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I.     Tryb udzielania zamówienia. 

 

1. Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych przez RPWiK Brzesko 

Spółka z o.o. dla usług i dostaw poniżej 414 000 euro. 

 

2 . Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 

a) Strona internetowa Spółki, 

 

II. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego w ilości około 51 000 

litrów oraz benzyny bezołowiowej w ilości około 2000 litrów w ciągu roku.  

2. Przedmiot zamówienia odbierany będzie na stacji paliw dostawcy 

zlokalizowanej w obrębie administracyjnym miasta Brzeska. 

3. Przedmiot zakupu będzie spełniał wymagania polskiej normy dla tego typu 

produktów. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania wymienionej ilości  

paliwa. Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze z tytułu 

niewykorzystania ilości paliwa podanych w pkt. II.1. niniejszej SIWZ. 

 

mailto:rpwikbrzesko@interia.pl


5. Ograniczenia dla Oferentów: 

a. Posiadanie stacji paliw w obrębie administracyjnym miasta Brzesko czynnej 

w godzinach od 6:00 do 22:00 w dni robocze, a w dni świąteczne od 7:00 do 

21:00. 

b. Możliwość bezpośredniego wjazdu na stacje paliw dla pojazdów jadących  

z kierunku centrum miasta i wyjazdu po tankowaniu w kierunku centrum bez 

konieczności wykonywania manewrów poza terenem stacji. 

c. Brak ograniczeń wysokościowych na trasie dojazdu do stacji powyżej  

3 metrów. 

 

III. Wymagania dotyczące oferty 

 

1. Oferta złożona zostanie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego 

Zaproszenia 

2. Oferent w przypadku wybrania jego oferty będzie zobowiązany do zawarcia 

umowy wg wzoru stanowiącego załączniki nr 2, do niniejszego SIWZ   

w  terminie określonym przez Zamawiającego. 

3. Oferent pozostanie związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 

4. Dopuszcza się złożenie ofert częściowych (na zakup jednego rodzaju 

paliwa). 

5. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych. 

 

IV. Wybór oferty 

1. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania oferentów.  

O wyborze oferty każdy z oferentów zostanie powiadomiony pisemnie. 

2. Zamawiający dokona wyboru oferty, w oparciu o następujące kryterium: 

a) Oferowana cena paliwa  – 98% wagi, 

b) Odległość stacji paliw – dystrybutora – od wyznaczonego punktu przez 

Zamawiającego – 2% wagi.* 

*) Punkt wyznaczony przez Zamawiającego – Brzesko ul. Solskiego 13    ( 

Budynek Administracyjno Techniczny RPWIK w Brzesku Sp. z o.o. ) Dane 

współrzędne punktu wyznaczonego przez Zamawiającego - 49°58'52.79"N, 

20°36'47.99"E  

3. Zasady oceny kryterium: 

 Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów 

wynikającą z działania: 

Pi ={  * Max (C) * % wagi/100%}+{  * Max (S) * % wagi/100%} 

 

 



Pi ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” 

C min najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 

Ci cena oferty „i” 

Max (C)  maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta -100  

% wagi waga określona w pkt. IV.2a   

S min najniższa odległość określona na podstawie pkt. IV.2b  

Si odległość „i” określona na podstawie pkt. IV.2b  

Max (S) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta -100 

% wagi waga określona w pkt. IV.2b  

 

4. Powyższe zasady oceny kryterium są jednakowe przy ocenie ofert dotyczących 

zarówno zakupu oleju napędowego jak i benzyny bezołowiowej. Oferty 

dotyczące zakupu oleju napędowego będą rozpatrywane odrębnie od ofert 

zakupu benzyny bezołowiowej. 

5. Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, który uzyska najwięcej punktów 

w ramach wyznaczonych kryteriów. 

6. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze 

względu na to, że zostały złożone oferty, które uzyskały taką samą ilość 

punktów w ramach wyznaczonych kryteriów oceny, Zamawiający wezwie 

Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych. 

7. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

V. Warunki uznania oferty za ważną 

Zamawiający uzna ofertę za ważną jeśli będzie ona spełniała następujące wymagania 

formalne: 

1. Oferta oraz wszystkie załączone dokumenty złożone przez Oferenta muszą 

być sporządzone na piśmie, w języku polskim. 

2. Oferta musi być podpisana własnoręcznie przez osobę uprawnioną do 

składania oświadczeń woli tzn. uprawnioną do reprezentowania firmy na 

zewnątrz. 

VI. Warunki uznania Oferenta za nie podlegającego wykluczeniu 

Zamawiający uzna Oferenta za nie podlegającego wykluczeniu gdy: 

1. Oferent na potwierdzenie spełnienia warunków przedłoży oświadczenia 

zawarte w formularzu oferty. 

2. W przypadku gdy Oferent nie spełni ww. warunków lub w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie nie złoży, nie uzupełni lub nie wyjaśni 

dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków Zamawiający 

wykluczy takiego Oferenta z postępowania. 

 

 



VII. Warunki uznania oferty za nie podlegającą odrzuceniu 

Zamawiający uzna ofertę za nie podlegającą odrzuceniu, jeśli będzie ona spełniała 

wymagania niniejszego Zaproszenia, a także: 

1. Oferta zostanie złożona na załączonym formularzu (załącznik nr 1). 

2. Oferta zostanie złożona w terminie określonym w SIWZ . 

3. Oferent złoży tylko 1 ofertę. 

4. Złożone oferty nie będzie stanowiło czynu nieuczciwej konkurencji. 

5. Wszystkie załączone kopie, odpisy, kserokopie dokumentów muszą być 

potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego 

przedstawiciela Oferenta, a faksy – pismem. 

6. Oferta musi zawierać prawidłowo wypełniony i podpisany formularz 

ofertowy. 

7. Wszelkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany powinny być 

parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki mogą być dokonane 

jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok 

poprawnego. 

8. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę muszą być sporządzone w 

sposób jasny i zwięzły oraz jednoznaczny to jest nie pozwalający na różną 

interpretację.  

 

Nie spełnienie choćby jednego z ww. warunków spowoduje odrzucenie 

oferty. 

VIII.  Ocena ofert 

1. Przy ocenie ofert ważnych i nie odrzuconych, Zamawiający będzie się kierował 

kryterium określonym w niniejszym SIWZ. 

2. a) W przypadku oleju napędowego cena ofertowa to: wyrażona w złotych 

marża sprzedawcy o którą zostanie pomniejszona lub podwyższona, lub 

pozostawiona bez zmian, przyjęta jako podstawę cena hurtowa netto oleju 

napędowego Ekodiesel Orlenu publikowana na ich stronie internetowej.  

b) W przypadku benzyny bezołowiowej cena ofertowa  to: wyrażona w złotych 

marża sprzedawcy o którą zostanie pomniejszona lub podwyższona, lub 

pozostawiona bez zmian, przyjęta jako podstawę cena hurtowa netto benzyny 

bezołowiowej Eurosuper 95 Orlenu publikowana na ich stronie internetowej. 

3. Cena Orlenu jest tylko podstawą do ustalenia ceny końcowej. Paliwo może 

pochodzić od innego dostawcy pod warunkiem spełnienia polskich norm dla tego 

typu produktu. W okresie zimowym musi posiadać właściwości umożliwiające 

jego zużycie w niskich temperaturach bez konieczności stosowania dodatkowych 

preparatów. 

4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać od 

Oferentów udzielenia wyjaśnień dotyczących ich treści. 

 

 



IX. Tryb składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.12.2017 do godziny 10:00 w siedzibie  

Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. 

 Dla ofert nadesłanych pocztą jako termin wpłynięcia ofert przyjmuje się datę i 

godzinę doręczenia.  

 Oferent umieści ofertę w kopercie, która ma być zaadresowana na 

Zamawiającego 

 Na kopercie należy podać oznaczenie  Oferta na zakup paliw płynnych 

 dla RPWiK w Brzesku Sp. z o.o. na rok 2018  

2. Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzać zmian w ofercie po upływie 

terminu składania ofert. 

X.  Informacje dodatkowe 

1. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

2. Niniejsze Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami należy traktować 

jako poufne i nie udostępniać osobom trzecim. 

3. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest  

Bogdan Ciężak   tel. 14 – 66 – 26 – 531  

5. Wykaz załączników 

Załącznik nr 1: Oferta 

Załącznik nr 2 : Umowa kupna – sprzedaży z Rejonowym Przedsiębiorstwem 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brzesku - wzór 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK nr 1 

Pieczęć Oferenta 

 

 
 

OFERTA 

Dla:  Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brzesku, 

 ul. Ludwika Solskiego 13, 32-800 Brzesko 

złożona przez …………………………………….......................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………...dla  postępowania na zakup 

paliw płynnych dla RPWiK w Brzesku Sp. z o.o. . 

Przedmiot oferty: Zakup paliw płynnych w roku (oleju napędowego) w 2018 roku. 

1. Oferuje dostawę paliwa w cenie hurtowej netto Orlen dla oleju napędowego Ekodiesel, która będzie podstawą 

przeliczeniową. 

Od tej ceny oferuję marżę: 

Dodatnią – podwyższającą cenę 1 litra oleju* w kwocie ………. zł. Słownie: ……………………………………………… 

Ujemną – obniżającą cenę 1 litra oleju* w kwocie ………… zł. Słownie: …………………………………………………... 

* niepotrzebne skreślić 

Cena oferty to wyrażona w złotych marża sprzedawcy, o którą zostanie pomniejszona lub podwyższona, lub pozostawiona 

bez zmian, przyjęta jako podstawę cena hurtowa oleju napędowego Ekodiesel Orlenu publikowana na ich stronie 

internetowej. Uwaga: Cena Orlenu jest tylko podstawą do ustalenia ceny końcowej. Paliwo może pochodzić od innego 

dostawcy pod warunkiem spełnienia polskich norm dla tego typu produktu. W okresie zimowym musi posiadać właściwości 

umożliwiające jego zużycie w niskich temperaturach bez konieczności stosowania dodatkowych preparatów. 

Odległość stacji paliw od wyznaczonego punktu przez Zamawiającego: …………………………………………………... 

Punkt wyznaczony przez Zamawiającego: Brzesko ul. Solskiego 13 ( Budynek Administracyjno Techniczny RPWiK w 

Brzesku Sp. z o.o. )  Dane współrzędne punktu wyznaczonego przez Zamawiającego - 49°58'52.79"N, 20°36'47.99"E 

Uwaga: Odległość należy podać w kilometrach, zaokrągloną do jednego miejsca po przecinku. 

2. Oferuje dostawę paliwa w cenie hurtowej netto Orlen dla benzyny bezołowiowej Eurosuper 95, która będzie 

podstawą przeliczeniową. 

Od tej ceny oferuję marżę: 

Dodatnią – podwyższającą cenę 1 litra oleju* w kwocie ………. zł. Słownie: ……………………………………………… 

Ujemną – obniżającą cenę 1 litra oleju* w kwocie ………… zł. Słownie: …………………………………………………... 

* niepotrzebne skreślić 

Cena oferty to wyrażona w złotych marża sprzedawcy, o którą zostanie pomniejszona lub podwyższona, lub pozostawiona 

bez zmian, przyjęta jako podstawę cena hurtowa benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 Orlenu publikowana na ich stronie 

internetowej. Uwaga: Cena Orlenu jest tylko podstawą do ustalenia ceny końcowej. Paliwo może pochodzić od innego 

dostawcy pod warunkiem spełnienia polskich norm dla tego typu produktu. W okresie zimowym musi posiadać właściwości 

umożliwiające jego zużycie w niskich temperaturach bez konieczności stosowania dodatkowych preparatów. 

Odległość stacji paliw od wyznaczonego punktu przez Zamawiającego: …………………………………………………... 

Punkt wyznaczony przez Zamawiającego: Brzesko ul. Solskiego 13 ( Budynek Administracyjno Techniczny RPWiK w 

Brzesku Sp. z o.o. )  Dane współrzędne punktu wyznaczonego przez Zamawiającego - 49°58'52.79"N, 20°36'47.99"E 

Uwaga: Odległość należy podać w kilometrach, zaokrągloną do jednego miejsca po przecinku. 



Pouczony/*eni o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań lub zatajaniu prawdy, mających służyć za dowód 

w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, gdzie kara pozbawienia wolności 

określana jest do lat 3, co wynika z art. 233 kk, oświadczam/y 

1. Oświadczam/y, że jako Oferent: 

 Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności, 

 Dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz 

pracownikami zdolnymi do wykonywania danego zamówienia, 

 Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

 Posiadam aktualną rejestracje w Krajowym Rejestrze Sądowym lub rejestrze sądowym (handlowym), bądź w 

ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym 

zamówieniem oraz dokumenty, posiadam uprawnienia do reprezentowania firmy Oferenta.  

2. Oświadczam, że jako Oferent, nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

3. Oświadczam, że w ciągu ostatnich trzech lat, przed wszczęciem postępowania wykonałem wszelkie zamówienia, a 

także, że wykonałem je z należytą starannością i nie wyrządziłem szkody. 

4. Oświadczam, że w odniesieniu do mnie jako Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono 

upadłości. 

5. Oświadczam, że jako Oferent nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne, lub 

że uzyskałem przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności. 

6. Oświadczam, że jako Oferent (osoba fizyczna), a w przypadku osób prawnych urzędujący członkowie władz firmy nie 

byli prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

7. Oświadczam, że w ciągu ostatnich trzech lat nie została nałożona na mnie jako Oferenta  

(przedsiębiorcę) kara pieniężna, o której mowa w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za czyn 

nieuczciwej konkurencji polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcję publiczną, 

8. Oświadczam, że zapoznałem się, z otrzymanym od Zamawiającego, Zaproszeniem do składania ofert oraz uzyskałem 

informacje konieczne do przygotowania oferty, 

9. Oświadczam, że akceptuję wszystkie ustalenia zawarte we wzorze umowy załączonym do Zaproszenia do składania 

ofert i zobowiązuję się taką umowę podpisać w terminie określonym w zawiadomieniu o wyborze mojej oferty, 

10. Oświadczam, że uważam się za związanie niniejszą ofertą na czas wskazany z Zaproszeniu do składnia ofert.    

 

 

 

 

                                                                                                                                                   Podpisał: 

 

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

                                                                                                                                 (upełnomocniony przedstawiciel)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik   nr 2 

 

 

UMOWA Nr  

 

Zawarta w dniu …………….. w Brzesku pomiędzy Rejonowym Przedsiębiorstwem 

Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. 32-800 Brzesko ul. Solskiego 13 

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000127961, NIP 869-000-30-31,          

wys. kapitału zakładowego 76 247 500 zł zwanym w dalszym ciągu ” Zamawiającym ” 

reprezentowanym  przez : 

1. Prezes Zarządu Spółki  mgr inż. Zbigniew Gładyś 

2. Z-ca Prezesa Zarządu Spółki  mgr Marek Białka 

a firmą : 

 

z siedzibą :  

zwaną w treści umowy 

,,Wykonawcą ” , reprezentowaną  przez : 

  

 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest zakup paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu Rejonowego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. na rok 2018 wg 

bieżących potrzeb w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.  

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości paliw płynnych  niż 

określono to w zaproszeniu do składania ofert, a z tego tytułu Wykonawca nie będzie 

wnosił żadnych zastrzeżeń oraz roszczeń. 

 

 

 



§2 

Stacja musi posiadać możliwość bezpośredniego wjazdu dla pojazdów jadących z kierunku 

centrum miasta i wyjazdu po tankowaniu w kierunku do centrum bez konieczności 

wykonywania manewrów poza terenem stacji. 

 

§3 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tankowanie pojazdów Zamawiającego w dni 

robocze od godz. 6 
00 

do 22 
00 

w dni świąteczne  od 7 
00 

do 21
00 

 z ewidencją ilości faktycznie 

pobranego paliwa z dokładnością taką jak wskazanie liczydła dystrybutora, bez zaokrągleń.  

2. Podstawą do tankowania będzie dostarczony przez Zamawiającego „Wykaz uprawnionych 

samochodów do tankowania” – Załącznik nr 1, stanowiący integralną część umowy i karta 

drogowa pojazdu oraz raport pracy sprzętu W przypadku stacji paliw wyposażonej w 

dystrybutor paliwa z wbudowanym automatem do tankowania przy użyciu kart 

elektronicznych oprócz karty pojazdu podstawę do tankowania stanowi karta elektroniczna. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego wpisywania do kart drogowych pojazdów 

Zamawiającego, ilości wydanego paliwa, z adnotacją pracownika Wykonawcy, jego 

podpisem i pieczęci firmowej lub imiennej. W przypadku stacji paliw wyposażonej                

w dystrybutor paliwa z wbudowanym automatem do tankowania przy użyciu kart 

elektronicznych ilość wydanego paliwa zapisywana będzie na tych kartach. 

4. Tankowanie realizowane musi być specjalistycznymi dystrybutorami zaopatrzonymi w 

posiadające ważne cechy legalizacyjne urządzenia oraz liczniki wskazujące dokładną ilość 

wydanego paliwa. Dystrybutory powinny posiadać także świadectwa legalizacji wydane przez 

stosowny Urząd Miar i Wag. 

§4 

1. Jakość paliwa musi spełniać polskie normy dla tego typu produktu. 

2. W okresie zimowym musi posiadać właściwości umożliwiające jego zużycie w niskich 

temperaturach bez konieczności stosowania dodatkowych preparatów.  

§5 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania kontroli paliwa, a także do żądania 

przedstawienia przez Wykonawcę atestu wydanego przez producenta. 

2. W przypadkach uzasadnionych, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy 

przeprowadzenia analizy laboratoryjnej składu paliwa. 

3. Jeżeli wynik analizy laboratoryjnej będzie niezgodny z parametrami wskazanymi w ateście 

Zamawiający będzie miał prawo odmówić zapłaty za zakwestionowaną dostawę paliw,           

a nawet odstąpić od umowy z winy Wykonawcy 



§6 

1. Rozliczenie ilości paliwa następować będzie w sposób następujący: 

a. Fakturowanie zbiorcze raz w tygodniu – każdy piątek danego miesiąca i w ostatnim 

dniu każdego miesiąca, przy czym faktura lub załącznik do faktury musi posiadać 

wykaz ilości pobranego paliwa wskazującego na datę pobrania  numer rejestracyjny  

samochodu i podpis pobierającego. 

b. Cena na dzień wystawienia faktury to cena hurtowa oleju napędowego Ekodiesel oraz 

benzyny bezołowiowej Super Plus 95 opublikowana na stronie internetowej 

www.orlen.pl dla każdego dnia okresu za który ta faktura jest wystawiana, 

pomniejszona o marżę w kwocie ….zł. netto na litrze dla ON oraz ….. zł. netto na 

litrze dla PB 95  wynikającą z oferty złożonej przed podpisaniem umowy na dostawę 

paliw.  

c. Faktura będzie płatna w terminie 14 dni od jej doręczenia. 

d. W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawca ma prawo do ustawowych odsetek.  

  

§7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca, zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 100% 

należności za jeden okres (ostatnie 7 dni) fakturowania.  

b. W razie nie wykonywania umowy lub przerwania dostaw paliwa Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę w wysokości 100% należności za jeden okres (ostatnie 7 dni) 

fakturowania. 

§8 

1. W razie zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie  

zamawiającego czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

 

 

 

 

http://www.orlen.pl/


§9 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 

2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez 

Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§10 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 

 

§11 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


