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Nowy Załącznik nr 4 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY DZP.260.21.2021 

Umowa zawarta w dniu ………………  r. w Krakowie z Wykonawcą wybranym w postępowaniu 

o zamówienie publiczne w trybie………………………………………………………, pomiędzy: 

Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, ul. Radzikowskiego 152, 

31-342 Kraków, wpisanym do Rejestru Instytutów Naukowych pod nr RIN-III-61/04, NIP 

6750000444, REGON 000326983, w imieniu którego działają: 

Dyrektor                          – prof. dr hab. Tadeusz Lesiak 

przy udziale 

Głównego Księgowego  – mgr inż. Małgorzaty Jasiówki 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a firmą 

…………………………………… 

reprezentowaną przez  

1. ………………………………. 

zwaną dalej Wykonawcą. 

§ 1 

Przedmiotem umowy (Umowa) jest świadczenie usług serwisowania Onkologicznego 

Systemu Informatycznego Aria produkcji firmy Varian Medical Systems, Systemu 

Planowania Terapii Eclipse produkcji firmy Varian Medical Systems oraz Systemu zdalnego 

dostępu do stacji roboczych systemu TPS i terminali systemu OIS (dalej zwanego Systemem 

OIS/TPS/Citrix). 

§ 2 

1.  Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy licząc od dnia 1 października 2021 r. lub 

od daty podpisania umowy, jeśli umowa zostanie podpisana po dacie 1 października 

2021 r. 

§ 3 

1. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług 

serwisowania Systemu OIS/TPS/Citrix, wykorzystywanego na potrzeby prowadzenia 

radioterapii protonowej na stanowiskach Gantry oraz terapii oka w Centrum 

Cyklotronowym Bronowice Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego 

Polskiej Akademii Nauk (CCB IFJ PAN), w skład którego wchodzą: 



2 | S t r o n a  

 stacje robocze Eclipse Ocular Proton Planning Desktop (sztuk  2),  

 system awaryjnego zasilania UPS (sztuk 4),  

 stacje robocze Eclipse Planner Desktop (sztuk 8),  

 stacje robocze Eclipse Physician Desktop (sztuk  4),  

 stacje robocze Aria Systemu OIS (sztuk  10),  

 terminale Systemu zdalnego dostępu do stacji roboczych systemu OIS/TPS (sztuk 5), 

 serwer Aria Systemu OIS/TPS (sztuk 1), 

 serwer systemu raportowania Aura (sztuk 1), 

 serwery obliczeniowe FAS (sztuk 6), 

 stacja testowa Eclipse Planner Desktop T-box (sztuk 1), 

 system archiwizacji i wykonywania kopii zapasowych,  

 serwery systemu Zdalnego dostępu  do stacji roboczych systemu TPS i terminali 

systemu OIS (sztuk 4) 

 szafa serwerowa wraz z osprzętem (m.in. KMM, KVM Switch, PDU). 

2. Świadczenie usług serwisowych polega na wykonywaniu: 

a) przeglądów okresowych Systemu OIS/TPS/Citrix; 

b) zdalnej diagnostyki Systemu OIS/TP/Citrix ; 

c) modyfikacji Systemu OIS/TPS/Citrix; 

d) napraw Systemu OIS/TPS/Citrix ; 

e) dostaw części zamiennych i komponentów specjalnych Systemu OIS/TPS/Citrix; 

f) wsparcia technicznego; 

g) Raportu serwisowego po każdorazowej interwencji serwisowej w ramach przesłanego 

zgłoszenia przez Zamawiającego i przekazania go Zamawiającemu w terminie do 7 dni 

od daty zakończenia tej interwencji. Zamawiający dokona akceptacji raportu bądź 

zgłosi uwagi w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania raportu od 

Wykonawcy. Czynności określone w zdaniu poprzednim winny być dokonane przez 

Kierownika CCB IFJ PAN bądź osobę przez niego upoważnioną. 

3. Szczegółowy zakres przedmiotowy usług serwisowania Systemu OIS/TPS/Citrix, będący 

przedmiotem Umowy określony jest w ofercie przetargowej Wykonawcy, szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji warunków zamówienia, które stanowią 

integralną część Umowy. 
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4. Obowiązki Wykonawcy powinny być realizowane zdalnie, za pomocą środków 

teleinformatycznych lub w siedzibie Zamawiającego, tj. w Instytucie Fizyki Jądrowej im. 

Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 

Kraków.  

§ 4 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie opisanym 

w  § 3, w wysokości ……………………zł (słownie: …………………………….…………………………) 

brutto. 

W przypadku podmiotów zagranicznych treść § 4 ust. 1 brzmi:  

Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie opisanym 

w  § 3 , w wysokości ……………………zł (słownie: …………………………….…………………………) 

netto. 

Do powyższych kwot Zamawiający doliczy należny podatek VAT i odprowadzi go we 

własnym zakresie. 

2. Wynagrodzenie opisane w ust. 1 obejmuje całkowitą należność jaką Zamawiający 

zobowiązany jest zapłacić za wykonanie wszystkich czynności opisanych w § 3.  

§ 5 

1. Zapłata wynagrodzenia następować będzie w polskich złotych, w miesięcznych okresach 

rozliczeniowych. Dokładne daty okresów rozliczeniowych oraz wysokość każdej raty 

wynagrodzenia netto wskazane zostały w harmonogramie płatności stanowiącym 

załącznik nr 2 do umowy. Kwota brutto do zapłaty w złotych jest obliczana na podstawie 

ceny netto wskazanej w harmonogramie płatności z naliczeniem podatku VAT wg stawki 

obowiązującej w dniu wystawienia faktury przekazanej Zamawiającemu każdorazowo po 

zakończonym okresie rozliczeniowym. 

W przypadku podmiotów zagranicznych treść § 5 ust. 1 brzmi: 

Zapłata wynagrodzenia następować będzie w polskich złotych, w miesięcznych okresach 

rozliczeniowych. Dokładne daty okresów rozliczeniowych oraz wysokość każdej raty 

wynagrodzenia netto wskazane zostały w harmonogramie płatności stanowiącym 

załącznik nr 2 do umowy. 

Do każdej raty wynagrodzenia netto wskazanej w harmonogramie płatności Zamawiający 

każdorazowo doliczy należny podatek VAT i odprowadzi go we własnym zakresie. 
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2. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury 

wystawionej przez Wykonawcę.  

3. Strony uzgodniły, że zapłata należności będzie dokonana w formie przelewu na konto 

Wykonawcy w banku:……………………., nr konta ………………………………………………… 

4. Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

5. Wykonawca, jeżeli jest czynnym podatnikiem VAT oświadcza, że numer rachunku 

bankowego wskazany w ust. 3  został umieszczony w wykazie, o którym mowa w art. 96b 

ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tzw. biała lista podatników VAT). 

W przypadku gdyby jednak wskazany przez Wykonawcę rachunek nie był wskazany w 

ww. wykazie to strony ustalają, że Zamawiający jest uprawniony do dokonania zapłaty na 

wybrany przez siebie rachunek bankowy Wykonawcy widniejący w ww. wykazie.  

6. W przypadku, gdy obowiązek zapłaty mechanizmem podzielonej płatności wynika z 

obowiązujących przepisów prawa Zamawiający dokona zapłaty faktury VAT 

mechanizmem podzielonej płatności, przewidzianym w art. 108a ustawy o podatku od 

towarów i usług. W pozostałych przypadkach Zamawiający uprawniony będzie do zapłaty 

ceny lub jej części, wynikającej z faktury VAT mechanizmem podzielonej płatności. 

7. Cesja wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy możliwa jest jedynie po wyrażeniu 

na piśmie zgody przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca oświadcza, iż posiada/ nie posiada* status dużego przedsiębiorcy 

w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 10 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 424.). (*niepotrzebne 

skreślić). 

§ 6 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

Umowy w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary Umowne: 

a) za zwłokę  w wykonywaniu czynności (zgodnie z czasami reakcji, usunięcia 

awarii określonymi § 9 ust. 6) w wysokości 0,005% wynagrodzenia brutto 

określonego w §  4 ust. 1, za każdą godzinę zwłoki;  

b) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn występujących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1; 
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c) za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, za wyjątkiem nieterminowego wykonania przez 

Wykonawcę przedmiotu Umowy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 

określonego w §4 ust 1. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę Umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 

ust. 1, za wyjątkiem odstąpienia, o którym mowa w art. 456  ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. tj. z 2021 r. poz. 1129). 

4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy, także przed terminem wymagalności wynagrodzenia 

Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 15 r1  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 

z późn. zm.). 

5. Odstąpienie od umowy nie znosi odpowiedzialności z tytułu zastrzeżonych kar umownych 

za odstąpienie od umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych, w przypadku gdy szkoda przewyższa wysokość kary umownej. 

7. Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia wezwania Wykonawcy do jej zapłaty. 

8. Maksymalna łączna wartość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie przekroczy 30% 

wartości brutto umowy, określonej w § 4 ust. 1 umowy 

§ 7 

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy lub niewłaściwego jej 

wykonania Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do 

przestrzegania zapisów lub/i właściwego jej wykonania w terminie 3 dni od daty 

doręczenia wezwania i bezskutecznym upływie tego terminu. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

Umowy.  

2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, pod rygorem nieważności, wymaga formy 

pisemnej oraz wskazania przyczyn odstąpienia. 
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§ 8 

1. Od obowiązków wynikających z niniejszej Umowy Strony mogą być zwolnione tylko 

w przypadku zaistnienia „siły wyższej”.  

2. Za przypadki siły wyższej, które uwalniają strony od wypełnienia zobowiązań Umownych 

na czas trwania siły wyższej, uznaje się nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią 

niezależnie od woli stron i po zawarciu niniejszej Umowy, a którym strona nie będzie 

mogła zapobiec, przy zastosowaniu należytej staranności, udaremniając całkowicie lub 

częściowo wypełnienie zobowiązań Umownych jak np.: pożar, powódź, trzęsienie ziemi, 

strajk, wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo lub zarządzenia 

władz. Nie uznaje się za siłę wyższą braku siły roboczej, materiałów i surowców chyba, że 

jest to spowodowane „siłą wyższą”. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą 

Strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić. 

§ 9 

1. Wykonawca udziela …. miesięcznej gwarancji na wszelkie wymienione części zamienne 

lub do dnia zakończenia Umowy, jeśli ta będzie trwała dłużej, przy czym uprawnienia z 

tytułu rękojmi nie zostają wyłączone. Okres gwarancji liczy się od daty ich skutecznej 

wymiany. 

2. Wykonawca oświadcza, że wszelkie użyte części zamienne i materiały są oryginalne, 

fabrycznie nowe, nieużywane, nie powystawowe, pełnowartościowe technicznie, o 

parametrach nie gorszych od zainstalowanych, wolne od wad fizycznych i wad prawnych 

oraz spełniają obowiązujące wymogi dotyczące produktów medycznych. 

3. Czynności podejmowane przez Wykonawcę w ramach Umowy nie mogą powodować, 

w żadnym wypadku, utraty dopuszczenia Systemu OIS/TPS/Citrix do użytkowania ani 

braku możliwości korzystania z niego przez Zamawiającego zgodnie z przeznaczeniem, 

jako urządzenia medycznego. 

4. Przeglądy okresowe wykonywane będą regularnie z częstością i w zakresie według 

wymagań producentów poszczególnych elementów Systemu OIS/TPS/Citrix  lecz nie 

rzadziej niż 2 razy w roku. 

5. Zamawiający dokonywał będzie zgłoszenia awarii Wykonawcy telefonicznie ……… bądź e-

mailem na adres: …………………, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zgłoszenia e-mailem 

na adres: ……………. 
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6. Czas reakcji Wykonawcy (dotyczy także reakcji zdalnej) na zgłoszoną awarię do 4 godzin - 

od poniedziałku do piątku oraz do 12 godzin w sobotę i niedzielę, z wyłączeniem 

świątecznych dni ustawowo wolnych od pracy wskazanych w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 

stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90). Czas reakcji 

określa moment zgłoszenia awarii, w przypadku dni świątecznych następuje jego 

przerwanie a następnie kontynuowanie od następnego dnia. Możliwość zgłaszania 

usterek poprzez użycie poczty elektronicznej 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. 

Czas usunięcia awarii: 

 w przypadku serwera Aria Systemu OIS lub innej awarii powodującej wstrzymanie 

pracy klinicznej, w czasie nie dłuższym niż …. godzin od zgłoszenia awarii, liczonych od 

poniedziałku do piątku, z wyłączeniem  dni ustawowo wolnych od pracy, 

 dla pozostałych elementów systemu OIS/TPS/Citrix w czasie nie dłuższym niż …. dni 

od dnia zgłoszenia awarii, liczonych od poniedziałku do piątku, z  wyłączeniem  dni 

ustawowo wolnych od pracy. 

7. W przypadku zmiany numeru telefonu, faksu lub e-maila, Wykonawca ma obowiązek 

powiadomić Zamawiającego z 5-dniowym wyprzedzeniem pod rygorem uznania 

zgłoszenia o awarii za dokonane prawidłowo. 

8. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii w terminach określonych w Umowie  

lub w przypadku braku reakcji Wykonawcy na zawiadomienie Zamawiającego o awarii 

Systemu OIS/TPS/Citrix, Zamawiający, po ponownym jednokrotnym wezwaniu do jej 

usunięcia, może zlecić usunięcie awarii podmiotowi trzeciemu, z zachowaniem swoich 

praw wobec Wykonawcy wynikających z gwarancji, rękojmi. W przypadku skorzystania 

z powyższego uprawnienia, Zamawiający zobowiązany jest, w formie pisemnej, 

do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o tym fakcie. Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę o zakresie wykonanych prac (napraw, zmian itp.). W takim przypadku 

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość 

poniesionego przez Zamawiającego kosztu wykonania takich prac, niezależnie od kary 

umownej określonej w § 6 ust. 2 lit. a). 

9. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonych przez 

producentów części zamiennych i materiałów. Warunki Gwarancji mają pierwszeństwo 

przed warunkami gwarancji udzielonymi przez producentów części zamiennych 
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i materiałów w zakresie, w jakim warunki Gwarancji przyznają Zamawiającemu silniejszą 

ochronę.    

10. Zamawiający nie przewiduje możliwości ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia. 

11. Zakończenie każdej usługi serwisowej potwierdzone będzie poprzez podpisanie przez 

Wykonawcę oraz Kierownika CCB IFJ PAN lub osobę przez niego upoważnioną raportu 

serwisowego, zawierającego co najmniej: opis awarii, opis wykonanych czynności, 

aktualny stan systemu, godziny pracy inżyniera serwisowego Wykonawcy. Podpisanie 

raportu serwisowego, przez Wykonawcę oraz Kierownika CCB IFJ PAN lub osobę przez 

niego upoważnioną potwierdza kompletność wykonanej usługi serwisowej oraz sprawność 

Systemu OIS/TPS/Citrix przekazanego do eksploatacji. 

12. Strony zgodnie oświadczają, iż w ramach czynności podpisywania raportów serwisowych 

o której mowa w niniejszym paragrafie dopuszczają wykorzystanie kwalifikowanego 

podpisu elektronicznego. Strony oświadczają, iż każdy raport serwisowy podpisany 

z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, o którym mowa w zdaniu pierwszym 

niniejszego ustępu, jest prawnie wiążący. 

§ 10 

Zamawiający stworzy niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające: dostęp pracownikom 

Wykonawcy do sprzętu i personelu Zamawiającego - w zakresie niezbędnym do realizacji 

przedmiotu Umowy. 

§ 11 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy w następującym zakresie, pod warunkiem, że zmiany wskazane niżej nie 

spowodują zwiększenia ceny ofertowej netto:  

1) terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana: 

a) następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub 

przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu,  

b) następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach 

prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy.  

2) wysokości wynagrodzenia w przypadku: 

a) zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, 

której zmiana dotyczy. 
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3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 jest złożenie wniosku przez stronę 

inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian oraz ich uzasadnienie. 

§ 12 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji, które zostały 

zastrzeżone przez Stronę  jako poufne.   

2. Informacje poufne nie obejmują informacji, które są:  

a) znane Stronie otrzymującej informację przed jej otrzymaniem od drugiej Strony, 

b) opracowane niezależnie przez Stronę otrzymującą informację bez wykorzystania 

chronionych informacji drugiej Strony lub danych, 

c) znane publicznie w momencie ujawnienia,  

d) otrzymane od osoby trzeciej,  

e) nieobjęte klauzulą  poufności. 

3. Strona otrzymująca informację poufną nie będzie wykorzystywała informacji poufnych 

Strony ujawniającej do celów innych niż realizacja umowy. Odbiorca może ujawnić 

informacje poufne Strony ujawniającej tylko osobom i podmiotom, które mają potrzebę 

poznania tych informacji z jednoczesnym zobowiązaniem do zachowania informacji w 

poufności.   

4. Strona otrzymująca informację poufną Strony ujawniającej zobowiązuje się do jej ochrony 

w taki sam sposób jak chroni własne  informacje poufne.    

5. Zastrzeżenie poufności nie jest wiążące dla stron, w przypadkach kiedy wynika to 

z obowiązujących przepisów prawa. Treść  umowy jest jawna i nie stanowi informacji 

poufnej.  

§ 13 

1. Warunki powierzenia przetwarzania danych osobowych pacjentów określa umowa  

podpowierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiąca załącznik nr 3 do umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w celu 

przewidzianym w niniejszej umowie oraz w zakresie określonym w umowie 

podpowierzenia przetwarzania danych osobowych. 

3. Wykonawca obowiązany jest przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć środki 

zabezpieczające dane osobowe oraz spełniać wymagania określone w przepisach 

prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. 
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§ 14 

1. W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający: 

1) gwarantuje, że użytkownik ani osoba trzecia nie zainstaluje żadnego obcego 

oprogramowania w Systemie OIS/TPS/Citrix, takiego jak gry, edytory tekstu, arkusze 

kalkulacyjne, programy statystyczne etc; W przypadku niemożności zagwarantowania 

powyższego zobowiązania Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o odpłatne 

zainstalowanie oprogramowania oraz wyposażenia dodatkowego uniemożliwiającego 

ingerencję w oprogramowanie systemu;  

2) gwarantuje, że personel Zamawiającego będzie wykonywał podstawowe czynności 

składające się na obsługę codzienną Systemu OIS/TPS/Citrix, opisane w instrukcji 

obsługi Systemu OIS/TPS/Citrix, będącej w posiadaniu Zamawiającego; 

3) gwarantuje, że personel Zamawiającego ani osoby trzecie nie będą bez porozumienia 

z Wykonawcą wykonywać jakichkolwiek napraw Systemu OIS/TPS/Citrix;  

4) udostępnia bez ograniczeń w ustalonym z Wykonawcą czasie System OIS/TPS/Citrix 

dla wykonania usług; 

5) zapewnia stałe połączenie usług SmartConnect do serwerów internetowych 

umożliwiających zdalne wsparcie i zdalną reakcję serwisową. 

2. Wykonawca jest upoważniony do odmowy lub zawieszenia wykonania wszelkich usług, 

nie ponosząc z tego tytułu żadnej odpowiedzialności, w przypadku stwierdzenia, że 

Zamawiający w jakimkolwiek czasie, nie wykonał lub spowodował niewykonanie przez 

użytkownika postanowień ust. 1. 

§ 15 

1. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych przy realizacji niniejszej umowy jest sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Prawem materialnym i procesowym właściwym dla umowy jest prawo polskie. 

§ 16 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, 

ustawy prawo zamówień publicznych. 

§ 17 

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy. 
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§ 18 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach; 1 dla Zamawiającego i 1 dla 

Wykonawcy. 

 

Wykonawca                                                                                                                   Zamawiający 


