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Załącznik nr 3 do SWZ 

 

 

UMOWA nr ……./2021 

 

Zawarta w dniu ……………………….. roku w Mielcu pomiędzy: 

 

Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Mielcu z siedzibą 

przy ulicy Wojsławskiej 278, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000232950, NIP: 8171884895, REGON: 180694388 - zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym 

przez : 

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

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

 

a  

 

…………………………………………………………………………………………………………..., 

posiadającym licencję nr ………………………… na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób 

zwanym dalej WYKONAWCĄ: 

§1 

1. Zamawiający zleca wykonanie usługi – przewóz osób z miejsca wskazanego do Środowiskowego Domu 

Samopomocy mającego siedzibę przy ul. Wojsławskiej 278 w Mielcu lub przy ul. Moniuszki 3 (zgodnie z 

Załącznikiem nr 1) i z powrotem do miejsca wskazanego, który to przewóz odbywać się będzie przez pięć 

dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w Środowiskowym Domu 

Samopomocy. 

2. Wykaz dodatkowych dni wolnych od pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy stanowi załącznik nr 2 

do niniejszej umowy. 

3. Zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy realizowane są w godzinach od 8:00 do 14:00, zaś 

Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje od 6:30 do 15:30.  

4. Przewóz podopiecznego nie może trwać dłużej niż 90 minut od momentu rozpoczęcia kursu dla danej osoby 

dla trasy obejmującej teren Powiatu Mieleckiego i 90 minut dla trasy obejmującej teren Miasta Mielec. 

5. Przewóz będzie odbywał się trasą nr: ..................................., zgodnie z numeracją ujawnioną w 

szczegółowym planie dowozów stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

6. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi Wykonawca ustali optymalny rozkład jazdy wszystkich kursów 

mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania osób w transporcie i z uwzględnieniem następujących 

założeń: 

a) uczestnicy powinni być dowiezieni do Środowiskowego Domu Samopomocy w czasie umożliwiającym 

im punktualne rozpoczęcie zajęć;  

b) w przypadku czasowej niemożności świadczenia usługi przewozowej w uzasadnionych przypadkach, 

w szczególności awarii technicznej pojazdu, Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania 

zastępstwa zapewniającego równorzędny poziom usługi. Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia 

samochodu zastępczego w czasie nie dłuższym niż ……............. minut (zgodnie z ofertą przetargową).     

§2 

1. Wykonawca podstawia samochód do wykonania przewozu sprawny technicznie – posiadający pasy 

bezpieczeństwa oraz odpowiednie ubezpieczenia. Samochody muszą posiadać widoczne oznakowanie 

pojazdu z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy niebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka 

inwalidzkiego barwy białej - zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 110 ze zm.). 

2. Samochód będzie podstawiony z kierowcą i osobą sprawującą opiekę nad przewożonymi osobami 

niepełnosprawnymi (tzw. opiekunem), którzy będą mieć odpowiednie kwalifikacje. 



3. Wykonawca w czasie każdego kursu zobowiązany jest do zapewnienia miejsca siedzącego dla wszystkich 

przewożonych osób oraz opiekuna.  

4. Opiekun zobowiązany jest posiadać ukończony kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. 

5. Przed rozpoczęciem przewozu kierowca pojazdu ma obowiązek upewnić się, czy osoby przewożone mają 

zapięte pasy bezpieczeństwa. 

6. Do obowiązków kierowcy należy także usadowienie i właściwe zabezpieczenie pasażera poruszającego się 

na wózku inwalidzkim oraz prawidłowe zamocowanie wózka. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do punktualnego przyjazdu po osoby przewożone, w miejsca i w czasie 

uzgodnionym z Zamawiającym.  

8. Wykonawca na bieżąco zgłasza Zamawiającemu problemy, które wystąpiły podczas przewozu osób. 

9. Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć Wykonawcy wykaz osób dowożonych, wykaz numerów 

telefonów kontaktowych (załącznik nr 2) w celu umożliwienia kontaktu z osobami dowożonymi i ich 

opiekunami prawnymi w związku z prawidłowym wykonaniem niniejszej umowy. 

10. Szczegółowe postanowienia dotyczące powierzenia Wykonawcy wskazanych w ust. 10 danych osobowych 

zostały uregulowane w §14 niniejszej umowy. 

§ 3 

1. Pojazdy do wykonywania przewozów muszą być utrzymane w czystości oraz wyposażone w trzypunktowe 

bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, dostosowane do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, tzn. 

posiadać zestaw do zamocowania wózka inwalidzkiego (szyny podłogowe, pasy z szybkozłączami do 

zamocowania wózka, pasy bezpieczeństwa z szybkozłączem dla pasażera wózka inwalidzkiego), najazdy do 

wózków inwalidzkich lub windę.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany pojazdów i kierowców wykonujących przedmiot umowy w 

trakcie trwania umowy, pod warunkiem spełnienia wymagań wynikających z niniejszej umowy.  

§ 4 

1. Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowiązany jest posiadać aktualne ubezpieczenie dotyczące: 

a) odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością; 

b) odpowiedzialności cywilnej dla każdego samochodu; 

c) następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla przewożonych osób. 

2. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku 

których nastąpi uszkodzenie ciała, zaburzenie czynności stanu zdrowia, śmierć lub innego rodzaju szkoda 

związana z wykonywaniem niniejszej umowy.  

§ 5 

W przypadku wystąpienia awarii pojazdu realizującego przewóz osób niepełnosprawnych, Wykonawca 

zobowiązany jest do podstawienia pojazdu zastępczego gwarantującego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 

ze stawianymi w niniejszej umowie wymaganiami, bez podbierania dodatkowych opłat. 

§ 6 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonania lub opóźnienia przewozu w skutek działania sił 

wyższych, w tym sił natury (nagłe opady, gołoledź, powodzie etc.), których wystąpienie musi być potwierdzone 

także przez Zamawiającego.  

§ 7 

1. Zawarta umowa może ulec zmianie w okresie jej trwania w przypadku zmiany liczby uczestników 

zamieszkujących na terenie Miasta Mielca lub Powiatu Mieleckiego i wyrażających wolę korzystania z 

przewozu Wykonawcy.  

2. Zawarta umowa nie może ulec zmianie w okresie jej trwania, za wyjątkiem wskazanym w ust. 1 lub w 

przypadkach, których zajścia strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy.  

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotowej umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w czasie zawierania umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od momentu powzięcia wiadomości o powyższych 



okolicznościach. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w trybie opisanym w ust. 3, Wykonawca może 

żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania już zrealizowanej części umowy.  

5. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę istotnych postanowień umowy, w szczególności wskazanych w 

§ 2 ust. 2-7, § 3, § 4 (m.in. terminowość przewozów, brak miejsc siedzących dla każdej z przewożonych 

osób, niewłaściwego traktowania osób niepełnosprawnych, braku kompetentnego opiekuna), Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym -po pisemnym powiadomieniu 

Wykonawcy o tym fakcie.  

6. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w przypadku kiedy Zamawiającemu nie będą 

przyznane środki pieniężne na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. 

§ 8 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ......... zł brutto za jeden dzień realizacji usługi 

przejazdu w ramach umowy.  

2. Wynagrodzenie za wykonaną usługę rozliczane będzie miesięcznie, po zaakceptowaniu przedłożonych przez 

Wykonawcę faktur oraz miesięcznych kart drogowych w terminie do 21 dni od doręczenia Zamawiającemu 

faktury. 

3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

4. Przed przekazaniem wynagrodzenia Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji zakresu 

realizacji zadania. 

5. W przypadku braku możliwości realizacji usługi dowozu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub 

Wykonawcy, spowodowanej czynnikami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć, w 

szczególności związanymi z wprowadzeniem na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego, stanu 

epidemicznego lub innego stanu nadzwyczajnego, skutkującego zamknięciem Środowiskowego Domu 

Samopomocy, za dni, w których realizacja usługi dowozu na mocy niniejszej umowy była przewidziana, 

Wykonawcy za trasy przejazdu wskazane w załączniku nr 1 do niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie 

w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim, przysługuje nie dłużej niż przez łączny okres trzech miesięcy przypadających w okresie 

obowiązywania umowy. 

6. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za każdy dzień faktycznie zrealizowanej usługi. 

7. W wystawionej fakturze należy wskazać numer niniejszej umowy, na podstawie której dokonano 

świadczenia usługi z wyszczególnieniem ilości dni realizacji umowy w danym miesiącu. 

§ 9 

Umowa zawarta zostaje na okres od 03.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.  

§ 10 

1. Wykonawca ma obowiązek poddać się kontroli Zamawiającego, jak i kontroli Powiatu Mieleckiego, w tym 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu oraz Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, odnośnie prawidłowej realizacji przez Wykonawcę niniejszej umowy.  

2. W przypadku uzasadnionej pisemnej lub ustnej skargi osoby przewożonej lub jej opiekuna prawnego w 

sprawach mieszczących się w zakresie przedmiotowym niniejszej umowy, Zamawiający może jednorazowo 

nałożyć na Wykonawcę karę umowną i potrącić ją z naliczonego wynagrodzenia wynikającego z faktury za 

dany miesiąc w następujący sposób: 

a) do 5% naliczonego wynagrodzenia w przypadku jednej skargi, 

b) do 10% naliczonego wynagrodzenia w przypadku drugiej skargi, 

c) do 30% naliczonego wynagrodzenia w przypadku trzeciej skargi. 

3. W przypadku wystąpienia trzeciej lub kolejnej skargi Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania 

umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym.  

4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji praw i obowiązków w trakcie wykonywania 

umowy.   

5. Wykonawca nie może dokonać cesji/faktoringu praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez 



uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

6. Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy jest zamieszczony w wykazie, o którym 

mowa w art. 96b ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 

106 ze zm.). Wykonawca oświadcza, iż znane mu są zasady rozliczeń i konsekwencji podatkowych 

związanych z koniecznością dokonywania płatności poprzez taki rachunek. 

§ 11 

W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty 

Zamawiającemu kary umownej w wysokości 3% wartości całej umowy, zawartej na okres od 03.01.2022 roku do 

31.12.2022 roku. 

§ 12 

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej 

umowy dotyczące zmiany liczby uczestników objętych dowożeniem i/lub zmiany wysokości wynagrodzenia 

w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: 

a) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy; 

b) w sytuacji rezygnacji przez opiekuna prawnego z usługi dowozu uczestnika; 

c) w sytuacji konieczności zapewnienia transportu nowym uczestnikom, przy zachowaniu jednostkowych 

cen brutto za trasy przejazdu na obszarze Miasta Mielca lub obszarem Powiatu Mieleckiego, przy 

założeniu, że miejsca wskazane nie ulegną zmianie; 

d) zmiany miejsca wskazanego lub zmiany oddziału Środowiskowego Domu Samopomocy, do której 

uczęszcza uczestnik. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.  

3. W przypadku zwiększenia liczby uczestników, których miejsce wskazane jest to samo, Wykonawcy nie 

będzie należało się dodatkowe wynagrodzenie związane z faktem zwiększenia liczy uczestników 

korzystających z tego samego dowozu (trasy). 

4. W przypadku powstania konieczności modyfikacji trasy z uwagi na dodanie miejsca wskazanego lub miejsc 

wskazanych, Strony przystąpią do negocjacji w zakresie ustalenia nowej optymalnej i najkrótszej trasy 

uwzględniającej nowe miejsce wskazane lub miejsca wskazane, z zastrzeżeniem, że jeśli nie będzie możliwe 

ustalenie nowej trasy o długości dotychczasowej, to wynagrodzenie Wykonawcy będzie mogło być 

zwiększone maksymalnie o wartość powstałą przez przemnożenie ilości dodatkowych (nowych) kilometrów 

i stawki za jeden kilometr, wynikającej ze złożonej oferty.  

5. Strony zgodnie przyjmują, że zryczałtowana stawka za jeden kilometr dowozu na trasie objętej niniejszą 

umową wynosi ……………….. 

§ 13 

1. 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, stosownie do art. 455 i 456 

ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, ze 

skutkiem natychmiastowym w przypadkach:  

a) ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy; 

b) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy; 

c) rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy. 

§ 14 

1. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w przepisach 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami 



z zakresu ochrony danych osobowych. 

2. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami 

RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. 

3. Zamawiający, w trybie art. 28 RODO powierza Wykonawcy do przetwarzania wyłącznie w celu realizacji 

Umowy dane osobowe dowożonych uczestników i ich rodziców/opiekunów prawnych, na zasadach i w celu 

określonym w niniejszej Umowie. 

4. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy następujące rodzaje danych osobowych: 

zwykłe i szczególne oraz dane dotyczące dowożonych dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców/opiekunów 

prawnych w postaci: imienia i nazwiska uczestnika, adresu zamieszkania uczestnika, nazwy i adresu oddziału 

Środowiskowego Domu Samopomocy, do której uczęszcza uczestnik, informacji o stanie zdrowia uczestnika, 

numeru telefonu do rodziców/opiekunów prawnych uczestnika, wyłącznie w/w celu realizacji Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji niniejszej Umowy do 

ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, 

zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem 

danych osobowych, o którym mowa w art. 32 RODO oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów 

z zakresu ochrony danych osobowych. 

6. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych 

wszystkim osobom, które będą przetwarzały w jego imieniu dane powierzone w celu realizacji niniejszej 

Umowy oraz będzie prowadził i aktualizował ich rejestr. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO, danych 

przetwarzanych w zakresie Umowy, a w szczególności nieudostępniania ich innym podmiotom, także w 

postaci zagregowanych danych statystycznych, zarówno podczas trwania Umowy, jak i po jej ustaniu. 

9. Wykonawca może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu 

wykonania Umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

10. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 9, winien spełniać te same wymogi i obowiązki, jakie zostały nałożone 

na Wykonawcę w niniejszej Umowie, w szczególności w zakresie gwarancji ochrony powierzonych danych 

osobowych. 

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewywiązywanie przez 

podwykonawcę ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych. 

12. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie 

Zamawiającego, chyba, że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo Unii Europejskiej lub prawo 

państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim przypadku przed rozpoczęciem 

przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania 

udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie  

z treścią Umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych 

osobowych, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom 

nieupoważnionym.  

14. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego, tj. bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 

w ciągu 24 godzin, powiadomienia Zamawiającego o próbie lub fakcie naruszenia poufności danych 

osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji Umowy. Zawiadomienie to powinno być dokonane w formie 

pisemnej.  

15. Wykonawca na pisemne żądanie, umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania 

i ochrony danych osobowych. Wykonawca zobowiązuje się, pod rygorem niezwłocznego rozwiązania 

Umowy, do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli  

w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

16. Wykonawca po zakończeniu Umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na podstawie Umowy oraz 

wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 7 dni od dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy, chyba że 

przepisy prawa nakładają na Wykonawcę inny obowiązek w tym zakresie. Po wykonaniu zobowiązania, o 

którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemne o fakcie usunięcia 



danych.  

17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia naruszenia przez 

Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. 

18. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i godzi się na to, iż ze względu na przepisy RODO oraz możliwe 

dalsze zmiany w przepisach krajowych dotyczących ochrony danych osobowych, może zajść konieczność 

zmiany Umowy poprzez wprowadzenie do jej treści dodatkowych klauzul dotyczących ochrony danych 

osobowych lub modyfikacji zapisów, o których mowa w niniejszym paragrafie, jeżeli taki obowiązek wynikać 

będzie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

§ 15 

1. W przypadku zaistnienia sporów, Strony będą starały się zakończyć spór na drodze polubownej. 

2. Strony ustalają, że spory związane z realizacją przedmiotowej umowy rozpatrywał będzie Sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

§ 16 

1. 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 i firmy – jeżeli umowę zawiera w 

ramach prowadzonej 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 2019 

r., poz. 1429). 

2. Do spraw nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo 

zamówień publicznych, ustawy o transporcie, ustawy prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.  

 

 

Zamawiający:         Wykonawca: 

 


