Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zakupie

Wzór umowy
U M O W A Nr ……../2017
zawarta w dniu …………………. 2017r. w Warszawie, pomiędzy Skarbem Państwa Państwową Agencją Atomistyki z siedzibą w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17,
NIP: 526-10-46-191, REGON: 000907473, zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
Pana - …………….………. Dyrektora Generalnego / Dyrektora Departamentu Prawnego
Państwowej Agencji Atomistyki
a
Panią(em)/Firmą …….., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez………………………………………….,
NIP:
……………..…….,
REGON:
……………., zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
Pana(ią) …………………. - …………………………………………..
Zamawiający i Wykonawca dalej zwani łącznie Stronami lub każdy z osobna Stroną.
W wyniku przeprowadzenia postępowania zakupowego nr 351/2017/BDG bez stosowania
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579, z
późn. zm.) – wyłączenie na podstawie art. 4 pkt 8 powołanej ustawy, Strony zawierają umowę
o następującej treści:
§ 1.
Przedmiotem umowy jest zakup serwera plików z systemem operacyjnym oraz
z zapewnieniem serwisu posprzedażnego w okresie gwarancji, na warunkach określonych
w umowie, w Opisie przedmiotu zamówienia i w Formularzu Wykonawcy – parametry
techniczne oferowanego urządzenia oraz w kosztach, określonych w Formularzu ofertowym
Wykonawcy, które stanowią załączniki nr 1-3 do umowy.
§ 2.
Podstawowe definicje:
1) awaria – stan niesprawności urządzeń uniemożliwiający ich prawidłowe funkcjonowanie,
występujący nagle i powodujący ich niewłaściwe działanie lub całkowite unieruchomienie,
2) dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy,
3) nienależyte wykonanie umowy ma miejsce wtedy, gdy świadczenie nie zostaje spełnione
w terminie określonym w umowie w całości lub gdy świadczenie zostało spełnione, ale
interes Zamawiającego nie został zaspokojony w sposób odpowiadający treści umowy,
4) niewykonanie umowy ma miejsce wtedy, gdy świadczenie w ogóle nie zostaje spełnione,
5) serwis gwarancyjny – wszelkie usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie
urządzeń
w okresie gwarancji,

6) serwis posprzedażny – wszelkie czynności podejmowane przez Wykonawcę w celu
zapewnienia realizacji serwisu gwarancyjnego zgodnie z wymaganiami określonymi
w § 8 umowy,
7) urządzenie – serwer plików zaoferowany i dostarczony w ramach przedmiotu umowy,
8) urządzenie fabrycznie nowe – wcześniej nieużytkowane, niepochodzące z odzysku oraz
niepochodzący z projektów realizowanych u innych klientów, wyprodukowane nie
wcześniej niż w 2017r.,
9) ustawa – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017r.
poz. 1579, z późn. zm.),
10) wada fizyczna – jakakolwiek niezgodność urządzenia z opisem przedmiotu zamówienia,
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz z Formularzem, Wykonawcy - Parametry
techniczne oferowanych urządzeń, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
§ 3.
1.

Strony ustalają wykonanie przedmiotu umowy w terminie:
1) termin dostawy urządzenia do dnia 08 grudnia 2017r.,
2) termin świadczenia serwisu posprzedażnego dla serwera plików: 84 miesiące od dnia
podpisania protokołu odbioru dostawy urządzenia bez zastrzeżeń.

§ 4.
1.

Wykonawca dostarczy urządzenie do siedziby Zamawiającego w Warszawie przy
ul. Bonifraterskiej 17.

2.

O terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego pocztą elektroniczną w
terminie 2 dni roboczych przed jej realizacją. Zamawiający zastrzega sobie możliwość
nieprzyjęcia dostawy urządzenia bez uprzedniego powiadomienia przez Wykonawcę o jej
terminie.

1.

2.

§ 5.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Zamawiającego urządzenie oraz
oprogramowanie i licencje fabrycznie nowe, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych
i prawnych oraz roszczeń osób trzecich.
Wykonawca odpowiada za wszelkie wady prawne dostarczonego urządzenia oraz
oprogramowania i licencji, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich
wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw
autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory
użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem urządzenia oraz
oprogramowania i licencji do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; ewentualne
roszczenia osób trzecich wynikające z praw autorskich lub patentowych, dotyczące
przedmiotu dostawy, będą dochodzone bezpośrednio od Wykonawcy.

1.

§ 6.
Do potwierdzenia wykonania dostawy urządzenia niezbędne jest podpisanie protokołu
odbioru przez Strony umowy – bez zastrzeżeń. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik
nr 5 do Ogłoszenia o zakupie, będący równocześnie załącznikiem nr 4 do umowy.

2.

Osobą upoważnioną do podpisania protokołu odbioru ze strony Zamawiającego jest:
Pan .................................. – tel. kontaktowy: ………………, e-mail: ……………………

lub inna osoba wyznaczona przez Dyrektora Generalnego lub Naczelnika Wydziału
„Elektronizacja i Cyberbezpieczeństwo” – tel. kontaktowy: …………………..
3.

Protokół odbioru musi zostać podpisany przez każdą ze Stron.

1.

§ 7.
Wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wynosi …………… zł brutto
(………………………………………………………………………………………………..…….) –
koszt całkowity oferty, wskazany w Formularzu ofertowym.

2.

Wartość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane
z realizacją umowy, w tym koszty nabycia urządzenia, koszty gwarancji, koszty serwisu
posprzedażnego, koszty opakowania, koszty transportu do siedziby Zamawiającego,
koszty rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, koszty rękojmi, koszty
wynagrodzenia podwykonawców, koszty ubezpieczenia na czas transportu oraz wszelkie
należne cła i podatki.

3.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, nie będzie podlegało zwiększeniu
przez cały okres realizacji umowy.

4.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich,
bez zaliczek oraz bez stosowania jakichkolwiek przeliczników, w tym w stosunku do walut
obcych.

5.

Faktury będą wystawiane i przesyłane na adres Zamawiającego wskazany w komparycji
umowy lub na inny adres wskazany przez Zamawiającego.

6.

Płatność za dostawę urządzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę na fakturze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od
Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury, po uprzednim podpisaniu protokołu
odbioru urządzenia przez Strony umowy - bez zastrzeżeń.

7.

Za dzień dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.

1.

Warunki gwarancji:

§ 8.
1) okres gwarancji dla serwera plików oraz dysków twardych wynosi 84 miesiące,
2) urządzenie zainstalowane zostanie w siedzibie Państwowej Agencji Atomistyki przy
ul. Bonifraterskiej 17 w Warszawie,
3) okres gwarancji będzie liczony od dnia podpisania protokołu odbioru dostawy
urządzenia przez Strony umowy - bez zastrzeżeń,
4) urządzenie musi być objęte gwarancją producenta urządzeń/ autoryzowanego
dystrybutora urządzeń na Polskę/ oficjalnego dystrybutora urządzeń na Polskę*; w dniu
dostawy urządzenia Wykonawca doręczy Zamawiającemu poświadczenie producenta
urządzenia, autoryzowanego dystrybutora urządzeń lub oficjalnego dystrybutora
urządzeń na Polskę, że zaoferowane urządzenie będzie objęte gwarancją producenta
urządzeń lub oficjalnego dystrybutora urządzeń na Polskę na okres 84 miesięcy od dnia
dostawy urządzenia do Zamawiającego, potwierdzonej podpisaniem protokołu odbioru
urządzenia przez Strony umowy – bez zastrzeżeń,
5) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia dostawy urządzenia do Zamawiającego
zobowiązany będzie dostarczyć prawidłowo wystawioną kartę gwarancyjną; w karcie

gwarancyjnej Wykonawca zamieści informacje zawierające nazwę, adres i telefony
Wykonawcy oraz podmiotu wykonującego serwis gwarancyjny,
6) w przypadku awarii dysków twardych uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego,
a w ich miejsce zostaną dostarczone nowe o tych samych parametrach,
7) w przypadku konieczności wymiany lub naprawy urządzenia poza siedzibą
Zamawiającego dyski twarde pozostają u Zamawiającego,
8) gwarancja nie będzie ograniczać praw Zamawiającego do:
a) instalowania i wymiany w zakupionym urządzeniu standardowych kart i urządzeń,
zgodnie z zasadami sztuki, przez wykwalifikowany personel Zamawiającego,
b) dysponowania zakupionym urządzeniem; w razie sprzedaży lub innej formy
przekazania urządzenia - gwarancja przechodzi na nowego właściciela.
2.

Warunki serwisu posprzedażnego:
1) w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia świadczenia serwisu
gwarancyjnego w miejscu instalacji urządzenia, na warunkach określonych w pkt 2-9,
2) gwarancja obejmuje naprawę urządzenia przez producenta/ autoryzowanego partnera
serwisowego producenta urządzenia*, następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia,
3) Zamawiający będzie zgłaszał awarie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu –
telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail lub strony internetowej – nr
telefonu:
…………………,
e-mail:
……………….,
link
do
strony
internetowej: …………………………,
4)

w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii urządzenia, Wykonawca
przystąpi do usuwania awarii nie później niż w ciągu następnego dnia roboczego licząc
od momentu otrzymania zgłoszenia,

5)

Wykonawca maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia,
dokona skutecznej naprawy urządzenia,

6)

w przypadku niemożności naprawy urządzenia w terminie, o którym mowa w pkt 2),
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w 4 dniu roboczym od zgłoszenia
awarii, na własny koszt, urządzenie o parametrach nie gorszych od urządzenia
zaoferowanego, oraz o porównywalnej funkcjonalności; urządzenie zastępcze musi
zostać skonfigurowane tak, jak urządzenie użytkowane przez Zamawiającego;
urządzenie zastępcze zostanie zwrócone Wykonawcy po zakończeniu naprawy,
Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany urządzenia na nowe, na własny koszt,
w terminie 5 dni roboczych, od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego takiego żądania
w formie pisemnej, w przypadkach:
a) niewykonania naprawy w terminie 14 dni roboczych, od dnia zgłoszenia awarii przez
Zamawiającego,
b) wystąpienia kolejnej awarii, wady lub usterki urządzenia, po wcześniejszym
wykonaniu 3 napraw gwarancyjnych,
w przypadku wymiany urządzenia na nowe, na warunkach określonych w pkt 7,
Zamawiający wymaga, aby nowe urządzenie posiadało parametry nie gorsze od
urządzenia zaoferowanego oraz musi zostać skonfigurowane tak, jak urządzenie
użytkowane przez Zamawiającego,
w przypadku wymiany urządzenia na nowe, bieg okresu gwarancji rozpoczyna się na
nowo, od dnia jego wymiany przez Wykonawcę, potwierdzonej protokolarnie,
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ciągłość realizacji serwisu gwarancyjnego,

7)

8)

9)
10)

11) serwis gwarancyjny urządzenia będzie realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO
9001.

1.

§ 9.
Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień
niniejszej umowy w części dotyczącej dostawy urządzenia, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto za
wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2-4.

2.

W razie wystąpienia opóźnienia w dostarczeniu urządzenia, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto za
wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.

3.

Z tytułu niedotrzymania terminów przywracania sprawności technicznej urządzenia
i wymiany urządzenia na nowe, o których mowa w § 8 ust. 2, z wyłączeniem pkt 7,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową w wysokości 0,2% wartości
wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1, za
każdy dzień roboczy opóźnienia.

4.

W przypadku niewykonania zobowiązania określonego w § 8 ust. 2 pkt 7, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto za
wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1.

5.

Zamawiający ma prawo do pomniejszenia wartości wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy o wartość naliczonych kar, na co Wykonawca wyraża zgodę.

6.

W przypadku, gdy wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody przewyższy
wysokość kar umownych określonych w ust. 1-4, Zamawiającemu przysługuje prawo do
żądania odszkodowania uzupełniającego do wartości rzeczywiście poniesionej szkody, na
zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

1.

§ 10.
Niewykonanie dostawy urządzenia do dnia 18 grudnia 2017r., upoważnia Zamawiającego
do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, z konsekwencjami określonymi
w § 9 ust. 1.

2.

W przypadku niewykonania zobowiązania określonego w § 8 ust. 2 pkt 7, Zamawiający
ma prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, z konsekwencjami
określonymi w § 9 ust. 4.

3.

Zamawiający może odstąpić od zawartej umowy, jeżeli zajdzie istotna zmiana okoliczności
powodująca, 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.

4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niezrealizowanej części umowy
w przypadku nieotrzymania środków budżetowych koniecznych do realizacji umowy w
terminie 20 dni od dnia uzyskania informacji o powyższych okolicznościach.

5.

W przypadku kumulacji kary umownej określone w § 9 ust. 1 z karą umowną określoną w
§ 9 ust. 2, Zamawiającemu przysługiwać będzie jedynie kara umowna określona w § 9 ust.
1, z zastrzeżeniem § 9 ust. 6.

6.

Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga
określenia przyczyny odstąpienia.

§ 11.
Warunki współpracy między Wykonawcą a podwykonawcami:
1) zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie / z
udziałem podwykonawcy w części …………………………………..………………….*,
2) w przypadku realizacji umowy z udziałem podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się
do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców oraz do przestrzegania
obowiązujących przepisów w zakresie prawidłowej realizacji umowy,
3) w każdym przypadku korzystania ze świadczeń podwykonawców Wykonawca ponosi
pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców, jak za własne
działania lub zaniechania.
§ 12.
1.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji
dotyczących realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy, w tym
informacji dotyczących Zamawiającego, informacji technicznych, organizacyjnych,
danych osobowych, z wyłączeniem informacji ogólnodostępnych, które Wykonawca
uzyska w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych, o których mowa w ust.
1, także po wygaśnięciu umowy.

3.

Za wszelkie szkody powstałe po stronie Zamawiającego na skutek niedotrzymania
zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 zarówno przez Wykonawcę jak i przez osoby
skierowane przez Wykonawcę do realizacji umowy – odpowiada Wykonawca.
§ 13.

1.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu niewyłącznej licencji na oprogramowanie, o którym
mowa w Tabeli nr 1 Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do
Ogłoszenia o zakupie, będącym równocześnie załącznikiem nr 1 do umowy, bez
ograniczeń czasowych na następujących polach eksploatacji:
1) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie oprogramowania w całości lub w części,
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnianie
oprogramowania dokonywane podczas wprowadzania, wyświetlania, stosowania,
przekazywania lub przechowywania oprogramowania, w tym także utrwalanie
i zwielokrotnianie oprogramowania dowolną techniką, w tym techniką zapisu
magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray,
urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci,
2) instalowanie i deinstalowanie oprogramowania,
3) sporządzanie kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa) nośników instalacyjnych
oprogramowania i nośników z zainstalowanym oprogramowaniem.

2.

Prawo, o którym mowa w ust. 1, umożliwia Zamawiającemu korzystanie
z oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem i dostępną funkcjonalnością, na
dostarczonym Zamawiającemu urządzeniu.

3.

W razie aktualizacji przez Zamawiającego wersji oprogramowania, o którym mowa w
Tabeli nr 1 z Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia o
zakupie, będącego równocześnie załącznikiem nr 1 do umowy w okresie obowiązywania
umowy, Zamawiający nabywa niewyłączne prawo do korzystania z aktualizowanego
oprogramowania, bez ograniczeń czasowych na następujących polach eksploatacji:

1) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie oprogramowania w całości lub w części,
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnianie
oprogramowania dokonywane podczas wprowadzania, wyświetlania, stosowania,
przekazywania lub przechowywania oprogramowania, w tym także utrwalanie
i zwielokrotnianie oprogramowania dowolną techniką, w tym techniką zapisu
magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray,
urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci,
2) instalowanie i deinstalowanie oprogramowania,
3) sporządzanie kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa) nośników instalacyjnych
oprogramowania i nośników z zainstalowanym oprogramowaniem.
4.

Prawo do korzystania, o którym mowa w ust. 3, umożliwia Zamawiającemu korzystanie
z oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem i dostępną funkcjonalnością, na
dostarczonym Zamawiającemu urządzeniu.
§ 14.

Okres i warunki rękojmi:
1) okres rękojmi – 24 miesiące,
2) okres rękojmi będzie liczony od dnia podpisania protokołu odbioru przez Strony umowy bez zastrzeżeń,
3) w okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany urządzenia na nowe,
wolne od wad,
4) informacje o wadach Zamawiający będzie zgłaszał w dni robocze w godzinach 800-1600,
w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail.
§ 15.
1.

Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania się
o zmianach dotyczących określonych w umowie nazw, adresów, bez konieczności
sporządzania aneksu do niniejszej umowy. Korespondencję doręczoną na adresy do
korespondencji wskazane w komparycji umowy, każda ze Stron uzna za prawidłowo
doręczoną. W przypadku niepowiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu, każda
ze Stron przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe
z powodu niewskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.

2.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca instalacji urządzenia na inną
lokalizację na terenie miasta st. Warszawy. Poinformowanie o zmianach wymaga
zachowania formy pisemnej, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.

3.

Żadna ze Stron nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy
na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody drugiej Strony.

4.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia zawartej umowy wymagają zachowania formy pisemnej
w postaci aneksu do umowy, zastrzeżonej pod rygorem nieważności, z wyłączeniem
przypadków określonych w ust. 1-2.

5.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące
przepisy prawa, w szczególności:
1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017r. poz. 459, z późn.
zm.),

2) ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z
2017r. poz. 880),
3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz.
922).
6. W razie ewentualnych sporów, mogących wyniknąć z niniejszej umowy, Strony będą dążyć
do ich polubownego rozstrzygnięcia. W przypadku braku porozumienia, każda ze Stron
może wystąpić z powództwem do sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
§ 16.
Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do Ogłoszenia o
zakupie.
Załącznik nr 2 - Formularz Wykonawcy – parametry techniczne oferowanych urządzeń.
Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy Wykonawcy.
Załącznik nr 4– Wzór protokołu odbioru.
§ 17.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY

…………..………………………
*w zależności od oferty Wykonawcy, niepotrzebne skreślić.
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