakresie prawidłowej obsługi dostarczonego samochodu
osoby wskazane przez zamawiającego.
4. Szkolenie z zakresu podstawowej obsługi samochodu pożarniczego nastąpi w terminie odbioru
przedmiotu zamówienia w siedzibie Wykonawcy.
5. Wykonawca dokona dodatkowego szkolenia w siedzibie OSP w terminie ustalonym przez OSP w
okresie do 6 miesięcy od daty odbioru samochodu - koszt szkolenia pokrywa wykonawca.
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§3
Postanowienia szczegółowe realizacji umowy
1. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem wymienionego w § l przedmiotu umowy, który jest
wolny od wad prawnych, praw osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie, którego
przedmiotem jest ten przedmiot umowy, a także nie jest on przedmiotem zabezpieczenia, zastawu.
2. Odbiór pojazdu nastąpi w siedzibie Wykonawcy.
3. Integralną częścią niniejszej umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
4. W toku wykonywania zamówienia wykonawca obowiązany jest do uwzględnienia zmian
wynikających z potrzeb Zamawiającego nierodzących skutków finansowych.
§4
Termin wykonania przedmiotu umowy
1. Wykonawca zobowiązany jest dokonać dostawy w terminie: do dnia 30 maja 2014r.
2. Przez zakończenie dostaw rozumie się zakończenie odbiorów ilościowo-jakościowych
przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
§5
Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze
1. Strony umowy postanawiają, że formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy są kary umowne:
a) Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w przypadku:
· odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia wskutek okoliczności od zamawiającego
niezależnych w wysokości 10% wartości brutto,
· zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości brutto zamówienia za każdy
dzień zwłoki,
· zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości brutto zamówienia za
każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez strony w celu
usunięcia wad,
b) Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy z przyczyn
niezależnych od wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, przy czym nie
dotyczy odstąpienia od umowy na podstawie art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych.
2. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania
uzupełniającego.
3. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z faktury.
4. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych w
niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.
§6
Wynagrodzenie z wykonanie przedmiotu umowy
1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
ustalona została na podstawie oferty wykonawcy.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy ustala się na kwotę brutto ….......... zł
(słownie: …............... złotych 00/100) w tym obowiązujący podatek VAT w wysokości [….%.]
3. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 2. obejmuje wszystkie koszty związane z
realizacją przedmiotu zamówienia w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników
mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
4. Zapłata będzie dokonana przelewem bankowym na konto wskazane przez wykonawcę w
terminie 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury wystawionej na podstawie
protokołu odbioru ilościowo-jakościowego potwierdzającego bez zastrzeżeń odbiór przedmiotu
umowy.
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5. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
6. W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami
obowiązującymi w momencie wystawienia faktury.
7. Płatnikiem całości wynagrodzenia dla Wykonawcy jest Gmina Czarny Dunajec.
§ 6.1
Podwykonawcy
Zapis w przypadku nie angażowania Podwykonawców

Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi cały zakres rzeczowy robót.
lub
Zapis w przypadku angażowania Podwykonawców

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie siłami własnymi oraz przy udziale
podwykonawców.
1. Zakres rzeczowy dostaw/usług, który Wykonawca zrealizuje angażując Podwykonawców:
a) Podwykonawca (podać nazwę, siedzibę, podstawę prowadzenia działalności gospodarczej)
..................................................................................................................................................
zakres robót ...............................................................................................................
2. Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez podwykonawców na zasadach określonych w
art. 647 Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z ustawą z dnia 8 listopada 2013r. o zmianie ustawy
Pzp (Dz. U. z 9 grudnia 2013r. poz. 1473).
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty/usługi, które wykonuje przy pomocy
podwykonawcy/ów.
4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo
nie może być dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy.
5. W razie otrzymania przez Zamawiającego informacji, iż Wykonawca nie zapłacił
podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, zamawiający będzie miał prawo do
powstrzymania się z płatnością wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjaśnienia tej
okoliczności. Część zatrzymanego wynagrodzenia nie będzie wyższa niż sporna kwota.
6. Przed wypłatą wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie
podwykonawców, iż należności związane z realizacja zamówienia (bądź jego części), zostały
podwykonawcom zapłacone przez Wykonawcę w pełnej wysokości oraz w terminie.
7. W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziału podwykonawców, Wykonawca przed
wypłatą wynagrodzenia, złoży oświadczenie w tym zakresie.

1.

2.

3.

§ 6.2
Podwykonawcy
W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę,
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe potwierdzające
uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą.
Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia
należnego podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców a wraz z fakturą za wykonane
roboty przedstawi Zamawiającemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę
należną podwykonawcom.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi.
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Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy.
5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy, o których mowa w ust. 3. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag,
nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
6. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez
zamawiającego, zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli wykonawca
wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo;
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo;
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca
wykaże zasadność takiej zapłaty.
8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o których mowa w ust. 3,
zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego
wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w
części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.
9. Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o których mowa
w ust. 3, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia
publicznego przez Zamawiającego.
10. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, zobowiązany sjest zastrzec postanowienie, iż
Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe podwykonawców i żądania
przedstawiania na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego
podwykonawcom wynagrodzenia.
§7
Warunki gwarancji
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy bez usterek.
2. Wykonawca udziela:
a) na podwozie samochodu: …..miesiące,
b) na nadwozie pożarnicze: …. miesiące,
licząc od daty podpisania protokołu obioru, przy czym uprawnienia z tytułu rękojmi nie zostają
wyłączone.
3. Gwarancja będzie świadczona przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis lub osoby
na koszt wykonawcy w siedzibie zamawiającego, a jeżeli jest to technicznie niemożliwe to wszelkie
działania organizacyjne i koszty z tym związane ponosi wykonawca.
4. Na zamówione podzespoły zakupione przez Wykonawcę udziela się gwarancji zgodnie z
gwarancja ich producenta.
5. W okresie gwarancji naprawy nadwozia i podwozia będą świadczone bezpłatnie przez
Wykonawcę, Serwis Wykonawcy lub Autoryzowany Serwis Producenta Podwozia.
6. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego produktu zgodnie ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno
wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru przez
zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które wykonawca
ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania
gwarancji.
7. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze przedmiotu umowy.
8. Czas reakcji na zgłoszenie usterki (przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki poprzez
stawiennictwo serwisanta lub telefoniczne czy e-mailowe rozwiązanie problemu) w terminie nie
4.
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dłuższym niż 3 dni robocze od zgłoszenia usterki (powiadomienia telefonicznego) z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy.
9. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od
dnia przyjęcia zgłoszenia przez serwis (telefonicznie, faxem). W przypadku konieczności
sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych termin ten nie może by dłuższy niż 28 dni
kalendarzowych, chyba że strony w oparciu o stosowny protokół konieczności wzajemnie
podpisany uzgodnią dłuższy czas naprawy.
10. W przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej dłużej niż 28 dni kalendarzowych wykonawca
zapewni samochód zastępczy o podobnych parametrach.
11. Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia do
usunięcia awarii czy usterki.
12. W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu wykonawca zobowiązany jest do
wymiany wadliwego elementu lub urządzania na nowe wolne od wad.
13. W przypadku gdy wykonawca nie wypełni warunków gwarancji, lub wypełni je w sposób
nienależyty, zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt
wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy.
14. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu leżącego po stronie wykonawcy nie usunie on wady (usterki) w
wyznaczonym terminie, zamawiający ma prawo zaangażować innego wykonawcę do usunięcia wad
(usterek), a wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu
14 dni od daty otrzymania dowodu zapłaty.
15. Przy odbiorze wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty gwarancyjne.
16. Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji określonych
przez producenta w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez wykonawcę.
17. W przypadku skomplikowanej wady lub usterki wymagającej dłuższego okresu naprawy niż 28
dni kalendarzowych, czas naprawy będzie każdorazowo negocjowany pomiędzy umowy, w którym
określą w szczególności rodzaj wady lub usterki oraz czas niezbędny dla jej usunięcia, jednak czas
ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.
18. Od momentu przekazania prawa z tytułu gwarancji przechodzą na zamawiającego.
§8
Umowne prawo odstąpienia od umowy
1. Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym, zamawiającemu przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,
2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy –
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:
1) Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,
2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru lub podpisania protokołu
odbioru,
3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
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§9
Odbiór
1. Przedmiot umowy zostanie wydany przez wykonawcę wraz z kartami gwarancyjnymi i
instrukcjami obsługi.
2. Wykonawca ma obowiązek powiadomić zamawiającego co najmniej dwa dni robocze wcześniej
o terminie odbioru
3. Strony powołują do wzajemnych kontaktów na etapie realizacji umowy następujące osoby:
- ze strony zamawiającego: ………………………
- ze strony wykonawcy: …………………………….
4. W miejscu odbioru nastąpi odbiór ilościowo - jakościowy przedmiotu umowy, polegający na
sprawdzeniu ilościowym elementów dostawy, stwierdzeniu braku uszkodzeń mechanicznych i
poprawności działania na podstawie protokołu odbioru ilościowo-jakościowego.
5. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru będzie cały zakres objęty niniejszą umową.
6. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić przed odbiorem przewidziane w przepisach próby i
sprawdzenia przedmiotu umowy.
7. Odbiór polegać będzie na sprawdzeniu zgodności z ofertą, kompletności wyposażenia,
poprawności wykonania i funkcjonowania samochodu, zabudowy i wyposażenia.
8. Wykonawca po skompletowaniu przedłoży zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy (np. świadectwa jakości, atesty, książkę pojazdu,
świadectwo homologacji, gwarancję, dowód rejestracyjny pojazdu itp.)
9. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w terminie trzech dni od daty
pisemnego zawiadomienia przez wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o
tym wykonawcę.
10. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu końcowego umowy w siedzibie Wykonawcy.
11. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiający odmówi odbioru do
czasu usunięcia wady, jeżeli zaś wady nie nadają się do usunięcia lecz nie uniemożliwiają
użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający obniży wynagrodzenie za
ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.
12. Jeżeli wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie, zamawiający usunie je w
zastępstwie wykonawcy i na jego koszt.
13. Z czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru (określające stan techniczny pojazdu, ewentualne usterki, i deklarowany przez
Wykonawcę termin ich usunięcia). Protokół podpisują przedstawiciele obu stron.
14. Zamawiający zobowiązuję się na własny koszt do odebrania przedmiotu umowy z siedziby
wykonawcy.
15. Przedmiot umowy zostanie wydany Zamawiającemu z pełnym bakiem paliwa.
16. Z chwilą wydania samochodu zamawiającemu, przechodzą na niego wszelkie korzyści i
obciążenia związane z pojazdem, jak również ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia
pojazdu.
§ 10
Zmiana umowy
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy zmian, które nie spowodują istotnych zmian w
treści oferty wykonawcy.
Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
1. Zmiany danych teleadresowych, osób wykonujących zamówienie
2. Zmian podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy – na
wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy –
na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego.
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4. Zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie wystąpi lub będzie
miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:
a) siły wyższej,
b) innych zdarzeń o charakterze obiektywnym, niezależnych od stron, którym nie można było
zapobiec przy
zachowaniu należytej staranności
c) przedłużającego się postępowania odwoławczego,
– na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego
5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy zmiana danych związanych z obsługą
administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana konta bankowego).
6. zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia jeżeli takie opóźnienie wystąpi lub będzie
miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia przerw w jej wykonaniu z
przyczyn niezależnych od wykonawcy,
7. zmiany ceny brutto – w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT,
8. zmiany zasad dokonywania odbioru.
9. gdy zmiany treści umowy są korzystne dla Zamawiającego.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksy sporządzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
Postanowienia końcowe
1.

Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 z późn. zm.),
oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią
inaczej.

3.

Każda zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej (aneksu) pod rygorem
nieważności. Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem nieważności zmiana postanowień
zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla
Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej
ze stron.
Integralną część umowy stanowią załączniki:
1. Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1
2. Siwz – załącznik nr 2
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3
ZAMAWIAJĄCY:
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