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UMOWA NR ________ WZÓR 

zawarta w dniu ___________________ r. w Warszawie pomiędzy: 
Teatrem Wielkim – Operą Narodową z siedzibą w 00-950 Warszawie przy Placu Teatralnym 1, 
zarejestrowanym w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pod numerem RIK 47/98, 
REGON   013055028, NIP   525-20-59-432, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu i na rzecz którego działają: 
________________________ - ________________________ 
________________________ - ________________________ 
a 
*[Imię, nazwisko], przedsiębiorcą, prowadzącym/cą działalność gospodarczą pod firmą 
___________________, z siedzibą w________________ pod adresem ____________________(status wpisu 
do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej z dnia zawarcia Umowy: „aktywny”) 
REGON_______________ NIP____________________, zwanym/ną dalej „Wykonawcą” 
*wspólnie prowadzącymi działalność jako spółka cywilna, pod firmą _______________, z siedzibą 
_______________, pod adresem __________________, 
REGON ________________, NIP ________________ 
zwanym/ną dalej „Wykonawcą” 
* [Firma] z siedzibą w ___________________________, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy 
_______________, pod nr KRS:_______________, 
REGON ________________, NIP ___________________, o kapitale zakładowym w wysokości ________, 
wpłaconym w wysokości _________________* 
w imieniu i na rzecz której/-ego działają: 
________________________ - ________________________ 
________________________ - ________________________ 
zwanym/ną dalej „Wykonawcą” 
zwanymi dalej każda z osobna Stroną lub łącznie Stronami 
 
*w zależności od formy działalności Wykonawcy należy wybrać odpowiednią opcję. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje 
pełnomocnik należy powołać dokument pełnomocnictwa. W przypadku prowadzenia działalności jako spółka cywilna, 
należy podać dane wszystkich wspólników oraz dane spółki 

Umowa została zawarta bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (DzU z 2019 r.,poz.1834 późn. zm.) na podstawie  art. 4 pkt 8 tej ustawy.  

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług polegających na regularnym odbieraniu 
odpadów komunalnych z terenów administrowanych przez Zamawiającego 

2. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi opisane w ust. 1 powyżej, odbierając odpady z punktów 
odbiorowych w Warszawie przy ul. Moliera 1, ul. Moliera 4/6 oraz Wierzbowej 2. 

3. Zapotrzebowanie na pojemniki, ich wielkość oraz harmonogram częstotliwości ich wywozu stanowi 
Załącznik nr 1 do Zaproszenia, dołączony do niniejszej Umowy..  

4. W wyjątkowych sytuacjach Zamawiającemu służy prawo do wystąpienia do Wykonanie o wykonanie 
usługi w innych terminach niż określone w harmonogramie jeżeli uzna, iż zachodzi pilna potrzeba 
wykonania usługi, a Zleceniobiorca zobowiązuje się w takim przypadku do przystąpienia do wykonania 
usługi w terminie 24h od wysłania zapotrzebowania na wykonanie usługi w innym terminie. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust.1 zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami oraz zgodnie z technologią zapewniającą najwyższą jakość świadczonej usługi. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację i terminowość wykonania przedmiotu 
zamówienia objętego niniejszą Umową. 

§ 2 

1. Umowa zostaje zawarta w okresie od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 10 stycznia 2021 r. z zastrzeżeniem 
ust. 2 i ust. 3. 

2. W przypadku wyczerpania kwoty określonej w § 5 ust. 1 przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 
powyżej Umowa wygasa.  



str. 2 

3. Jeżeli kwota wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 nie ulegnie wyczerpaniu w ciągu trwania Umowy, 
Strony w drodze aneksu mogą przedłużyć termin obowiązywania umowy, a ceny jednostkowe określone 
w  załączniku nr 2 do Zaproszenia, dołączonego do niniejszej Umowy nie ulegną zmianie. 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami prawa, 
z zachowaniem należytej staranności. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia oraz potencjał techniczny i osobowy w celu 
wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności posiada wpis do rejestru działalności regulowanej, 
o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 
Wykonawca zobowiązuje się do spełniania wymagań określonych w ust. 1 przez cały okres realizacji 
Umowy; 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania niezwłocznie informacji dotyczących realizacji Umowy na 
każde żądanie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania zapytania. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania poufności co do informacji pozyskanych w związku 
z realizacją Umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych 
osobowych. Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób lub w innym 
celu niż dla wykonywania Umowy, w szczególności zakazuje się wykorzystywania danych w celach 
reklamowych lub marketingowych. 

5. Zamawiający, określa, że Wykonawca w zakresie przedmiotu niniejszej Umowy jest zobowiązany 
zatrudnić na umowy o pracę kierowców oraz pracowników odbierających odpady, jeśli wykonywanie tych 
czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 
pracy. 

6. Obowiązek określony w ust. 5 dotyczy także Podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć 
w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia 
na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.  

7. Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty 
wezwania jest zobowiązany przedstawić dowód zatrudnienia na umowę o pracę osób, o którym mowa 
w ust. 5, tj. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których  
dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zawierać w szczególności 
informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i 
nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres 
obowiązków pracownika. 

8. Wykonawca, najpóźniej w dniu rozpoczęcia obowiązywania niniejszej Umowy, do godziny 12.00, na swój 
koszt podstawi pojemniki, o których zapotrzebowaniu i lokalizacji ich umiejscowienia jest mowa w § 1 
ust. 3.  

9. Wykonawca zobowiązuje się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące do mycia pojemników na odpady 
komunalne, o których mowa w §1 ust. 3 Umowy. 

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania informacji niezbędnych dla prawidłowego wykonywania 
Umowy, w szczególności informowania o zmianach w liczbie i lokalizacji nieruchomości objętych 
obowiązkiem odbierania odpadów. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnych zgodnie 
z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, na warunkach i w terminach 
określonych w § 5 niniejszej umowy. 

§ 5 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy w całym czasie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty w wysokości 
_________ zł netto (słownie: ___________________________) plus należny podatek VAT. 

2. Rozliczenie należności za wykonanie przedmiotu Umowy będzie przebiegało według następujących zasad: 
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1) Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy, w którym rozliczona zostanie świadczona usługa; 

2) Wielkość wywozu w każdym miesiącu wynikać będzie z liczby wywiezionych pojemników na koniec 
miesiąca z podziałem na frakcje i ich objętość.  

3. Należności za wykonaną w danym miesiącu usługę, wynikającą z ustalonego harmonogramu wywozów, 
płatna będzie na podstawie faktur VAT wraz z załączonymi kopiami potwierdzeń obioru odpadów 
dokonanych przez pracowników Zamawiającego. 

4. Podstawą wystawienia faktury jest potwierdzenie przez Zamawiającego wykonania usługi w danym 
miesiącu bez zastrzeżeń. 

5. Ceny jednostkowe poszczególnych pojemników z ich podziałem na frakcje oraz pojemność stanowi 
Załącznik nr 2 do Zaproszenia, stanowiący załącznik do niniejszej Umowy. Ceny te nie mogą ulec 
podwyższeniu przez czas trwania umowy. 

6. Strony, w ramach łącznej wartości wynagrodzenia, określonego w ust. 1 powyżej i przy zachowaniu cen 
jednostkowych, wskazanych przez Wykonawcę w załączniku nr __ do Ogłoszenia, dopuszczają możliwość 
zmiany ilości opróżnienia pojemników - zwiększeniu bądź zmniejszeniu (jednych kosztem drugich) 
w stosunku do liczby wskazanej w załączniku nr 1 do Ogłoszenia.  

7. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę 
w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

8. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być potrącane 
z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy.  

§ 6 

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi stosowne 
umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub projekt zmiany umowy 
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od sporządzenia projektu lub zmiany projektu. Niezgłoszenie przez 
Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzeżeń, 
uważa się za akceptację projektu umowy lub jego zmianę. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
umowę o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia, w którym została zawarta, jak również zmiany do tej 
umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeżeli zamawiający w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do tej umowy nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się 
że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian. 

4. Umowa na usługi z Podwykonawcą musi zawierać: 
1) zakres usług, który zostanie powierzony do wykonania przez Podwykonawcę, 
2) kwotę wynagrodzenia – nie może być ona wyższa od wartości tego zakresu usług, który został określony 

w ofercie Wykonawcy, 
3) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy usługi, 

4) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę usług obejmujących przedmiot zamówienia 
Podwykonawcy - termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za Wykonane prace 
Podwykonawcy, powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał co najmniej 5 dni wcześniej niż 
termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za okres zlecony 
Podwykonawcy). 

5. Obowiązkiem Wykonawcy jest każdorazowe udzielanie na żądanie Zamawiającego wszelkich informacji 
dotyczących Podwykonawców. 

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, wykonywane na jego rzecz 
przez Podwykonawców. 

7. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie uznane zostanie za nienależyte wykonanie 
umowy i może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

§ 7 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 
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okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, przy czym Zamawiający 
prześle oświadczenie o odstąpieniu przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub pocztą 
kurierską na adres Wykonawcy wskazany w komparycji Umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy także w sytuacji, gdy Wykonawca nie 
wykona Umowy mimo wezwania przez Zamawiającego lub co najmniej trzykrotnie miało miejsce 
nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę, przy czym Zamawiający prześle oświadczenie 
o  odstąpieniu od Umowy przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską 
na adres Wykonawcy wskazany w komparycji Umowy. 

3. W przypadkach odstąpienia, o których mowa w ust. 1-2 niniejszego paragrafu, Wykonawcy przysługuje 
wynagrodzenie należne jedynie za wykonaną część Umowy po potrąceniu ewentualnie naliczonych przez 
Zamawiającego kar umownych, zgodnie z ust. 5 poniżej.  

4. Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek szkody i roszczenia powstałe po stronie Wykonawcy, 
w związku z odstąpieniem Zamawiającego od Umowy w szczególności z tytułu utraconych korzyści po 
stronie Wykonawcy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: 

1) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę lub Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności, za 
które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w § 5 ust. 1 

2) w wysokości 30,00 zł za każdy przypadek nieodebrania odpadów z punktów wskazanych 
w § 1 ust. 2. Kara będzie naliczana jako iloczyn kwoty 30 zł oraz ilości punktów odbiorowych, od 
których nie odebrano odpadów. Kwota ta nie przekroczy jednak jednorazowo wartości 500,00 zł, 

3) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności będące przedmiotem zamówienia, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł, za każde stwierdzone uchybienie osobno. 

 
§ 8 

1. Zgodnie z treścią 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) (dalej: RODO), Strony ustalają, iż w związku z 
zawarciem i realizacją niniejszej umowy będę wzajemnie przetwarzać dane osobowe osób 
uczestniczących w zawarciu i realizacji niniejszej umowy. Żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać 
tych danych w celu innym niż zawarcie i realizacja niniejszej umowy.  

2. Każda ze Stron oświadcza, że osoby wymienione w ust. 1 zapoznały się i dysponują informacjami 
dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez drugą Stronę na potrzeby realizacji 
niniejszej umowy, określonymi w ust. 3.  

3. Zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 i 2 RODO, Strony informują, iż: 

3.1 Teatr Wielki – Opera Narodowa z siedzibą w Warszawie, Plac Teatralny 1, kod pocztowy 00-950, 
jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/osób ze strony Wykonawcy, 

3.2 ………………………………………………………………………………, jest administratorem 
danych osobowych w odniesieniu do osób ze strony Zamawiającego. 

3.3 Dane osobowe reprezentantów Stron niniejszej umowy i osób wyznaczonych do kontaktów 
roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy przetwarzane są na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu związanym z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, a 
także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji 
niniejszej umowy. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO (obowiązek wynikający z przepisów rachunkowo-podatkowych oraz przepisów o 
archiwizacji). 

3.4 Źródłem pochodzenia danych osobowych są wzajemnie wobec siebie Strony niniejszej umowy. 
Kategorie odnośnych danych osobowych zawierają w sobie dane osobowe określone w niniejszej 
umowie lub inne dane kontaktowe niezbędne do realizacji niniejszej umowy. 
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3.5 Dane osobowe będą przechowywane przez Strony przez okres realizacji niniejszej umowy, a po jej 
rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres wynikający z przepisów rachunkowo-podatkowych, oraz z 
przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. 
U. z 2020 r. poz. 164) Okresy te mogą zostać przedłużone w przypadku potrzeby ustalenia, 
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy. 

3.6 Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do: 

- dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

- usunięcia swoich danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych nie 
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej; 

- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć 
możliwość skorzystania z tego prawa; 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; 

-  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie 
danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.  

Wskazane uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt, o którym mowa w pkt. 3.7 

3.7 Z inspektorem ochrony danych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych można kontaktować się: 

a) z ramienia Wykonawcy:  

b) z ramienia Teatru: za pomocą poczty elektronicznej, na adres: iod@teatrwielki.pl a także 
pocztą tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych, Teatr Wielki-Opera Narodowa, Pl. 
Teatralny 1, 00- 950 Warszawa, 

3.8 Odbiorcami danych osobowych mogą być: osoby lub podmioty, jeżeli obowiązek udostępnienia 
danych wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

 
§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa, w szczególności przepisy Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach i przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość  zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru oferty, w szczególności w następujących okolicznościach: 

1) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, w tym ustawowej zmiany stawki podatku VAT 
- w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie zostanie odpowiednio 
zrewaloryzowane z uwzględnieniem nowej stawki podatku VAT – dotyczy to części wynagrodzenia za 
usługi, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie zrealizowano. 

2) siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie  niezależnych 
od obu Stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy i  którego nie można było 
uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności (np. pożar, 
powódź, inne klęski żywiołowe, promieniowanie lub skażenie, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, 
działania wojenne, nagłe załamania pogody, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej), 

3) powstania niejasności lub rozbieżności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można 
usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy 
tak, aby Strony jednoznacznie interpretowały jej zapisy. 

3. Zmiany dokonywane w Umowie nie wymagające wprowadzenia ich w formie aneksu: 
- zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem Umowy. 

§ 11 



str. 6 

1. Osobą odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie umowy ze strony Zamawiającego będzie pan/i 
_______tel. _________ , e-mail: ______________ lub inna wyznaczona pisemnie osoba.  

2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie umowy ze strony Wykonawcy będzie pan/i 
______________tel. _____________, e-mail: ____________lub inna wyznaczona pisemnie osoba.  

 
§ 12 

1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji Umowy rozstrzygane będą polubownie. 

2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 
Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Zamawiającego i jeden dla 
Wykonawcy. 

§ 14 

Integralną część Umowy jest Zaproszenie do złożenia Oferty, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej Umowy 
oraz Formularz Oferty Wykonawcy oraz Formularz Cen Jednostkowych Wykonawcy, stanowiące załącznik 
nr 1 i nr 2 do niniejszej Umowy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
        

 

 

 

 

 


