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Załącznik Nr 6 do SIWZ

Wzór umowy Nr ……… / 20
zawartej w dniu ………………… 2020 r. pomiędzy Gminą Święciechowa, ul. Ułańska 4,
64 – 115 Święciechowa, reprezentowaną przez Marka Lorycha – Wójta Gminy Święciechowa
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a ………………………………………………………………………………………………,
reprezentowaną przez ………………………………………….. zwaną dalej „Wykonawcą”.
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu
nieograniczonego na Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy
Święciechowa, zawarta zostaje umowa o następującej treści:
§1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego rok
produkcji……………… w wersji…………marki……………. o parametrach i wyposażeniu
zgodnym z wymaganiami wskazanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i
ofercie Wykonawcy. Samochód posiada aktualną homologację zgodnie z wymogami
przewidzianymi w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
2. Zakres umowy opisany szczegółowo w rozdziale III SIWZ obejmuje w szczególności :
1) Sprzedaż i dostawę przez Wykonawcę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego
fabrycznie nowego, nieużywanego i nieuszkodzonego samochodu wraz z wymaganymi
dokumentami tj.: dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi, wykazem punktów serwisu
gwarancyjnego i pogwarancyjnego, zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego, kartę
gwarancyjną, dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu.
2) Udzielenie gwarancji na zakupiony samochodu, zgodnie z ofertą przetargową,
3) Zabezpieczenie serwisu zgodnie ze złożoną ofertą.
3. Wykonawca sprzedaje i przenosi własność samochodu, o których mowa w ust.1 na
Zamawiającego. Przejście prawa własności następuje po dostarczeniu przedmiotu umowy do
siedziby Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru bez uwag.
4. Wykonawca oświadcza, że samochód będący przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowy,
ma parametry i cechy zgodne z ofertą przetargową oraz posiada niezbędne dokumenty
wymagane przez Zamawiającego w SIWZ.
5. Wykonawca będzie realizował zamówienie, o którym mowa w niniejszym §1 z udziałem
podwykonawcy:…………………………………………………………………..,
przy czym podwykonawca wykona: ………………………………………………………… .
§ 2.
Termin realizacji
1. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie: do 100 dni od dnia podpisania umowy.

2. Miejsce dostawy: ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa.
3. Koszty dostawy oraz odpowiedzialność za należyte przewiezienie przedmiotu umowy
spoczywają na Wykonawcy.
4. Odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone podczas wykonywania zobowiązań
umowy przez osoby zatrudnione do wykonania przedmiotu umowy spoczywa na wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) wykonania zobowiązania umowy z należytą starannością.
2) zapewnienia osób o odpowiednich kwalifikacjach zdolnych do wykonania przedmiotu
umowy.
6. Zamawiający zobowiązany jest do:
1) odbioru przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie, ustalonym dwustronnie z
Wykonawcą,
2) zapłaty ustalonego wynagrodzenia za zakupiony samochód.
§ 3.
Powierzenie części robót lub usług podwykonawcom
1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części przedmiotu
zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich
wykonania.
2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana pisemna zgoda
Zamawiającego wyrażona po przedstawieniu mu projektu takiej umowy wraz
z dokumentacją dotyczącą zakresu, sposobu i warunków wykonania dostawy przez
podwykonawcę. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z dokumentacją dotyczącą
wykonania zakresu, sposobu i warunków wykonania umowy przez podwykonawcę, nie
zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
3. Umowa, o której mowa w ust. 2, powinna być zawarta w formie pisemnej.
4. W przypadku podzlecenia dostawy podwykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie:
a) konieczność informowania Zamawiającego o fakturach wystawianych przez
podwykonawcę w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania,
b) kontrolę płatności dla podwykonawcy,
c) wstrzymanie wypłat należnych Wykonawcy do czasu uregulowania jego
zobowiązań wobec podwykonawcy.
5. W razie zmiany podwykonawcy obowiązuje procedura wyrażenia zgody opisana
w paragrafie niniejszym. Zmiana podwykonawcy stanowi zmianę Umowy.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób/podmiotów, którym powierzy
wykonanie części przedmiotu umowy lub określonych czynności z nim związanych.
Wynagrodzenie i Płatności
§ 4.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający, na podstawie ustaleń zawartych w ofercie,
zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
brutto …………….. słownie:……………………………………………………………., w tym
netto ……………… słownie: ……………………………………………………………...
plus …..% podatku VAT w kwocie ……………….. zł słownie:…………………………..

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje całość zamówienia, w tym wszystkie
skalkulowane przez wykonawcę koszty, konieczne dla prawidłowego wykonania umowy.
3. Ustawowa zmiana stawki podatku VAT nie zwiększa wysokości wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w ust. 1. Koszty zwiększenia stawki podatku VAT ponosi wykonawca, gdyż
zwiększenie stawki VAT powoduje odpowiednie zmniejszenie wynagrodzenia netto.
4. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi po dokonaniu odbioru i podpisaniu
protokołu zdawczo - odbiorczego, wskazanego w § 6, zgodnie z zasadami określonymi
w § 5- 6.
§ 5.
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust.1 niniejszej
umowy Zamawiający zapłaci przelewem w terminie do …. dni od dnia otrzymania
faktury VAT wystawionej po bezusterkowym odbiorze przedmiotu zamówienia.
2. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego
i Wykonawcy protokół zdawczo – odbiorczy.
3. Numer ewidencji podatkowej Zamawiającego NIP: 697 – 22 – 35 – 722.
Numer ewidencji podatkowej Wykonawcy NIP: ……………………….
§ 6.
Odbiór dostawy
1. Ustala się jeden odbiór przedmiotu umowy, po dostarczeniu samochodu i wykonaniu całości
zamówienia dotyczącego Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy
w Święciechowie.
Po dokonaniu odbioru nastąpi zapłata
w § 4-5 i ust. 2-6 niniejszego paragrafu.
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2. Odbioru określonego w ust. 1 dokonuje Przedstawiciel Wykonawcy w obecności
Przedstawiciela Zamawiającego.
3.

4.
5.

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia – może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, z
zachowaniem prawa do naliczania kar umownych za opóźnienie w wykonaniu
przedmiotu umowy,
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:
-jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy,
-jeżeli
uniemożliwiają
one
użytkowanie
przedmiotu
odbioru
zgodnie
z przeznaczeniem, może odstąpić od Umowy w terminie 10 dni od dnia , w którym
rozpoczęto odbiór albo odmówić odbioru do czasu dostarczenia samochodu wolnego
od wad z zachowaniem prawa do naliczania kar umownych za opóźnienie w
wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2.
Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane
w trakcie odbioru.
Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie trwania
tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

6.
7.

Za termin wykonania przedmiotu umowy Strony przyjmują podpisanie bezusterkowego
protokołu zdawczo – odbiorczego odbioru wykonania przedmiotu umowy.
Uprawnienia, o których mowa w ust. 3 nie ograniczają w żaden sposób uprawnień z rękojmi
i gwarancji ujawnionych po dokonanym odbiorze.
§ 7.
Kary umowne, odstąpienie od umowy

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne, ustalane
i płacone na zasadach określonych w ust. 2 - 6.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za nieterminową realizację zamówienia - w wysokości 0,5 % wysokości wynagrodzenia
za każdy dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,5 % wysokości wynagrodzenia za każdy dzień
opóźnienia od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości
10 % wysokości wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy.
3. Ilekroć w ust. 2 jest mowa o wysokości wynagrodzenia, bez bliższego określenia, należy
przez to rozumieć wynagrodzenie brutto określone w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
4. Kary umowne zamawiający może potrącić z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych jeżeli
wysokość szkody przewyższa wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywistej szkody.
6. Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy (w trybie
natychmiastowym), gdy:
a) Wykonawca nie rozpoczął dostawy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał dostawę
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia
powyższych naruszeń.
b) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy trwa dłużej niż 10 dni. Oświadczenie o
odstąpieniu zostaje złożone w terminie 14 dni od dnia upływu powyższego terminu.
c) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach,
d) została ogłoszona upadłość, rozwiązanie lub zakończenie działalności Wykonawcy bądź
wydano nakaz zajęcia jego majątku, w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez
Zamawiającego informacji o powyższych okolicznościach,
e) Wykonawca nie wykonuje dostawy zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje
swoje zobowiązania umowne w terminie 5 dni od upływu dodatkowego wyznaczonego
przez Zamawiającego terminu do usunięcia nieprawidłowości,
f) Wykonawca bez zgody Zamawiającego powierza wykonanie umowy innemu
podmiotowi – w terminie 14 dni,
g) Wykonawca dopuszcza się rażących zaniedbań w sposobie wykonania przedmiotu
zamówienia- w terminie 14 dni,
h) Wykonawca dostarczy pojazd w 2021 r. z normą Euro 6d – Tempt, a właściwy organ
nie dokona rejestracji pojazdu zgodnie z Prawem o ruchu drogowym z powodu
niespełnienia normy wyższej Euro 6d - odstąpienie od umowy może nastąpić w
terminie 14 dni od dnia odmowy rejestracji pojazdu.

7. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w ust. 6 nie
zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej oraz odszkodowania na zasadach ogólnych, z
zastrzeżeniem ust. 8.
8. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 6 lit. h) Wykonawca odbiera
pojazd na własny koszt i nie przysługuje mu wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, a już zapłacone wynagrodzenie podlega natomiast zwrotowi do
Zamawiającego. Stronom poza obowiązkiem zwrotu tego co strony sobie świadczyły nie
przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze.
9. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z
podaniem jednocześnie uzasadnienia, pod rygorem nieważności.
10. W przypadku nienależytego lub nieterminowego wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiający ma prawo odmowy wypłaty całości lub części umówionej kwoty.
11. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez
wskazania przyczyny odbioru lub podpisania protokołu odbioru – wykonawca może odstąpić
od umowy w terminie 14 dni od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego
odbioru lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu odbioru.
12. Kary umowne wskazane w ust. 2 lit. a) nie podlegają kumulacji z karami umownymi
wskazanymi w ust. 2 lit. c). W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy
z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługują kary umowne za
odstąpienie, o których mowa w ust. 2 lit. c) (10% wynagrodzenia brutto), natomiast kary
umowne na podstawie ust. 2 lit a) nie przysługują. Już zapłacone (również w wyniku
potrącenia) kary umowne z tytułu opóźnień lub zwłoki w realizacji zamówienia, mogą
zostać zaliczone na poczet kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy.
§ 8.
Odstąpienie od umowy bez konsekwencji w postaci kar umownych lub odszkodowania
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy - bez konsekwencji żądania kar
umownych lub żądania odszkodowania przez wykonawcę - w razie wystąpienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.
2. Odstąpienie od umowy, w tym także w przypadkach wskazanych w § 7, przez którąkolwiek ze
stron wymaga formy pisemnej podaniem jednocześnie uzasadnienia, pod rygorem
nieważności.
§ 9.
Gwarancja i rękojmia oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Okres rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi …… miesięcy/lat*, licząc od daty
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
2. Strony ustalają następujące warunki gwarancji:
Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę wynosi:
1) gwarancja mechaniczna - obejmująca silnik i podzespoły mechaniczne, elektryczne i
elektroniczne oraz dodatkowe wyposażenie bez limitu kilometrów: minimum …. miesięcy;
2) Na powłokę lakierniczą: minimum ……… lat;
3) Na perforację nadwozia: minimum ……….lat,
licząc od dnia podpisania przez zamawiającego protokołu odbioru samochodu (bez uwag).

Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowić będzie załącznik do protokołu odbioru.
Dokument gwarancji nie może zawierać zapisów mniej korzystnych dla Zamawiającego niż
wynikające z niniejszej umowy oraz nakładać na Zamawiającego dodatkowych odpłatnych
obowiązków (w przypadku przeciwnym Strony będą uznawały takie zapisy za niezastrzeżone).
3. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w odległości
maksymalnej do 30 kilometrów od siedziby Zamawiającego przy ul. Ułańskiej 4, 64-115
Święciechowa i oświadcza, że Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprawowany będzie
bezpośrednio przez ………………………………..
4. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usuwaniem stwierdzonych awarii, usterek lub
wad, w tym koszty obejmujące dojazd serwisanta, transport przedmiotu umowy do jego
siedziby i z powrotem oraz wymianę materiałów i części (za wyjątkiem materiałów i części
eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu to jest klocki hamulcowe, oleje, filtry)
ponosi Wykonawca.
Wszystkie, zastosowane w trakcie realizacji uprawnień wynikających z gwarancji, części mają
być oryginalne i fabrycznie nowe.
5. Brak złożenia właściwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez Zamawiającego
protokołu odbioru.
6. W ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 uwzględnia się pierwszy oraz drugi bezpłatny
przegląd gwarancyjny.
7. Czas reakcji na zgłoszenie usterki/wady nie może być dłuższy niż 48 godzin od momentu
zgłoszenia usterki/wady Wykonawcy.
8. Za zgłoszenie, o którym mowa w ust. 9 uważa się powiadomienie:
a) telefoniczne, w dni robocze od godziny 7:30 do 15:00 pod numerem …....
b) faksem całodobowo pod numerem............
c) e-mailem, całodobowo na adres …......
- lub przesłanie dokumentu zgłoszenia na piśmie pod adres ….......
9. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wad i usterek w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 7 dni (licząc od dnia zgłoszenia, o
którym mowa w ust. 7) albo w tym terminie dokona wymiany sprzętu, urządzenia, części lub
całości przedmiotu umowy wadliwego na wolny od wad. W przypadku, gdy usunięcie
zgłoszonej usterki/ wady w okresie gwarancji, będzie trwało dłużej niż 2 dni, Wykonawca jest
zobowiązany zapewnić nieodpłatnie Zamawiającemu pojazd zastępczy o parametrach nie
gorszych jak samochód dotknięty usterką/ wadą.
10. Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji nie wyłączają możliwości dochodzenia przez
Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone podczas wykonywania
zobowiązań umowy.
12. W kwestiach dotyczących warunków gwarancji i rękojmi, nieuregulowanych w treści umowy,
SIWZ lub w załącznikach do niniejszej umowy stosuje się postanowienia kodeksu cywilnego.
13. Zamawiający wyznaczy jeden termin kontroli gwarancyjnej najpóźniej miesiąc przed upływem
terminu rękojmi, a w przypadku stwierdzenia wad lub usterek w trakcie tej kontroli, termin na
protokólarne stwierdzenie usunięcia tych wad i usterek.
§ 10.
Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, pod
warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obydwie Strony.
Strony przewidują możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach:
1) gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności,
skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z dokumentacją
przetargową,
2) Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku obniżenia stawki podatku VAT
spowodowanego nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, o kwotę wynikającą z tej
zmiany,
3) konieczność zmiany terminu wykonania umowy z uwagi na:
a) dodatkowe obowiązki związane z wykonywanym przedmiotem zamówienia nałożone
na wykonawcę, a wynikające ze zmienionych w trakcie wykonania umowy przepisów
ustaw i rozporządzeń,
b) nagłe zdarzenia losowe mające wpływ na realizację zamówienia,
c) okoliczności niezależne od stron umowy powodujące przerwę w wykonaniu umowy.
4 ) zmiana umowy w zakresie terminu wykonania umowy, ograniczenia zakresu umowy
i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, w razie gdy pandemia koronawirusa COVID-19
ma wpływ na wykonanie zamówienia, a wykonawca wykaże ścisły związek pomiędzy tą
sytuacją, a brakiem możliwości wykonania umowy, jej części lub w umownym terminie.
Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy obowiązana jest pisemnie uzasadnić
i udokumentować istnienie przesłanki tej zmiany.
3. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust.2 pkt 3 może ulec
odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do wykonywania przedmiotu zamówienia, w
sposób należyty, wynikający z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 2 powyżej.
4. Zmiany umowy wskazywane w ust. 2 będą wprowadzane wyłącznie w zakresie niezbędnym
do wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Wprowadzanie zmian do umowy, o których mowa w ust. 2-4 następuje z zachowaniem zasad
określonych w art. 144 ust. 1a – ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 11.
Postanowienia dodatkowe:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
§ 12.
Postanowienia końcowe
1. Integralne części umowy stanowią:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik Nr 1.

2) Oferta Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami –
Załącznik Nr 2.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych.
3. Strony mają obowiązek niezwłocznie informować się wzajemnie o zmianach adresowych,
w przypadku niedochowania tego warunku Pismo Zamawiającego wysłane za pośrednictwem
operatora pocztowego na wskazany w niniejszej umowie adres uważa się za doręczone z
dniem odbioru tego pisma albo z dniem upływu 14 dniowego terminu do odbioru pisma
liczonego od daty pierwszego awizo.
4. Spory wynikłe na tle umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy,
a dwa dla Zamawiającego.
Podpis Zamawiającego:
.....................................

* - niepotrzebne skreślić

Podpis Wykonawcy:
.............................................

