
Załącznik Nr 9 do SIWZ 

Znak sprawy: ZPD.271.2.1.2017 

-PROJEKT - 

UMOWA  NR      

 

zawarta w dniu           w  Cisku pomiędzy : 

Gminą Cisek reprezentowaną przez : 

- Alojzego Parys   -   Wójta Gminy Cisek 

zwanym w dalszej części Zamawiającym, 

a firmą : .................................................................................................................................. 

mającą siedzibę w : ................................................................................................................ 

zarejestrowaną w : .................................................................... pod numerem ...................... 

REGON .......................................,  NIP .......................................... 

reprezentowaną przez : 

.................................................. 

zwaną w dalszej części Wykonawcą  

 

W  wyniku przeprowadzonego postępowania  przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zmianami) 

w ramach procedury: Przetarg nieograniczony Nr ZPD.271.2.2.2016 została zawarta umowa o 

następującej treści : 

 

§ 1 

 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi w zakresie przewozu 

dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w roku szkolnym 

2017/2018 w okresie od 04 września 2017r. do 22 czerwca 2018r.   

2. Przewóz dzieci i ich opiekunów będzie się odbywał w dni nauki szkolnej. 

3. Przewóz dzieci i ich opiekunów będzie się odbywał wg ustalonych tras i kursów zgodnie z 

rozkładem jazdy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy z możliwością korzystania 

przez dzieci z innych kursów autobusowych wykonawcy na terenie Gminy Cisek. 

    Zestawienie tras dowozu oraz godziny przywozu dzieci do szkół i przedszkoli oraz ich  

powroty są ujęte w rozkładzie jazdy, który stanowi zał. nr 1 niniejszej umowy. 

    Wykonawca zobowiązuje się do dowiezienia dzieci do szkół i przedszkoli oraz ich  

odwiezienia po zajęciach w godzinach podanych w zał. nr 1 niniejszej umowy. 

4. Przewóz dzieci do szkół i przedszkoli odbywać się będzie na podstawie imiennego biletu 

miesięcznego. Wykonawca zapewni bezpłatny przejazd opiekunom wyznaczonym na danej 

trasie. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w ilości przewożonych dzieci – 

zakupu biletów oraz w rozkładzie jazdy stosownie do § 7 ust.1.1) niniejszej umowy.      

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot zamówienia tj. świadczyć usługi 

określone w ust.1 do 4 o odpowiednim standardzie oraz odpowiednimi środkami transportu 

zapewniającymi bezpieczeństwo przejazdu dzieci i ich opiekunów. 

    Wykonawca podczas realizacji przedmiotu zamówienia dołoży najwyższej staranności oraz 

podejmie wszelkie środki ostrożności w celu bezpiecznego przewozu dzieci. 

7. Wykonawca zapewni pojazdy służące do przewozu uczniów w pełni sprawne technicznie, 

dopuszczone do ruchu zgodnie z polskim prawem, spełniające wymogi bezpieczeństwa,  

odpowiednio oznakowane (zgodnie z obowiązującymi przepisami), nie starsze niż z 2002r.,  
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utrzymane w czystości z zachowaniem estetyki wewnętrznej i zewnętrznej. Zamawiający 

zastrzega sobie kontrolę sprawności i czystości pojazdów. 

8. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca wszystkim przewożonym uczniom 

zapewni miejsca siedzące. 

9. W przypadku spadku temperatury powietrza na zewnątrz (na dworze) poniżej 5°C Wykonawca 

w czasie przewozu uczniów zapewni ogrzewanie autobusu. 

10. W przypadku awarii autobusu w czasie realizacji przedmiotu zamówienia tj. w trakcie 

świadczenia usług przewozowych, wykonawca niezwłocznie – w czasie 30 minut podstawi 

autobus zastępczy sprawny technicznie, spełniający wszelkie wymogi określone przepisami 

prawa, zapewniający bezpieczny przewóz dzieci. O wszelkich opóźnieniach Wykonawca 

natychmiast powiadamia dyrektora szkoły lub przedszkola oraz Zamawiającego 

11. Zamawiający dostarczy wykonawcy najpóźniej do dnia 25 każdego miesiąca zamówienie na 

bilety miesięczne. Zamówienie będzie zawierało ilość biletów miesięcznych na 

poszczególnych trasach. 

12. Imienne bilety miesięczne będą przekazane zamawiającemu najpóźniej do dnia 27 miesiąca 

poprzedzającego miesiąc korzystania z biletu miesięcznego.   

 

§ 2 

 

1. Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu umowy z najwyższą starannością, zgodnie z 

obowiązującymi  przepisami, normami technicznymi, standardami, etyką zawodową, dobrą 

jakością i właściwą organizacją oraz postanowieniami umowy. 

2. W przypadku, gdy wykonawca będzie realizował przedmiot umowy bez określonej w ust.1 

staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, zasadami BHP 

lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zamawiający ma prawo: 

- nakazać wykonawcy zaprzestania wykonywania przedmiotu umowy, 

- odstąpić od umowy w całości lub w części z winy wykonawcy bez wyznaczania 

dodatkowego terminu, 

- powierzyć wykonanie przedmiotu umowy innym podmiotom  na koszt i niebezpieczeństwo 

wykonawcy, 

- potrącić z wynagrodzenia wykonawcy należności z tytułu kar umownych, 

przy czym skorzystanie z jednego z powyższych uprawnień nie pozbawia zamawiającego 

możliwości skorzystania z pozostałych. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i terenem świadczenia usług oraz że 

warunki te są mu znane i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń oraz w pełni je akceptuje. 

 

§ 3 

 

1. Łączne wynagrodzenie za usługi określone w § 1 strony ustalają wraz z podatkiem VAT w 

wysokości : ...................... złotych, 

słownie: .................................................................................. ../100. 

Kwota netto: ...................... złotych 

słownie: ................................................................................... ../100. 

Podatek VAT  .. % wynosi : ..................... złotych. 

2. Wynagrodzenie określona w ust.1 stanowi sumę cen wszystkich biletów miesięcznych w 

całym okresie realizacji zamówienia tj. od 04 września 2017r. do 22 czerwca 2018r.  

3. Zestawienie cen jednostkowych biletów miesięcznych wg tras dowozu stanowi zał. nr 2 do 

niniejszej umowy.    
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4. Ceny biletów określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy  nie ulegną zmianie – 

podwyżce do końca realizacji przedmiotu zamówienia tj. do 22 czerwca 2018r.  

5. Ceny jednego biletu miesięcznego podana w załączniku nr 2 do niniejszej umowy może ulec     

zmianie jedynie w przypadku gdy potrzeba zmiany będzie wynikała ze zmiany przez 

ustawodawcę przepisów dotyczących podatków. 

 

§ 4 

 

1. Wynagrodzenie przysługujące wykonawcy będzie wypłacane za okresy miesięczne. 

2. Wynagrodzenie wykonawcy za dany miesiąc stanowić będzie sumę iloczynów ceny 

jednostkowej biletu miesięcznego na danej trasie i liczby biletów miesięcznych zakupionych 

przez zamawiającego na ten miesiąc na danej trasie. 

3. Faktury z tytułu wynagrodzenia za dany miesiąc będą wystawiane po odbiorze biletów 

miesięcznych na dany miesiąc na Gmina Cisek 47-253 Cisek ul. Planetorza52, NIP 

7492090804. 

4. Należność za zakup biletów miesięcznych na dany miesiąc zamawiający będzie przelewał na 

rachunek bankowy wykonawcy:  .................................................... w ciągu ……..… dni od 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury o której mowa w ust. 3. 

     Za dzień zapłaty strony umowy uznają dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego. 

5. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonania cesji wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego. 

 

§ 5 

 

1. Wykonawca oświadcza, że cały zakres niniejszej umowy wykona siłami własnymi*/,  

1. Wykonawca powierzy podwykonawcy */ : 

     - .................................................................................................. /nazwa i adres podwykonawcy/  

     - wykonanie następujących części robót …………....................................................................  

2. W przypadku powierzenia wykonania części usług podwykonawcy Wykonawca ponosi     

pełną odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie z warunkami określonymi w 

niniejszej umowie, normami i obowiązującymi przepisami. 

3. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań     

Wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników 

w takim stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych 

pracowników. 

 

§ 6 

 

1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy będą naliczane 

kary umowne:  

  1) Wykonawca zapłaci zamawiającemu  kary umowne : 

 a) w przypadku nie wykonania usługi w pełnym zakresie wynikającym z umowy – w 

wysokości pełnej dziennej należności brutto za usługi niewykonane czyli 1/20 kwoty 

wyliczonej w sposób określony w § 4 ust.2 niniejszej umowy, 

b) w przypadku nieterminowego przywozu lub odwiezienia dzieci bądź nienależytego 

wykonania przedmiotu zamówienia (w tym: nie zapewnienie wszystkim przewożonym 

uczniom miejsc siedzących, przewożenie dzieci w nie ogrzewanym autobusie przy spadku 
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temperatury określonej w § 1 ust. 9 niniejszej umowy, nie podstawienie autobusu 

zastępczego w terminie określonym w § 1 ust.10 niniejszej umowy) – w wysokości pełnej 

dziennej należności brutto za usługi wykonane nieterminowo lub nienależycie czyli 1/20 

kwoty wyliczonej w sposób określony w § 4 ust.2 niniejszej umowy, 

    c) za odstąpienie od umowy przez wykonawcę z przyczyn niezależnych od zamawiającego w 

wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust.1 niniejszej umowy,  

    d) za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn zależnych od wykonawcy w 

wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust.1 niniejszej umowy, 

    e) za niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w § 7 niniejszej umowy czynności w trakcie realizacji zamówienia w wysokości 2 

% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust.1 niniejszej umowy. 

  2) Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy przez wykonawcę 

z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność zamawiający w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy. 

2. Zamawiający może odliczyć kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na 

podstawie niniejszej umowy. 

3. Zapłata kar umownych nie wpływa na inne zobowiązania Wykonawcy wynikające z niniejszej 

umowy. 

4. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

obowiązku wynikającego z umowy przekracza wysokość kar umownych, zamawiający może, 

niezależnie od kar umownych dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych.  

5. Wykonawca nie płaci kar umownych i nie ponosi odpowiedzialności za nie wykonanie lub 

opóźnienie przewozu w skutek działania siły wyższej jak: gołoledź, zaspy śnieżne, powódź 

lub innych nie dających się przewidzieć utrudnień w ruchu drogowym, nie wynikających z 

winy Wykonawcy.       

6. Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie informować wykonawcę o wszelkich 

przeszkodach w wykonaniu przewozu osobiście lub telefonicznie na adres wykonawcy, tel. 

774871140. 

 

§ 7 

 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane  poniżej czynności w trakcie realizacji 

zamówienia tj. kierowcy którzy posiadają uprawnienia niezbędne do przewożenia osób 

autobusami.  

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
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potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie 

realizacji zamówienia: 

    1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy; 

     2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie 

podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 

wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w 

wysokości określonej w § 6 niniejszej umowy. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, za co Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w 

wysokości określonej w § 6 ust. 1 pkt.1 lit e) niniejszej umowy. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 8 

 

1. Postanowienia umowy mogą być zmienione w stosunku do treści oferty, na podstawie której     

    dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany mogą dotyczyć: 

  1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w poszczególnych miesiącach w 

ilości przewożonych dzieci – zakupu biletów oraz w rozkładzie jazdy  spowodowanych 

zmianą miejsca zamieszkania uczniów oraz miejsca uczęszczania do poszczególnych szkół. 

       W przypadku konieczności  dokonania zmian  w rozkładzie jazdy lub ilości  przewożonych 

osób zamawiający przedstawi wykonawcy pisemną zmianę z pięciodniowym 

wyprzedzeniem w stosunku do planowanego terminu wprowadzenia zmian. 

       Zmiany w rozkładzie jazdy lub ilości przewożonych osób spowodowanych zmianą miejsca 

zamieszkania uczniów oraz miejsca uczęszczania do poszczególnych szkół wprowadzone w 

czasie obowiązywania niniejszej umowy nie wymagają formy aneksu. 
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  2) Cena jednego biletu miesięcznego podana w załączniku nr 2 do niniejszej umowy może ulec 

zmianie jedynie w przypadku gdy potrzeba zmiany będzie wynikała ze zmiany przepisów 

prawa.    

3) Zmiany wynagrodzenia w przypadku spełnienia okoliczności o których mowa w art. 144 

ust.1 pkt 3 i 6 ustawy. 

4) Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisów art. 140 ust.3 ustawy 

stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie 

przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ z uwzględnieniem art.144 ustawy. 

  5) Zmiany podwykonawcy, wprowadzenie podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w 

treści oferty złożonej przez Wykonawcę lub rezygnacji z podwykonawcy – w przypadku gdy 

Wykonawca polegał na zasobach podwykonawcy na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy, tj. w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zmiana 

podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, że nowy 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 

w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 

§ 9 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach : 

   1) 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. 

       W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. 

   2) Wykonawca nie rozpoczął  wykonywania przedmiotu umowy lub przerwał jego realizację 

bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje jego wykonywania pomimo wezwania 

zamawiającego złożonego na piśmie, 

   3) realizowania przez Wykonawcę usług bez należytej staranności, niezgodnie z 

obowiązującymi  przepisami, normami technicznymi, standardami, etyką zawodową, dobrą 

jakością, zasadami BHP i właściwą organizacją lub  niezgodnie z postanowieniami niniejszej 

umowy, 

    4) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

    5) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku popadnięcia przez zamawiającego w 

zwłokę dłuższą niż 30 dni w zapłacie faktury częściowej w stosunku do terminu zapłaty tej 

faktury wskazanego w § 4 ust.4. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn, o których mowa w ust.1 pkt 2-5 oraz ust.2 

powinno zostać złożone na piśmie terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o 

okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od umowy Zamawiający może w przypadkach 

określonych w ust. 1 lit. b) lub c) powierzyć dalsze wykonania usług innej osobie na koszt i 

niebezpieczeństwo Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do prawidłowego 

wykonywania przedmiotu umowy. 
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5. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron odniesie 

skutek wyłącznie na przyszłość (ex nunc), co oznacza, że umowa pozostaje w mocy pomiędzy 

Stronami w zakresie prac wykonywanych do chwili odstąpienia od umowy. 

 

§ 10 

 

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy wykonawca jest zobowiązany przede 

wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do zamawiającego. 

3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszenia przez 

Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

4. W razie odmowy przez zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie 

udzielenie odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca 

uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 

5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 

właściwy z uwagi na siedzibę zamawiającego. 

 

§ 11 

 

Wykonawca w okresie obowiązywania umowy i niezakończonych rozliczeń z niej wynikających 

jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej 

działalności gospodarczej, o wszczęciu postępowania układowego bądź upadłościowego, a także 

o zmianie adresu siedziby firmy zmianie adresu zamieszkania jej właściciela pod rygorem 

skutków prawnych wynikających z zaniechania oraz uznania za doręczoną korespondencję 

kierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę. 

 

§ 12 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o transporcie drogowym, ustawy Prawo 

przewozowe, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 13 

 

Umowę niniejszą sporządza się w dwóch egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze 

stron. 

§ 14 

 

Wykaz załączników do umowy : 

1. Rozkład jazdy autobusów – zał. nr 1, 

2. Ceny biletów miesięcznych – zał. nr 2, 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                    WYKONAWCA 

 

 

Zamawiający zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia do 

przyszłej umowy zapisów uszczegóławiających wynikających ze złożonej oferty. 


