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Załącznik nr 3 do SWZ 

Umowa Dostawy Nr ………………………….. 

zawarta w dniu ………………….. w Białymstoku 

pomiędzy: 

ZAMAWIAJĄCY: ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

NIP: ………………….. REGON: ………………….. 

reprezentowany przez: 

………………………………………………………………  

……………………………………………………………… 

zwany dalej Zamawiającym 

a 

WYKONAWCA: Pełna nazwa firmy lub Pan/i ……… prowadzący/a działalność 

gospodarczą pod nazwą ………………………………………… 

Kod miejscowość, ulica numer ………………………………….. 

Nr telefonu:………………...    Nr fax.:…………………………… 

NIP:………………………… REGON:………………………….. 

KRS:…………………………………………………………………. 

reprezentowany przez:……………………………………………… 

Pana/ią………. – (np. Prezesa Zarządu) 

zwany dalej Wykonawcą/Dostawcą 

 

Umowa została zawarta  w wyniku udzielenia zamówienia klasycznego przeprowadzonego 

zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.2019.2019 z dnia 2019.10.24 z późn. zm.). 

 

§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej umowy są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w cz. 

……………… przeznaczonych na potrzeby bieżącego żywienia w asortymencie 

i ilościach ujętych w zestawieniach stanowiących. Zamawiający zaznacza, że realizowane 

cykliczne dostawy, każdorazowo winny być dostosowane wagowo do składanego 

zamówienia. 

2. Przedmiot umowy musi spełniać wymagania przedstawione w opisie przedmiotu 

zamówienia załącznik nr 2 (minimalne wymagania jakościowe) i jest jej integralną częścią. 

3. Zakres asortymentu wraz z cenami stanowi załącznik nr 1 (kopia formularza cenowego) do 

niniejszej umowy i jest jej integralną częścią. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie ze złożoną ofertą, z należytą 

starannością, z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi 

przepisami i normami. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości produktów. Powyższe nie 

może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę roszczeń o zakup pozostałej 

ilości produktów ani o zapłatę równowartości niezamówionych produktów czy 
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odszkodowania za ich nie zamówienie. 

6. Zakres ilościowy przedmiotu umowy składa się z zamówienia podstawowego wskazanego 

w opisie przedmiotu zamówienia w odniesieniu do każdej pozycji asortymentu oraz 

zamówienia objętego prawem opcji. 

7. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji przez cały okres 

obowiązywania umowy, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć artykuły objęte 

prawem opcji po cenach jednostkowych wskazanych w swojej ofercie. 

8. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do 

zamówienia podstawowego. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości bądź części zamówienia 

objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił 

żadnych roszczeń. 

10. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego o 

uruchomieniu prawa opcji poprzez poinformowanie stosownym pismem. 

11. Wykonawca zobowiązuje się  przez cały okres obowiązywania umowy do posiadania 

aktualnej decyzji administracyjnej zatwierdzającej zakład, wydanej przez organ 

urzędowej kontroli żywności (Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 

Powiatowego Lekarza Weterynarii). Decyzja musi określać rodzaj i zakres 

prowadzonej działalności oraz rodzaj żywności będącej przedmiotem produkcji i 

obrotu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego w tym zakresie. 

12. Przedmiot zamówienia (występujący w opakowaniach jednostkowych) dostarczany będzie 

w oryginalnych opakowaniach – bez stosowania opakowań zastępczych. 

13. W czasie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo 1-krotnego wykonania na 

koszt Wykonawcy badań kontrolnych potwierdzających zgodność produktów z opisem 

przedmiotu zamówienia. Laboratorium, kierunek i zakres badań kontrolnych określa 

Zamawiający. Zamawiający zleci osobom uprawnionym (próbobiorca – rzeczoznawca) 

pobranie prób i wykonanie badań w laboratorium akredytowanym w zlecanym kierunku i 

zakresie badań.  

14. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że środki spożywcze dostarczane  

w ramach umowy są wolne od wad jakościowych. 

15. Środki spożywcze, będące przedmiotem umowy, będą pochodzić z bieżącej produkcji i 

będą spełniały wymagania niniejszej umowy. 

 

§ 2. 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

Termin wykonania zamówienia podstawowego obejmuje rok szkolny 2021/2022 – do 30 

czerwca 2022 r. wraz z jego specyfiką uwzględniającą w szczególności dni/okresy wolne od 

obowiązku szkolnego, przy czym pierwsze zamówienie może zostać złożone w tygodniu 

poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego, tj. przed 1 września 2021 r. 

Z zamówienia w zakresie prawa opcji Zamawiający, w miarę potrzeb, będzie korzystał w ww. 

terminie zamówienia podstawowego. 
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§ 3. 

WARTOŚĆ UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI  

1. Wartość przedmiotu umowy, zgodnie z przedstawioną i przyjętą ofertą cenową wynosi: 

netto: ……………. zł (słownie: …………………………………………………) 

podatek VAT: ………………. zł (słownie: …………….……………………….) 

brutto : …………. zł (słownie: ………………………………………………….) 

lub  

zamówienie podstawowe: 

netto: ……………. zł (słownie: …………………………………………………) 

podatek VAT: ………………. zł (słownie: …………….……………………….) 

brutto : …………. zł (słownie: ………………………………………………….) 

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zamówienia opcjonalnego, wartość w/w 

zamówienia nie może przekroczyć kwoty: 

netto: ……………. zł (słownie: ………………………………….…………..…) 

podatek VAT: ………………. zł (słownie: ……………………………………) 

brutto : …………. zł (słownie: …………………………….…………………..) 

Całkowita wartość umowy (zamówienie podstawowe i opcjonalne) nie może przekroczyć 

kwoty: 

netto: ……………. zł (słownie: …………………………………………………) 

podatek VAT: ………………. zł (słownie: …………….……………………….) 

brutto : …………. zł (słownie: ………………………………………………….) 

2. Wartość brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym podatek od 

towarów i usług VAT, inne opłaty i podatki, opłaty celne, ubezpieczenia, koszty 

opakowania oraz koszty dostawy (transportu) produktów do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego wraz z kosztami rozładunku.  

3. Zapłata za dostarczony Towar nastąpi wg cen jednostkowych, określonych w Załączniku  

nr 1 do niniejszej umowy, w formie polecenia przelewu z rachunku bankowego 

Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. 

4. Termin płatności wynosi do 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

5. Podstawą do zapłaty faktury VAT jest Protokół zdawczo - odbiorczy sporządzony bez 

uwag, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy.  

6. Faktura VAT powinna być wystawiona dla każdego odbiorcy oddzielnie – jeżeli tacy będą. 

7. W przypadku otrzymania błędnie wystawionej faktury VAT lub otrzymania faktury VAT 

bez wymaganych dokumentów Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę, a 

Wykonawca zobowiązany jest do skorygowania faktury VAT, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz dostarczenia wymaganych w umowie dokumentów. Do czasu doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo skorygowanej faktury VAT oraz kompletu dokumentów 

termin płatności faktury o którym mowa w ust. 4, nie biegnie.  

8. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

9. Wartość przedmiotu umowy nie może przekroczyć środków finansowych przeznaczonych 

na jej realizację. 

10. Wykonawca zamierzający wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za 

pośrednictwem PEF zobowiązany jest do uwzględniania czasu pracy Zamawiającego, 
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umożliwiającego Zamawiającemu terminowe wywiązanie się z zapłaty wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

11. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich 

fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie  

z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. z 2020, 

poz.1896) prowadzony jest rachunek VAT.  

12. Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach 

bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia 

zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie  

wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT 

(np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane 

stawką 0. 

13. Wykonawca, który w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT,  

a podczas obowiązywania umowy stanie się takim podatnikiem, zobowiązuje się do 

niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie oraz o wskazanie rachunku 

rozliczeniowego, na który ma wpływać wynagrodzenie, dla którego prowadzony jest 

rachunek VAT. 

 

§ 4. 

SPOSÓB, MIEJSCE I ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Przedmiot umowy należy dostarczyć własnym środkiem transportu i na własny koszt wraz 

z rozładunkiem ze środka transportu, ustawieniem we wskazanym miejscu przez 

użytkownika. 

2. Realizacja dostaw odbywa się na podstawie składanych przez Zamawiającego   

w formie pisemnej lub za pośrednictwem faxu  zamówień, zawierających ilości  

i terminy dostawy (w zależności od potrzeb Zamawiającego). 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zamówionego asortymentu pod 

względem ilościowym i jakościowym w momencie odbioru towaru, w obecności 

przedstawiciela Wykonawcy. 

4. Miejsce realizacji przedmiotu umowy: siedziba Zamawiającego. 

5. Zamówiony towar należy dostarczyć w dniach roboczych w godz. 07:00 – 08:00 w ilości 

zgodnej z zamówieniami częściowymi składanymi przez osobę upoważnioną bądź 

najpóźniej do godz. 12:00 dnia poprzedzającego dostawę, wg cen określonych 

w formularzach cenowych lub w formie dostawy dodatkowej w dniu złożenia zamówienia. 

6. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku 

do każdego produktu odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami 

europejskimi. 

7. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, 

o których  mowa w ust. 6 ma prawo odmowy przyjęcia tej partii przedmiotu zamówienia. 

8. Czas realizacji dostawy dodatkowej złożonej w dniu dostawy ………………… 
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§ 5. 

ZBYCIE WIERZYTELNOŚCI 

Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności należnych mu od 

Zamawiającego bez jego uprzedniej, pisemnej zgody pod rygorem nieważności. 

 

§ 6. 

WSPÓŁDZIAŁANIE I NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY 

1. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

w celu należytej realizacji zamówienia. 

2. Za realizację umowy ze strony Zamawiającego, tj. nadzór nad terminowym  

i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia odpowiedzialny jest: 

…………………………………………………………tel. ……………………………….. .                    

3. Za realizację umowy ze strony Wykonawcy odpowiedzialny jest 

………………………………………………………… tel. ………………………………. .  

4. Zmiana osób wskazanych w ust. 2 i 3 nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga pisemnego 

poinformowania drugiej strony. 

 

§ 7 

KARY UMOWNE 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony uprawnione są 

do dochodzenia swoich roszczeń na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz na 

zasadach ogólnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z .2020, 

poz.1740 z późn. zm.). 

2. W poniżej określonych przypadkach, Zamawiający uprawniony jest do żądania od 

Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych: 

a) 20 % wartości brutto przedmiotu umowy określonego w § 3. ust. 1 umowy  –  

w wypadku odstąpienia od umowy bądź rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

b) 20 % wartości brutto niezrealizowanego przedmiotu umowy (określonego na podstawie 

cen jednostkowych brutto niedostarczonego Towaru na dzień odstąpienie od umowy lub 

rozwiązania umowy) – w wypadku odstąpienia od niezrealizowanej części umowy bądź 

rozwiązania umowy w części, przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy; 

c) 5 % wartości brutto cen jednostkowych Towaru niedostarczonego w terminie - za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie Towaru, ale nie więcej niż 20% wartości brutto 

przedmiotu umowy określonego w § 3. ust. 1; 

dostawy realizowane sukcesywnie: 

d) 5 % wartości brutto cen jednostkowych Towaru niedostarczonego w terminie określonym 

każdorazowo w Zamówieniu - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie Towaru, ale 

nie więcej niż 20% wartości brutto przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1; 

e) 5 % wartości brutto cen jednostkowych Towaru dostarczonego wadliwego, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy wolnego od wad, w miejsce 
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wadliwego przedmiotu umowy, albo zwłoki w usunięciu wad,  ale nie więcej niż 20% 

wartości brutto przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1; 

f) 10 % wartości brutto cen jednostkowych zareklamowanego Towaru w przypadku odmowy 

dostarczenia przez Wykonawcę nowego towaru;  

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 35 % wartości brutto 

umowy. 

4. Zapłata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków 

wynikających z umowy. 

5. W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają szkody wyrządzonej Zamawiającemu 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także w przypadkach, dla 

których nie zastrzeżono kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

6. Termin zapłaty kar umownych wynosi do 7 dni od dostarczenia drugiej Stronie dokumentu 

obciążającego karami umownymi /noty obciążeniowej/. 

7. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, 

lub z wierzytelności należnych Wykonawcy z innych tytułów, w tym z innych umów 

zawartych z Zamawiającym, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

8. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego  

z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę 

było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec 

Wykonawcy przez jego podwykonawców lub inne podmioty. 

9. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania obowiązków określonych  

w niniejszej umowie, o ile Zamawiający nie podjął decyzji w przedmiocie odstąpienia lub 

rozwiązania umowy, lub dokonania jej zmiany. 

 

§ 8. 

ROZWIĄZANIE ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy (w całości bądź części) lub jej 

rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym: 

1) w razie uchybienia terminu realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub innego 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 

2) gdy powstanie zagrożenie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy / likwidacji 

przedsiębiorcy, 

3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

4) w razie dokonania cesji wierzytelności z naruszeniem § 5, 

5) w razie zmiany podwykonawcy z naruszeniem § 9 ust. 3. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 w terminie do 

6 miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach wskazanych w umowie jako 

przyczyny odstąpienia. 

3. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu zobowiązania w terminie określonym  

w § 4 Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy  

i naliczenia kar umownych, przewidzianych w § 7. Odstąpienie od umowy nastąpi bez 

wyznaczenia dodatkowego terminu jej wykonania (lex comissoria – art. 492 Kodeksu 

cywilnego).  
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4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie 

mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. 

5. Odstąpienie od umowy oraz jej rozwiązanie musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 9. 

PODWYKONAWCY 

1. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca nie powierza / powierza 

podwykonawcy/om wykonanie następującego zakresu umowy: …………………………  

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, które było następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego 

podwykonawców (kooperantów). 

3. Wykonawca oświadcza, że zapewni realizację umowy przez podmioty wskazane  

na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w złożonej ofercie.  

W razie zmiany podmiotów w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca każdorazowo 

przedstawi Zamawiającemu, w terminie co najmniej 14 dni przed zmianą dokumenty 

potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu przez nowe podmioty, w celu 

ich akceptacji przez Zamawiającego. 

 

§ 10.  

ZMIANA TREŚCI UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian umowy, w sytuacjach 

określonych w granicach unormowania art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień 

publicznych w szczególności w przypadku gdy  konieczność wprowadzenia takich zmian 

wynikałaby z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania 

umowy:  

1)  zmiany terminu wykonania umowy – gdy z powodu działania siły wyższej nie jest 

możliwe wykonanie przedmiotu umowy w umówionym terminie, bądź gdy niewykonanie 

umowy w terminie wyniknie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub 

użytkownika końcowego, 

2)  przedłużenia terminu wykonania umowy, o okres nie dłuższy niż okres trwania 

postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem powszechnym, 

w przypadku, gdy zostało wniesione odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego;  

3)  zmiany wynagrodzenia – w przypadku zmiany przepisów prawnych (np. VAT), jeżeli 

wpływa ona na wysokość należnego wykonawcy wynagrodzenia - zgodnie ze 

zmienionymi przepisami;  

4)  innych istotnych postanowień umowy -  gdy ich zmiana jest konieczna w związku ze 

zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmianą decyzji wydawanych przez 

Ministra Obrony Narodowej, bądź zmianą wytycznych przełożonych Zamawiającego, 

5)  zmiana określonego producenta, typu i modeli u przedmiotu umowy, w przypadku      

zakończenia jego produkcji lub wycofania go z produkcji, z tym że cena wskazana  
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w § 3 umowy nie może ulec podwyższeniu, a parametry techniczne nie mogą być gorsze 

niż wskazane w załączniku do umowy, 

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na 

piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

3. W celu dokonania zmian zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę zobowiązana jest 

ona pisemnie wystąpić z propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich uzasadnieniem. 

Zmiany te muszą być korzystne lub neutralne dla Zamawiającego. 

 

§ 11. 

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Wykonawcy w związku z wykonywaniem zadania zostaną udostępnione dane 

pracowników do kontaktów roboczych.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania udostępnionych danych osobowych 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radu (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. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania swoich pracowników 

(podwykonawców/pracowników podwykonawców) zaangażowanych do realizacji umowy  

z klauzuli informacyjnymi dostępnymi na stronie internetowej. 

 

§ 12. 

INNE POSTANOWIENIA 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  ustawy 

Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących w tym 

zakresie aktów prawnych.  

2. Spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy  

dla siedziby Zamawiającego. 

3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego poinformowania o zmianie 

swojego adresu zamieszkania/siedziby, danych osobowych/rejestrowych, rachunku 

bankowego, adresu e-mail lub faxu itp. Brak takiego powiadomienia będzie skutkować 

tym, iż korespondencja, przekazy pieniężne i przelewy bankowe kierowane na 

dotychczasowy adres, numer, rachunek bankowy będą przez strony traktowane jako 

doręczone. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego otrzymują: 

 

Załączniki : 

Załącznik nr 1 – formularz cenowy 

Załącznik nr 2 – OPZ 

 

 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 

 


