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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZO – WZÓR UMOWY 

UMOWA NR   OPS/BL/262/ ….. /2021 

 

zawarta dnia ……………….. 2021 r. w Warszawie pomiędzy:  
 
Miastem Stołecznym Warszawa,  pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481 
reprezentowanym przez: 
Panią Katarzynę Mandes-Kanarek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy 
Białołęka m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Marywilska 44C, 03-042 
Warszawa 
na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy Nr GP-OR.0052.5040.2019 z dnia 
31.10.2019 roku, 
zwanym w dalszej części Zamawiającym, 
 
a  
         
……………………………………………………………………………………………………………… 
z siedzibą …………………………………………………………………………………………………. 

podmiotem/osobą wpisanym/-ną do …………………………………………………………… 

posiadającym numery: NIP ………………… Regon ………………………………………. 

reprezentowanym przez: 
 
- ……………………………………………….. 
zwanym dalej Wykonawcą, 

łącznie zwanych „Stronami”. 

 

Do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) 
 
Strony zawierają umowę następującej treści: 

 
§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 6 laptopów dla Ośrodka Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - w ramach projektu „Profesjonalni w działaniu” w 
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z Opisem 
przedmiotu zamówienia (OPZ; załącznik nr 1 do umowy) oraz ofertą Wykonawcy, która 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1, do siedziby 
Zamawiającego przy ul. Marywilskiej 44C, 03-042 Warszawa, na własny koszt i ryzyko. 

3. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia 
zawarcia Umowy. 

4. Wykonawca dostarczy urządzenia fabrycznie nowe, kompletne, sprawne technicznie wraz 
ze sterownikami.  

5. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia spełniają następujące wymagania: 
1) odpowiadają wszystkim wymaganiom technicznym, 
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2) są fabrycznie nowe i w pełni sprawne, 
3) posiadają deklarację zgodności CE, 
4) posiadają opis techniczny w języku polskim oraz wymagane licencje, świadectwa, 
atesty itp., paszporty techniczne, dokumentację DTR lub instrukcję obsługi pod warunkiem, 
że będzie zawierała wszystkie wymagane i wymienione w DTR informacje, 
5) są wyposażone w niezbędne do pracy akcesoria. 

6. Wykonawca na potwierdzenie powyższego wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy 
stosowne dokumenty (licencje, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi oraz wymagane 
certyfikaty). 

7. Wykonawca oświadcza, że posiada upoważnienie do udzielenia licencji/sublicencji na 
oprogramowanie objęte przedmiotem niniejszej Umowy, nieobciążone lub ograniczone 
prawami osób trzecich w zakresie uniemożliwiającym realizację niniejszej Umowy oraz że 
oprogramowanie objęte przedmiotem niniejszej Umowy nie narusza praw osób trzecich.  

8. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności, wykonanie przedmiotu zamówienia 
zgodnie z niniejszą umową, OPZ, ofertą oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

9. W przypadku dostarczenia oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie 

szkolenia dla użytkowników i administratorów. 

§ 2 

1. Wykonawca wyda Zamawiającemu urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia,  
w siedzibie Zamawiającego wraz z przynależnym okablowaniem, osprzętem, 
oprogramowaniem, instrukcjami oraz dokumentami gwarancyjnymi.  
 

2. Na zakupione urządzenia Wykonawca udziela gwarancji, liczonej od dnia podpisania 
przez Strony protokołu odbioru końcowego bez uwag, na okres, w zakresie: 
 

 „Zakup i dostawa 6 laptopów” – min. 24 miesiące * 
 

* Uwaga: wskazany powyżej okres trwania gwarancji to minimalny okres wymagany 

przez Zamawiającego w OPZ, Wykonawca może zaoferować produkt z gwarancją 

dłuższą niż minimalna, wtedy Zamawiający odpowiednio zmodyfikuje w/w zapis dot. 

gwarancji, aby był zgodny z ofertą Wykonawcy.) 

3. Potwierdzeniem realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, będzie podpisanie 
przez Strony protokołu odbioru końcowego bez uwag. 

4. Osoba pełniąca nadzór nad umową ma prawo skontrolować dostawę pod względem jej 
zgodności z ofertą oraz ewentualnych usterek lub wad. Sprawdzenie dostarczonych 
urządzeń może polegać na sprawdzeniu wszystkich lub losowo wybranych urządzeń. 

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich nieodpłatnych 
napraw dostarczonego przedmiotu zamówienia. 

6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych wynikających z nieprzestrzegania 
zasad zawartych w dostarczonej przez Wykonawcę instrukcji użytkowania urządzeń. 

7. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do naprawy lub wymiany wadliwych 
urządzeń na nowe w możliwie najkrótszym terminie, nie później jednak niż 7 dnia 
roboczego od chwili otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o zaistniałej usterce lub 
awarii. Zawiadomienia, o których mowa, będą dokonywane telefonicznie na nr 
…………………………., faksem na nr ........................ lub pocztą elektroniczną na adres 
................................................................. 

      Przez dni robocze rozumie się wszystkie dni, z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt. 
8. Wykonawca zobowiązuje się, że naprawy urządzeń, wykonywane będą na jego zlecenie 

wyłącznie przez producenta urządzeń lub autoryzowany przez producenta serwis, chyba że 
Wykonawca spełnia te wymogi. 

9. Okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o liczbę dni przestoju spowodowanego awarią  
i czasem naprawy. Powyższe ma zastosowanie w przypadku awarii, która uniemożliwia 
prawidłowe działanie przedmiotu zamówienia.  

10.  W okresie gwarancji, w przypadku niemożności wykonania naprawy, Wykonawca 
zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany wadliwej części lub całego przedmiotu zamówienia 
na nowy, wolny od wad. Wymiana nastąpi  nie później niż w terminie  14  dni od daty 
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stwierdzenia uszkodzenia. 
11.  W przypadku wymiany wadliwej części lub całego przedmiotu zamówienia, na nową część 

wolną od wad, gwarancja liczona jest od dnia zamontowania jej w urządzeniu lub 
dostarczenia nowego urządzenia. 

12. Koszty związane z wykonywaniem uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji obciążają 
Wykonawcę. 

13. Strony uzgadniają, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przez:  

1) Podwykonawcę *………………………….….  

w zakresie …………………………………… 

2) Wykonawcę osobiście w zakresie pozostałej części umowy. 

*skreślić jeśli nie dotyczy 

14. Powierzenie podwykonawcy zadań określonych w ust. 13 pkt 1 nie zmienia treści 
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 
każdego podwykonawcy i jego pracowników, jak za własne.  

§ 3 

1.  Wykonawcy, za niewadliwe wykonanie całości przedmiotu zamówienia, udzielone 
gwarancje a także udzielone Zamawiającemu licencje/sublicencje na wszystkich polach 
eksploatacji objętych niniejszą umową, opisane w § 1, 2 oraz 4, zgodnie ze złożoną ofertą, 
należy się wynagrodzenie w łącznej wysokości: …………… zł netto, podatek VAT (…….. 
%)  …………… zł, ……………… zł brutto (słownie brutto: ………………….zł). 
Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie prawa 
własności do przekazanych Zamawiającemu egzemplarzy nośników i dokumentacji 
oprogramowania. 

 
2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy prawidłowo wystawionej faktury, 

na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.   

3. Wykonawca wystawi fakturę dopiero po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru 
końcowego bez wad.  

4. Fakturę należy dostarczyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka 
m.st. Warszawy, 03-042 Warszawa, ul. Marywilska 44C. W przypadku doręczenia faktury 
niezgodnie ze zdaniem poprzedzającym, za datę skutecznego doręczenia faktury strony 
uznawać będą datę jej wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. 
Warszawy.  

5. Wykonawca, według swojego wyboru, może dostarczyć fakturę w sposób opisany w ust.4 
lub wysłać ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną do Zamawiającego za pośrednictwem 
platformy, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 1666). W przypadku 
wysyłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, Zamawiający wyraża zgodę na 
wysłanie za pośrednictwem platformy załączników do tej faktury stanowiących inne 
ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne.  

6. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać numer umowy, na podstawie której jest 

wystawiona. 

7. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywać płatności za wykonaną dostawę z 

zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

8.  Wykonawca oświadcza, że: 
1) wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym 

wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności 
gospodarczej; 

2) figuruje w rejestrze VAT w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT  
(tzw. biała lista podatników VAT), jeśli na podstawie obowiązujących przepisów prawa 
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Wykonawca podlega wpisowi do niniejszej księgi podatników; 
3) w rejestrze VAT, o którym mowa w ppkt 2 wpisany jest numer jego rachunku 

bankowego. 
9. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia 

obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

10. Strony nie przewidują płatności zaliczkowych. 
11. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
12.  Strony ustalają, że faktura zostanie wystawiona na: 

    1) Nabywcę: 
       Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 
       00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481; 
    2) Odbiorcę i płatnika: 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy,  

ul. Marywilska 44C, 03-042 Warszawa. 

13. Rozliczenia z podwykonawcami za wykonane przez nich części przedmiotu zamówienia, 

następować będą w sposób następujący: 

1) w przypadku zlecenia wykonania usługi podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest 
do złożenia Zamawiającemu wraz z wystawioną fakturą pisemnego potwierdzenia przez 
podwykonawcę o dokonaniu zapłaty na rzecz podwykonawcy. Potwierdzenie powinno 
zawierać zestawienie kwot, które są należne podwykonawcy z tej faktury. W przypadku 
niedostarczenia potwierdzenia, Zamawiający zatrzyma  
z należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy do 
czasu otrzymania takiego potwierdzenia;  

2) brak zachowania przez Wykonawcę warunków określonych w pkt 1 zwalania 
Zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części 
dotyczącej zatrzymania kwot. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności 
w stosunku do podwykonawców obciążają Wykonawcę. 

14. Wynagrodzenie określone ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za 
prawidłowe oszacowanie wszelkich kosztów związanych z realizacją czynności 
stanowiących przedmiot umowy, a także inne nieprzewidziane czynniki mające lub mogące 
mieć wpływ na te koszty. 

15. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4  pkt 
6 i art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w  
transakcjach handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 935 ze zm.). 

16. Każda zmiana w zakresie posiadanego statusu podatnika VAT, zmiany stawki podatkowej 
VAT wymagają aneksowania umowy. 

17. Zamawiający zobowiązuje się dokonać na rzecz Wykonawcy wszelkich płatności 
wynikających z tytułu realizacji Umowy, z zastrzeżeniem okoliczności, w których następuje 
brak dostępności na rachunku bankowym Zamawiającego środków na finansowanie 
działań realizowanych w projekcie. W takim przypadku płatność zostanie dokonana 
niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację w/w projektu. Opóźnienie płatności 
wynikające z opóźnienia w otrzymaniu przez Zamawiającego środków finansowych na 
realizację projektu nie będzie przedmiotem roszczeń ze strony Wykonawcy. 

 
§ 4 

LICENCJA/SUBLICENCJA 

1. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i za wynagrodzeniem określonym w § 3 ust. 1, 
udziela Zamawiającemu z dniem podpisania przez Strony protokołu odbioru 
licencji/sublicencji niewyłącznej na korzystanie z oprogramowania i dokumentacji 
oprogramowania. 

2. Licencja/sublicencja zostanie udzielona na następujących polach eksploatacji: 
1) zainstalowanie, uruchamianie, wyświetlanie i przechowywanie na komputerach  

i serwerach znajdujących się u Zamawiającego niezależnie od formatu, systemu lub 
standardu, 

2) korzystanie z oprogramowania na komputerach i serwerach znajdujących się  
u Zamawiającego w sposób zgodny z warunkami producenta oprogramowania (zgodnie 
z warunkami licencji opisanymi przez producenta), 
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3) prawo do aktualizacji oprogramowania w sposób opisany przez producenta 
oprogramowania, 

4) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek 
środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym 
wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub 
zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne 
korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami. 

3. Wykonawca zapewni, że utwory oprogramowania, na które udzielana jest 
licencja/sublicencja posiadają kody i numery identyfikacyjne licencjodawcy uprawnionego 
do udzielenia licencji/sublicencji. 

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu certyfikaty licencyjne do utworów oprogramowania 
lub umowę licencyjną - (o ile takie będą istniały) stanowiące przedmiot udzielenia 
licencji/sublicencji oraz nośniki, na których zapisane będą te utwory.  

5. Licencja/sublicencja obejmuje użytkowanie oprogramowania na potrzeby Zamawiającego 
bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

6. W odniesieniu do utworów innych producentów składających się na oprogramowanie, 
jeżeli producent takich utworów standardowo udziela licencji na warunkach 
korzystniejszych od wskazanych w umowie, Wykonawca dostarczy stosowną licencję od 
producenta na warunkach korzystniejszych.  

7. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa własności do przekazanych 
Zamawiającemu egzemplarzy nośników i dokumentacji oprogramowania. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich związane  
z naruszeniem autorskich praw majątkowych do przedmiotu zamówienia.  

 

§ 5 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu kary umowne, w przypadku: 
1) niedostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w terminie, o którym mowa  

w § 1 ust. 3 - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, a od trzeciego rozpoczętego dnia opóźnienia – w 
wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia; 

2) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 6 –  
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od pierwszego dnia po upływie terminu, o którym 
mowa w § 1 ust.3; 

3) opóźnienia w naprawie lub wymianie urządzeń – w wysokości 1 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa  w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od 
pierwszego dnia po upływie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 7 lub § 2 ust. 10;  

4) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w  § 3 ust. 1. 

2. Jeżeli wysokość kar umownych nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

3. W przypadku naliczenia kary umownej zgodnie z ust. 1, Zamawiający może ją potrącić  

z istniejącej między stronami wierzytelności pieniężnej. Oświadczenie o potrąceniu powinno 

być złożone na piśmie. 

§ 6 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy:  
1) Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego, określającego termin 

usunięcia stwierdzonych naruszeń, nie wykonuje umowy, zgodnie z warunkami 
umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne, 

2) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku 
Wykonawcy lub znacznej jego części, o czym Wykonawca zobowiązuje się powiadomić 
Zamawiającego następnego dnia po tej czynności, 
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3) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzanej 
w celu przekształcenia lub restrukturyzacji, o czym Wykonawca zobowiązuje się 
powiadomić Zamawiającego następnego dnia po tej czynności. 

2. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 wykonuje się przez doręczenie drugiej stronie 
oświadczenia w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia. 

§ 7 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy  
w następujących przypadkach: 
1) zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, 

po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, 
2) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z uwagi na: 

a) okoliczności leżące po stronie Zamawiającego, w szczególności czasowe 
wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, 

b) okoliczności wynikających z działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie 
przedmiotu umowy. 

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 termin 
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do 
zakończenia realizacji przedmiotu umowy w sposób należyty. 

3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę lub nie, bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowią jednocześnie 
zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez 
Wykonawcę. 

§ 8 

1. Strony ustalają następujące osoby do kontaktów w sprawie realizacji umowy: 
a)  ……………………………………………..  –  ze strony Zamawiającego, 
b)  ……………………………………………..  –  ze strony Wykonawcy. 

2. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony. 
 

§ 9 

1. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w 
rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dla których 
Administratorem danych jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. 
Warszawy, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 2. 

2. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora danych osobowych 
określone w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Wykonawcy, w sytuacji w 
której jest on osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzoną działalność gospodarczą), 
a także danych osobowych osób, które Wykonawca wskazał ze swojej strony do realizacji 
niniejszej umowy. 

§ 10 

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 
dane go identyfikujące (gdy jest osobą fizyczną ograniczone do imienia, nazwiska ewentualnie 
imienia, nazwiska i firmy – jeżeli umowę zawiera w ramach prowadzenia działalności 
gospodarczej), przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu w trybie 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 
2176). 

§ 11 

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy obowiązującego 

prawa, w tym Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, jej rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od niej, 

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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3. Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, 

Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 12 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

2. Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 
 

- załącznik nr 1: Opis Przedmiotu Zamówienia; 
- załącznik nr 2: Oferta Wykonawcy; 
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