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Załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty 

 
 
 

Istotne Postanowienia Umowy 
(„IPU”) 

 
zawarta w dniu …………………… w Warszawie pomiędzy: 
 
Polską Agencją Żeglugi Powietrznej 
będącą państwową osobą prawną utworzoną na mocy ustawy z dnia 08.12.2006 r. o Polskiej Agencji 
Żeglugi Powietrznej (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1967 ze zm.) z siedzibą w Warszawie 02-147, ul. Wieżowa 
8, NIP: 5222838321, REGON: 140886771, 
reprezentowaną przez: 

………………….. – ………………………….. 
na podstawie pełnomocnictwa nr ………………………… z dnia ………………….. r. 

zwaną dalej „Zamawiającym”  
a 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowaną przez: 

………………….. – ………………………….. 
na podstawie pełnomocnictwa nr ………………………… z dnia ………………….. r. 
 
zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”, 
 

zwanymi łącznie „Stronami” a pojedynczo „Stroną”, 
została zawarta Umowa, zwana dalej „Umową”. 

 

Umowa zawarta została z Wykonawcą, bez zastosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z  2018 r. poz. 1986 ze zm.), na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

(„Przedmiot Umowy”) 

1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę do Zamawiającego części i 
elementów systemu Pegasus_21, zwanych dalej łącznie „Urządzeniami”, szczegółowo 
opisanych w Specyfikacji techniczno-cenowej, stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy oraz w 
Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy. 

2. W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi w okresie 
gwarancji jakości i rękojmi za wady, jak opisano w § 5 Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że:  

3.1. Urządzenia są fabrycznie nowe, bez wad fabrycznych, wyprodukowane z odpowiednich 
materiałów, nieużywane wcześniej, kompletne, sprawne i wolne od wad zarówno 
fizycznych jak i prawnych;  
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3.2. wszystkie dostarczone urządzenia pochodzą z autoryzowanego kanału dystrybucyjnego 
danego producenta, a ich serwis gwarancyjny jest autoryzowany przez producenta 
urządzeń i świadczony przez producenta lub autoryzowanych partnerów/centra 
serwisowe na terenie Polski; 

3.3. Urządzenia nie są obciążone prawem obligacyjnym, ani rzeczowym na rzecz osób trzecich, 
nie toczy się dotyczące ich postępowanie egzekucyjne, sądowe, ani przed jakimkolwiek 
innym organem orzekającym, nie są też przedmiotem zabezpieczenia; 

3.4. Brak jest jakichkolwiek innych okoliczności mogących ograniczyć prawa Zamawiającego 
wynikające z Umowy; 

3.5. Urządzania zostały wyprodukowane z najbardziej odpowiednich dla nich wysokiej jakości 
materiałów i na żądanie Zamawiającego dostarczy certyfikaty, atesty i wszystkie inne 
dokumenty niezbędne do poświadczenia jakości dostarczonych Urządzeń.; 

3.6. Urządzenie są dopuszczone do obrotu gospodarczego na terytorium Unii Europejskiej oraz 
że posiadają certyfikaty dopuszczające do stosowania w Unii Europejskiej, tj. certyfikat CE 
i znak bezpieczeństwa; 

3.7. Wraz z Urządzeniami dostarczy instrukcje obsługi oraz dokumentację dołączaną do 
każdego z Urządzeń przez producenta.  

3.8. Posiada wiedzę fachową i dysponuje wszelkimi niezbędnymi informacjami oraz 
pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych z dostawą 
Urządzeń, a także iż dysponuje odpowiednim personelem i odpowiednimi środkami 
gwarantującymi profesjonalną realizację Umowy.  

4. Wszystkie dokumenty o których mowa w ust. 3.4 i ust 3.6 powyżej powinny być sporządzone w 
języku polskim. W przypadku gdy dokumenty są w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć je wraz z tłumaczeniem na język polski. 

§ 2 

Termin i miejsce dostawy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w terminie do ……. dni kalendarzowych 
od daty podpisania Umowy, dostarczając Urządzenia wskazane w Załączniku nr 1 do Umowy do 
„Miejsca Dostawy“. 

2. Miejscem dostawy Przedmiotu Umowy zwanym w dalszej części Umowy „Miejscem dostawy”, jest  
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej , ul. …………………………………. i jeśli Zamawiający nie zleci inaczej 
to dostawa zamówionych Urządzeń, będzie realizowana w dni robocze w godzinach 8:00 – 14:00. 

3. O planowanym terminie dostarczenia Urządzeń Wykonawca powiadomi Zamawiającego drogą 
elektroniczną na adres osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego do dokonywania uzgodnień 
w trakcie realizacji Umowy w sprawach technicznych , wskazanej w §8 ust.1 pkt.1.1 Umowy, na  co 
najmniej 3 (trzy) dni robocze przed planowanym terminem dostawy. 

4. Razem z powiadomieniem opisanym w ust. 3 powyżej, Wykonawca prześle Zamawiającemu dane 
niezbędne do wystawienia przepustki osobowej i samochodowej, a w szczególności: 

4.1. dane do wystawienia przepustki osobowej: 

- nazwisko i imię kierowcy, 

- seria i numer dowodu osobistego kierowcy, 

- numer PESEL kierowcy, 
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- data i godzina przyjazdu. 

4.2. dane do wystawienia przepustki samochodowej: 

- nazwisko i imię kierowcy, 

- nr rejestracyjny samochodu, 

- marka i typ pojazdu, 

- numer telefonu kierowcy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do opakowania Przedmiotu Umowy zgodnie z międzynarodowymi 
standardami, a w szczególności w taki sposób, aby: 

5.1. zapewnić bezpieczeństwo Urządzeń przez cały okres trwania transportu, 

5.2. opakowanie było właściwe dla danego środka transportu, 

5.3. opakowanie było właściwe dla charakterystyki danego typu Urządzeń. 

 

§ 3 

Ceny i warunki płatności 

1. Cena Umowy netto wynosi  …………. zł (słownie: …………………..) powiększona o podatek VAT zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, co daje wartość ……………….. zł brutto(słownie: ……………..), zwaną 
dalej „Ceną Umowy”. 

2. Ceny jednostkowe Urządzeń  określone są w Specyfikacji techniczno-cenowej stanowiącej 
Załącznik nr 1 do Umowy. 

3. Cena Umowy netto jest ustalona, stała i nie podlega żadnym zmianom. Cena Umowy netto 
obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Umowy, w tym koszty Urządzeń, ich transportu do 
Miejsca Dostawy oraz świadczenia usług w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady.  

4. Dopuszcza się zmianę Ceny Umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów  
i usług VAT. Zmiana Ceny Umowy z powodu ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług 
VAT stanowi zmianę Umowy i zostanie wprowadzona aneksem do Umowy. 

5. Zapłata przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Wykonawcę na fakturze w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania 
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Podstawę do wystawienia faktury dla 
Wykonawcy stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego Protokół Odbioru Końcowego,  
którego stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia na fakturze numeru Umowy oraz do dołączenia do 
faktury kopii Protokołu Odbioru Końcowego podpisanego przez Zamawiającego. 

7. Błędnie wystawiona faktura lub brak dołączonej kopii podpisanego protokołu, o którym mowa w 
ust. 6 niniejszego paragrafu, powodować będą naliczenie 21-dniowego terminu płatności, licząc od 
daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury lub odpowiednio kopii podpisanego protokołu, 
o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu. 

8. Ponadto, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do faktury zestawienia rzeczowo – ilościowo- 
finansowego  zawierającego w szczególności wykaz dostarczonych Urządzeń z podaniem nazwy, 
modelu, numeru seryjnego (jeśli takie występują) oraz cen jednostkowych Urządzeń.  

9. Strony ustalają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego wymaganą należnością. 
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10. Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami VAT. 

11. Zamawiający preferuje wystawienie i przesyłanie drogą elektroniczną faktury elektronicznej w 
formie pliku PDF na  adres Zamawiającego: faktury@pansa.pl. 

 

§ 4 

Warunki Odbioru 

1. W ciągu 3 (trzech) dni roboczych po dostarczeniu Urządzeń do Miejsca Dostawy i odebraniu ich 
przez Zamawiającego, Zamawiający sprawdzi dostarczone Urządzenia. 

2. Jeżeli wszystkie  Urządzenia będą działały prawidłowo i będą spełniały warunki Umowy,  
Zamawiający podpisze Protokół Odbioru Końcowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do 
Umowy.  

3. Jeżeli Urządzenia lub któreś z nich nie będą działały prawidłowo lub nie będą spełniały wymogów 
Umowy, o której mowa w Umowie, wówczas Zamawiający niezwłocznie zgłosi reklamację, tj. 
poinformuje Wykonawcę o wykrytych wadach. Reklamacja ta zostanie wysłana przez 

Zamawiającego do Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres: …………………………….. 

4. W przypadku zgłoszenia reklamacji, o której mowa w ust. 3 powyżej, Zamawiający ma prawo nie 
odebrać Urządzania co do którego zgłasza reklamację. 

5. Urządzenia działające nieprawidłowo, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Wykonawca odbierze na 
swój koszt w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego. 

6. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany będzie do 
dostarczenia nowego Urządzenia, w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od daty odbioru wadliwego 
Urządzenia. 

7. Wszelkie koszty związane z transportem Urządzeń z Miejsca Dostawy do siedziby Wykonawcy 
i  wymienionego Urządzenia z siedziby Wykonawcy do Miejsca Dostawy oraz z usuwaniem 
wykrytych wad, a także koszty dostarczenia brakujących dokumentów poniesie Wykonawca. 

8. Terminy, o których mowa w niniejszym paragrafie wliczają się do terminu wykonania Przedmiotu 
Umowy, wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy. 

9. Po dostarczeniu wymienionego Urządzenia do Miejsca Dostawy i jego odebraniu przez 
Zamawiającego, Zamawiający ponownie sprawdzi wymienione Urządzenia. 

10. W przypadku, gdy wymienione Urządzenie nadal nie będzie działało prawidłowo lub Zamawiający 
wykaże jakiekolwiek inne niezgodności z Umową, Zamawiający będzie miał prawo, wedle swojego 
wyboru: 

10.1. odstąpić od Umowy, wówczas Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, o której 
mowa w § 6 ust. 1 Umowy. Ponadto Wykonawca na swój koszt i ryzyko odbierze Urządzenia 
z Miejsca Dostawy, po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym; 

10.2. zażądać w ramach Ceny Umowy dostawy Urządzenia bez wad, które będzie spełniało 
wymogi Umowy i/lub dokumentacji wymaganej Umową oraz obciążyć Wykonawcę karą 
umowną, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 2.1 Umowy, o ile Wykonawca nie dotrzyma terminu 
wykonania Przedmiotu Umowy, wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy. W przypadku nie 
dostarczenia przez Wykonawcę Urządzenia bez wad, które będzie spełniało wymogi Umowy 
i/lub gdy Wykonawca nie dostarczy dokumentacji, o której mowa w Umowie, Zamawiający 
będzie miał prawo do odstąpienia od Umowy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy. 
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11. Jeżeli wymienione Urządzenie po sprawdzeniu będzie działało prawidłowo i będzie spełniało 
wymogi Umowy, Zamawiający podpisze Protokół Odbioru Końcowego.. 

12. Protokół Odbioru Końcowego, o którym mowa powyżej, zostanie przesłany do Wykonawcy pocztą 
elektroniczną na adres: ………………………., w ciągu 3 (trzech) dni roboczych po jego podpisaniu przez 
przedstawiciela Zamawiającego. 

13. W przypadku zakończenia produkcji danego Urządzenia lub braku jego dostępności na rynku po 
dacie wejścia w życie Umowy lub gdy w toku realizacji dostępne będą nowsze generacje Urządzeń, 
których zastosowanie będzie zasadne, Wykonawca, po uprzedniej pisemnej akceptacji 
Zamawiającego, może dostarczyć w zamian inne Urządzenie, ale o parametrach nie gorszych oraz 
w cenie nie wyższej niż określone w Umowie.  

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13 powyżej, Wykonawca w celu uzyskania akceptacji 
Zamawiającego przedstawi Zamawiającemu listę Urządzeń równoważnych lub nowszej generacji o 
parametrach nie gorszych, gwarantujących wymaganą funkcjonalność.  Cena Umowy nie ulegnie 
zmianie. 

§ 5 

Gwarancja jakości i rękojmia za wady  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady na dostarczone 
Urządzenia na okres ………. (……………………………) miesięcy, liczony od daty podpisania Protokołu 
Odbioru Końcowego.  

2. Dla Urządzenia naprawionego okres gwarancji jakości i rękojmi za wady zostanie przedłużony o 
czas, w którym Zamawiający nie mógł korzystać z Urządzenia. Dla Urządzenia wymienionego okres 
gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpocznie się po wymianie od początku. 

3. Wykonawca, według własnego uznania, bezpłatnie naprawi lub wymieni Urządzenie lub 
jakąkolwiek jego część dostarczoną przez siebie, którą Zamawiający uzna za wadliwą pod 
warunkiem, że Urządzenie było prawidłowo użytkowane i obsługiwane i że takie wady zostaną 
niezwłocznie zgłoszone Wykonawcy w okresie gwarancyjnym. 

4. W okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady Wykonawca zobowiązuje się do odbierania od 
Zamawiającego wadliwych Urządzeń, wykonywania wszelkich napraw lub wymian, a także do 
odsyłania naprawionych/wymienionych Urządzeń do Zamawiającego w ciągu  10 (dziesięciu) dni 
roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby naprawy Urządzenia.  

5. Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy wszelkie usterki pocztą elektroniczną na adres: 
………………………….. . 

6. Koszty transportu oraz ryzyko w czasie transportu wadliwego Urządzenia lub jego części do 
wymiany lub naprawy do Wykonawcy oraz dostarczenia do Zamawiającego nowego Urządzenia 
lub jego części na zamianę lub naprawionego Urządzenia obciąża Wykonawcę.  

7. Jeżeli czas naprawy/wymiany wskazany w ustępie 4 powyżej zostanie przekroczony, wówczas 
Wykonawca zapłaci kary umowne jak to zastrzeżono w  § 6 ust. 2 pkt 2.2. Umowy. 

 

§ 6 

Kary umowne 

1. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% 
Ceny Umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 Umowy. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych  
za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań umownych w wysokości: 

2.1. 0,5%  Ceny brutto Urządzeń za każdy dzień opóźnienia w realizacji Umowy w stosunku do 
terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy, przy czym jeżeli opóźnienie, o którym mowa 
przekroczy 60 (sześćdziesiąt) dni kalendarzowych, Zamawiający może, od Umowy odstąpić 
bez obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu składając odpowiednie oświadczenie w 
terminie 30 (trzydziestu) dni od upływu 60-cio dniowego terminu opóźnienia, o którym mowa 
powyżej.    

2.2. 2% ceny brutto danego Urządzenia, o którym mowa w Załączniku nr 1 do Umowy za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku niedotrzymania warunków Umowy, o których mowa 
w § 5 Umowy – dotyczących uprawnień wynikających z gwarancji jakości i rękojmi za wady dla 
danego  Urządzenie dla którego opóźnienie realizacji wystąpiło.  

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 2.1 powyżej, zapłata kary 
umownej nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od daty wystawienia przez 
Zamawiającego stosownej noty obciążeniowej. 

4. W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kary umownej, z wyłączeniem okoliczności, o której 
mowa w ust. 3 powyżej, kary umowne płatne będą w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania 
przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty, bądź mogą być potrącone z wynagrodzenia za 
Urządzenia bez konieczności składania odrębnego oświadczenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy na zasadach 
ogólnych Kodeksu cywilnego do pełnej wysokości poniesionej szkody. 

 
§ 7 

Rozwiązanie Umowy 

1. W przypadku rażącego lub uporczywego naruszania warunków Umowy przez jedną ze Stron, druga 
Strona wezwie ją pisemnie do zaprzestania naruszania warunków Umowy, określając odpowiedni 
termin, nie krótszy niż 14 (czternaście) dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Strona 
dotknięta naruszeniem może odstąpić od Umowy w całości lub w części, składając odpowiednie 
oświadczenie w terminie 30 (trzydziestu) dni od upływu terminu, o którym mowa powyżej, 
z uwzględnieniem ust. 3 niniejszego paragrafu.  

2. Poza przypadkami przewidzianymi Umową, Zamawiający, w razie wystąpienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, może odstąpić od Umowy w terminie 30 (trzydziestu)  
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 
żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy do daty wykonania 
przez Zamawiającego prawa odstąpienia. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy w części Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części Umowy w zakresie faktycznie zrealizowanego zakresu prac, 
potwierdzonych przez Zamawiającego. 

4. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

    § 8 

Postanowienia końcowe 

1. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do dokonywania uzgodnień w trakcie realizacji 
Umowy są: 
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1.1. w sprawach technicznych oraz do podpisania Protokołu Odbioru Końcowego …………. (tel. 
……….., adres e-mail …………………... ),  

1.2. od strony handlowej sprawę prowadzi ………….. (tel.:……………..,  adres e-mail: ………………..) 
w tym otrzymuje kopie korespondencji dotyczącej spraw technicznych. 

2. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do dokonywania uzgodnień w trakcie realizacji 
Umowy: 

2.1. w sprawach technicznych oraz do podpisania Protokołu Odbioru Końcowego …………. (tel. 
……….., adres e-mail ………………….. ),  

2.2. od strony handlowej sprawę prowadzi ……………….. (tel.:……………..,  adres e-mail: ………………..). 

3. Zmiana osób upoważnionych w zakresie określonym w ustępach 1-2 powyżej wymaga       
poinformowania drugiej Strony na piśmie i nie stanowi zmiany Umowy.  

4. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania przez obie Strony.   

5. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez Sąd powszechny 
właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

6. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem 
nieważności, za wyjątkiem ust. 3 powyżej. 

7. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

8. Wszystkie tytuły paragrafów w Umowie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu 
na interpretację postanowień Umowy. 

9. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach: 1 (jeden) egzemplarz otrzyma 
Wykonawca, a 1 (jeden) egzemplarz otrzyma Zamawiający. 

10. Załączniki stanowią integralną część Umowy: 

10.1. Załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczno-cenowa. 

10.2. Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia 

10.3. Załącznik nr 3 - Wzór Protokołu Odbioru Końcowego. 

 
WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 

 

 

.........................................     .......................................... 
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Załącznik nr 1 do Umowy 

Specyfikacja techniczno-cenowa 

Lp. Przedmiot zamówienia Nazwa/Model 

Nazwa/Model i 
specyfikacja 

oferowanego Urządzenia 
Ilość [szt] 

Cena 
jednostkowa 
netto [PLN] 

Wartość 
netto [PLN] 

Wysokość 
podatku 
VAT [%] 

Wartość brutto [PLN] 
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Załącznik nr 2 do Umowy  
 
 

 
Opis Przedmiotu Zamówienia 
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Załącznik nr 3 do Umowy  
 

WZÓR 
 

 
Protokół Odbioru Końcowego 

 
 
Zgodnie z warunkami Umowy nr PAŻP/19-……/AMZH z dnia ……………………………. Wykonawca dostarczył 
do siedziby Zamawiającego w ……………..…………………………...…………...  

                              (miejscowość)  
 
Urządzenia określone w Załączniku nr 1 do Umowy w dniu ……………………………..……….…..……….  
 

Urządzenia są nowe, sprawne, kompletne i zgodne z Załącznikiem nr 1 do Umowy. 

Urządzenia zostały odebrane przez Zamawiającego. 

 

UWAGI: …………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 

…………………………………………………….……………………..……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Przedstawiciel Wykonawcy     Przedstawiciel Zamawiającego 
 
 
 

     ..........................................                  ….......................................... 
   
        data…............................      data…......................... 

 

 

 

 

 

 

 


