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Załącznik nr 7 do SIWZ 

WZÓR UMOWY 
 

Umowa zawarta dnia .................................r. pomiędzy: 
Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy – Biblioteką Główną Województwa Mazowieckiego z 
siedzibą w Warszawie ul. Koszykowa 26/28, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury dla których 

organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/7/99, NIP 526-12-87-150, 
REGON  000278681, 
reprezentowaną przez: 
dr Michała Strąka - Dyrektora 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
a 
…………………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 
zwanymi dalej łącznie: „Stronami” a każda odrębnie: „Stroną”. 
 
W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) dalej „ustawa Pzp”, została zawarta umowa o następującej treści, dalej 

„Umowa”: 

§ 1. 
Przedmiot Umowy 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: przeprowadzenie analizy 

formalno-prawnej i technicznej w celu określenia wymogów jakie musi spełnić system 
IAM/SSO wdrażany w ramach projektu Rozbudowa Katalogu Centralnego Bibliotek 

Publicznych m.st. Warszawy oraz zmian, które biblioteki muszą wprowadzić w celu 
integracji z nim swoich systemów bibliotecznych, dalej „Analiza”. 
 

2. Po przeprowadzeniu analizy formalno-prawnej i technicznej Wykonawca opracuje:   

1) Raport stanu bieżącego, 

2) Raport stanu docelowego zawierający rekomendacje zmian wymaganych u Partnerów Projektu, 

3) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) do zadania „Zakup i wdrożenie systemu IAM/SSO”, 

4) wzór Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, do stosowania w realizowanym 

Projekcie. 

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do Umowy. Wykonawca 

zobowiązuje się wykonać wszelkie zobowiązania wynikające z OPZ, nawet jeżeli nie zostały one wprost 

określone w treści Umowy. OPZ stanowi integralną część Umowy 

4. Partnerami Projektu realizowanego przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy – Bibliotekę Główną 

Województwa Mazowieckiego jest 18 bibliotek publicznych funkcjonujących w dzielnicach m.st. 

Warszawy.  

5. Zadanie finansowane jset ze środków Województwa Mazowieckiego 

§ 2. 
Realizacja Umowy 

 
1. Termin realizacji Przedmiotu Umowy: 28 lutego 2020 r. 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy na warunkach określonych w niniejszej 
Umowie, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, której kopia dołączona jest do Umowy jako załącznik nr 1 oraz 
z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.  
 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia wymagane 
odpowiednimi przepisami prawa, niezbędne dla realizacji Przedmiotu Umowy jak również dysponuje 
niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do jego wykonania z najwyższą starannością.  

 

4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy.  
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5. Podczas prowadzonych prac Wykonawca konsultować się będzie z wyznaczonymi osobami ze strony 
Zamawiającego oraz Partnerów Projektu. 

 
6. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco dokonywać z Zamawiającym uzgodnień, dotyczących realizacji 

Przedmiotu Umowy, stosować się do wytycznych i wskazówek Zamawiającego oraz udzielania 
wyjaśnień dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy, na każde żądanie i w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

 
7. Przedmiot Umowy może być wykonywany wyłącznie przez osoby wskazane w ofercie Wykonawcy, z 

zastrzeżeniem ust. 8 poniżej. 

 
8. Zamawiający dopuszcza zmiany ekspertów realizujących Przedmiot Umowy. Każdy z ekspertów może 

zostać zastąpiony wyłącznie przez osobę, posiadającą doświadczenie i uprawnienia nie niższe 
niż zastępowana osoba. Na potwierdzenie spełnienia tych warunków Wykonawca przedstawi stosowne 
dokumenty, zgodnie w wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w przedmiotowej 
dokumentacji przetargowej. Do czasu uzyskania od Zamawiającego akceptacji dla nowej osoby, osoba 
ta nie może podjąć żadnych działań związanych z wykonywaniem Umowy. Zmiana ekspertów może 

być dokonana na wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie 

 
9. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się na piśmie o zaistniałych podczas realizacji 

Przedmiotu Umowy przeszkodach w wypełnianiu swoich zobowiązań umownych.  
 
10. Osoby upoważnione do współpracy podczas realizacji Przedmiotu Umowy oraz do podpisania Protokołu 

odbioru: 

1) po stronie Wykonawcy: …………………………………………, e-mail: ……………………., tel: ………………………… 
2) po stronie Zamawiającego: …………………………………………, e-mail: ……………………., tel: ………………………… 
 

11. Każda ze Stron ma prawo udzielać upoważnień do występowania w jego imieniu także innym osobom, 
o czym powiadomi drugą stronę na piśmie z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana osób, o których 
mowa w ustępie powyżej, następuje poprzez pisemne powiadomienie i nie stanowi zmiany treści 

Umowy. 
§ 3. 

Odbiór Przedmiotu Umowy 
 

1. Zrealizowany Przedmiot Umowy, tj. wyniki Analizay oraz sporządzone na jej podstawie Raporty, Opis 
Prrzedmiotu Zamówienia oraz wzór Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, 
wymienione w §1 ust. 2 Wykonawca przekaże w wersji papierowej – 1 egz. oraz w formie plików PDF i 

w postaci plików w edytowalnej wersji elektronicznej, w formacie przetwarzanym przez MS Word, na 
adres e-mail podany w §2 ust. 10 pkt 2). Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ma obowiązek 
dołączyć do protokołu odbioru podpisane przez Wykonawcę i Partnera Projektu notatki potwierdzające 
wykonanie audytu u każdego z Partnerów Projektu. 
 

2. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dostarczenia wykonanego Przedmiotu Umowy zobowiązuje 
się poinformować Wykonawcę na adres e-mail wskazany w §2 ust. 10 pkt 1)  o braku zastrzeżeń albo 

zgłosić zastrzeżenia 
 

3. W przypadku braku zastrzeżeń ze strony Zamawiającego odbiór Przedmiotu Umowy zostanie 
potwierdzony Protokołem odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. Podpisany przez 
obie Strony Protokół odbioru, bez zastrzeżeń, potwierdza wykonanie Przedmiotu Umowy i stanowi 
podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.   

 
4. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się poprawić lub 

uzupełnić Przedmiot Umowy zgodnie z zastrzeżeniami Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 5 
dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego i ponownie przekazać go w 
edytowalnej wersji elektronicznej.  

 
5. Termin, o którym mowa w § 2 ust. 1, uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem Strony 

podpiszą Protokół odbioru Przedmiotu Umowy bez uwag. 
 

§ 4. 
Podwykonawcy 

 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

 

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Przetarg nieograniczony 

IT.26.PN.2.2019 
 

  
3 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie prace oraz ich skutki wykonywane przez 

podwykonawców, tak jak za działania własne. 
§ 5. 

Wynagrodzenie  
 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy wynosi brutto ….…….…………..zł 
(  słownie:…………………………..00/100) w tym ……………% podatku VAT, w kwocie………………………………….zł 

 

2. Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty, związane z realizacją Przedmiotu Umowy, włącznie 
z kosztami własnymi Wykonawcy, jak również jego podwykonawców.   
 

3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie Projektu Wykonawczego nastąpi na podstawie faktury VAT 
wystawionej przez Wykonawcę. Warunkiem wystawienia faktury jest odbiór ekspertyzy Protokołem 
odbioru bez zastrzeżeń, podpisanym przez Strony. 

 
4. Termin płatności każdej faktury wynosi 30 dni, licząc od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego. 

 

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Opóźnienie w 
zapłacie wynagrodzenia rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty ustawowych odsetek. 
 

6. W przypadku realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy z udziałem podwykonawców, warunkiem 
dokonania przez Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy jest przedłożenie przez Wykonawcę 
wraz z fakturą oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzających, że otrzymali 
od Wykonawcy całość wymagalnego wynagrodzenia należnego z tytułu zawartych z Wykonawcą umów 

i nie zgłaszają roszczeń finansowych do Wykonawcy oraz Zamawiającego za roboty wykazane w 
protokole odbioru.  
 

7. Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania cesji długów Zamawiającego, wynikających z realizacji 
przedmiotowej Umowy, na rzecz innych podmiotów. 

 
§ 6. 

Prawa autorskie 
 

1. Raporty z Analizy, Opis Przedmiotu Zamówienia do zadania „Zakup i wdrożenie systemu IAM/SSO” 
oraz wzór Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych (dalej: „utwór”) opracowane przez 
Wykonawcę zgodnie z Umową i zaakceptowane przez Zamawiającego stają się własnością 
Zamawiającego w momencie ich wydania Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia przewidzianego w 

niniejszej Umowie. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworu oraz 
wszystkich elementów wchodzących w skład utworu następuje z chwilą ich wydania Zamawiającemu, 
a w przypadku takich elementów utworu, które nie zostaną utrwalone na nośnikach materialnych lub 
nie mają postaci materialnej, z chwilą ich powstania.  

2. Wykonawca oświadcza, że będą mu przysługiwać wyłączne autorskie prawa majątkowe do utworu. 
Wykonawca oświadcza, że jego prawa do utworu mogą być przeniesione zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 

1669, 2245, 2339) bez naruszania praw osób trzecich lub innej umowy. 

3. Wykonawca na mocy niniejszej Umowy przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do 
utworu i jego części, na czas nieograniczony, bez ograniczenia terytorium i ilości wykorzystania, na 
polach eksploatacji wskazanych w ust. 4 poniżej, przy użyciu wszelkich dostępnych technik i nośników 
materialnych. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony wyraźnie podkreślają, iż powyższe 
zobowiązanie Wykonawcy dotyczy wszystkich elementów wchodzących w skład utworu. 

4. Pola eksploatacji, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu obejmują wyłączne prawo do: 

1) utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji lub jego części - wytwarzania egzemplarzy dokumentacji 
przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową (m.in. dyskietki, CD-ROM, DVD, Mp3, taśmy magnetyczne, 
nośniki magnetooptyczne), 
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2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór lub jego część utrwalono - 
wprowadzania do obrotu przy użyciu wszelkich dostępnych nośników, użyczania, najmu lub 

dzierżawy oryginału albo egzemplarzy, wprowadzenie utworu do pamięci komputera,  

3) w zakresie rozpowszechniania utworu lub jego części - wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz 
nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych 
technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet i w innych sieciach komputerowych, w tym 

zamieszczenie i modyfikacja utworu na stronach internetowych, nadawanie utworu przy pomocy 
sieci multimedialnej i teleinformatycznej, modyfikacje utworu umożliwiające stworzenie nawigacji po 
stronach internetowych, prawo nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej 
przez stację naziemną (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), prawo nadania z 
wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem 
satelity, równoczesne i integralne nadawanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub 
telewizyjną, publiczne udostępnianie na ogólnodostępnych wystawach lub ekspozycjach,  

4) tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, w tym dalszych projektów opartych na 
dokumentacji lub jej poszczególnych elementach z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 niniejszego 
paragrafu,  

5) prawo modyfikowania utworu, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek i zmian 
całości utworu oraz jego pojedynczych elementów z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 niniejszego 
paragrafu, 

6) prawo do swobodnego używania i korzystania z utworu oraz jego pojedynczych elementów, w 
zakresie informacji, reklamy i promocji. 

5. Wykonawca oświadcza, że nie istnieją żadne przeszkody faktyczne, ani prawne do przeniesienia na 
Zamawiającego autorskich praw majątkowych w powyższym zakresie. W przypadku, gdy Wykonawca 
nabędzie utwór od podmiotów trzecich, zobowiązuje się do nabycia od nich pełni praw, umożliwiającej 
ich przeniesienie na Zamawiającego w granicach określonych niniejszym paragrafem oraz zobowiązuje 
się zapewnić niezakłócone korzystanie z utworu przez Zamawiającego w tych granicach. W razie 

zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń z tym związanych przez osoby trzecie zobowiązuje się zwolnić z nich 
Zamawiającego i przejąć na siebie zaspokojenie wszelkich roszczeń z tym związanych. 

6. Strony uzgadniają, iż Zamawiający nabędzie prawo do zezwalania na wykonywanie prawa autorskiego 
do utworu zależnego z chwilą wydania zrealizownego Przedmiotu Umowy. 

7. W przypadku zaistnienia konieczności rozszerzenia zakresu eksploatacji utworu o pola niewymienione 
w niniejszej umowie, Strony w odrębnej umowie uregulują warunki przeniesienia autorskich praw 
majątkowych na niewymienione w niniejszej umowie pola eksploatacji. Zamawiającemu będzie 

przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu praw do eksploatacji utworu na niewymienionych w 
niniejszej umowie polach eksploatacji.  

8. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do utworu Wykonawca przenosi 
na Zamawiającego prawo własności nośników, na których został utrwalony utwór.  

9. W przypadku powstania sporu, jak również w przypadku wystąpienia z roszczeniami przez osoby 
trzecie w związku z prawami, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca będzie 

odpowiedzialny przed nimi za wszelkie roszczenia oraz zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty jakie 
ten poniósł w związku z wystąpieniem przez osoby trzecie z roszczeniami oraz odszkodowania, które 
zostaną zasądzone z tego tytułu od Zamawiającego. 

10. Wykonawca oświadcza, że po przeniesieniu na Zamawiającego praw, nie może on korzystać z utworu.  

 

§ 7. 
Zmiany Umowy 

 
1. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian treści zawartej Umowy, jeżeli zostały spełnione łącznie 

następujące warunki: 
1) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z 

należytą starannością, nie mógł przewidzieć,  
2) wartość zmiany nie przekracza 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie. 

 

2. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian treści zawartej Umowy spowodowane koniecznością zmiany 
terminu wykonania Przedmiotu Umowy: 
1)  w przypadku wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nagłe, niezależne od wiedzy i woli 

stron, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec przy dołożeniu należytej staranności, 
lub działania osób trzecich, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, uniemożliwiającej 
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realizację przedmiotu umowy lub powodującej konieczność przesunięcia terminu jej realizacji o czas 
działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, 

2) w przypadku niemożliwości przeprowadzenia audytu u Partnera Projektu w uzgodnionym terminie z 
powodu okoliczności zależnych od Partnera Projektu - o czas oczekiwania na umożliwienie przez 
Partnera Projektu przeprowadzenia audytu. 

 
3. Zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
4. Zmiany w zakresie: 

1) osób reprezentujących Strony; 
2) formy prawnej Wykonawcy; 
3) adresowe jednej ze Stron; 

wymagać będą pisemnego poinformowania Stron bez konieczności zawierania aneksu do Umowy. 
 

§ 8. 
Kary umowne 

 
1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej za opóźnienie w wykonaniu postanowień 

niniejszej Umowy w terminach z niej wynikających lub w terminie każdorazowo wyznaczonym przez 
Zamawiającego w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 Umowy 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie wskazanego terminu. 
 

2. Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu wykonania Przedmiotu Umowy nie będzie skutkowało 
naliczaniem przez Zamawiającego kar umownych, jeżeli spowodowane będzie udokumentowaną 
przerwą w dostawie nośników energii bądź będzie skutkiem działania siły wyższej. 

 
3. Za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on karę umowną w 

wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 Umowy. 
 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kwoty naliczonych kar umownych bezpośrednio przy 
zapłacie faktury wystawionej za wykonanie Przedmiotu Umowy. 

 
§ 9. 

Odstąpienie od Umowy 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia 

informacji o poniższych okolicznościach:  
1) Wykonawca nie realizuje Przedmiotu Umowy lub wykonuje go w sposób nienależyty, odmiennie, 

niż to zostało określone w niniejszej Umowie pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na 
piśmie; 

2) Wykonawca nie zastosuje się do wymagań wynikających z postanowień niniejszej Umowy  
 

2. Oświadczenie o odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i następuje 
z chwilą doręczenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu wraz z podaniem przyczyny. 

§10. 
Postanowienia końcowe 

 

1. W przypadku dostępu do danych prawnie chronionych, będących w zasobach Zamawiającego i 
warszawskich bibliotek publicznych, Wykonawca zobowiązuje się w okresie, w którym będzie 
dysponował dostępem do powyższych danych oraz po zakończeniu tego dostępu, do zachowania 

w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie i w związku z realizacją niniejszej Umowy. 
Szczegółowe postanowienia dotyczące informacji poufnych, zdobytych przez Wykonawcę w trakcie 
realizacji Przedmiotu Umowy określone zostały w odrębnej umowie o zachowaniu poufności, zawartej 
między Zamawiającym a Wykonawcą. 

 
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z powodu szkód i 

strat związanych i wynikłych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy.  
 

3. Strony podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikających z 
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, powstałych między nimi albo między Zamawiającym a 

podwykonawcami, na drodze bezpośrednich negocjacji. Jeśli Zamawiający i Wykonawca nie są w 
stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze stron może poddać spór rozstrzygnięciu przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Pzp.  
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5. Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze Stron. 

 
6. Zamawiający i Wykonawca są administratorami danych osobowych udostępnionych przez drugą Stronę 

Umowy w celu jej realizacji lub do kontaktów w ramach bieżącej współpracy, w rozumieniu art. 4 pkt 7 
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 (RODO). We wskazanym zakresie 
Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do stosowania przepisów RODO i do wykonywania 
wynikających z nich obowiązków nałożonych na administratorów danych. 

 
7. Integralną część Umowy stanowią załączniki: 

Załącznik nr 1: kopia Oferty Wykonawcy; 

Załacznik nr 2: Opis Przedmiotu Zamówienia: 

Załącznik nr 3: Protokół odbioru (wzór) 

           

 

WYKONAWCA                                                                         ZAMAWIAJĄCY      

 


