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PROJEKT 

UMOWA NR ………../2021 

 

zawarta w dniu ………………….……..……. 2021 r. w Warszawie, w rezultacie dokonania  

przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych, 

produktów pozapaliwowych, oraz usługi mycia pojazdów służbowych Agencji Wywiadu”  

(nr postępowania ZP/32/2021) na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, z poźn. zm.), pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa – Szefem Agencji Wywiadu z siedzibą w Warszawie, 02-634 Warszawa, 

ul. Miłobędzka 55, NIP: 521-319-85-08, REGON: 015179898 zwanym dalej „Zamawiającym”, 

w imieniu którego działa: 

………………………………………………………………………………………… 

a 

……………………… z siedzibą w …………………, ul. …………………, wpisaną do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr: ………………..., NIP: ……………….., REGON: ………………, zwaną dalej 

„Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

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

łącznie zwanymi „Stronami” lub osobno „Stroną”, 

o następującej treści: 

 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest: 

1) sprzedaż paliw ciekłych w postaci: 

a) benzyny bezołowiowej 95, 

b) oleju napędowego, 

2) jeżeli istnieje taka możliwość u danego Wykonawcy - sprzedaż energii do pojazdów 

elektrycznych poprzez ładowanie ładowarkami zainstalowanymi na stacjach paliw 

Wykonawcy, 

3) sprzedaż produktów pozapaliwowych (m. in. olejów silnikowych, płynów 

eksploatacyjnych, żarówek, kosmetyków samochodowych), 

4) świadczenie usługi mycia pojazdów Zamawiającego w myjniach automatycznych 

Wykonawcy. 

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, realizowany będzie w całodobowych stacjach 

paliw Wykonawcy, w ilościach detalicznych, rozliczany z wykorzystaniem firmowych kart 

identyfikacyjnych Zamawiającego, zwanych dalej „kartami identyfikacyjnymi”. 
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3. Zamawiający oświadcza, że w czasie obowiązywania umowy, o którym mowa w § 2, 

przewidywana ilość litrów paliw ciekłych, która zostanie przez niego zakupiona wynosi: 

1) benzyna bezołowiowa 95 – 256 949 litrów,  

2) olej napędowy – 209 197 litrów. 

4. Zamawiający oświadcza, że w czasie obowiązywania umowy, o którym mowa  

w § 2, przewidywana ilość energii do pojazdów elektrycznych, która zostanie przez niego 

zakupiona wynosi: 5025 kWh. 

5. Zamawiający oświadcza, że w czasie obowiązywania umowy, o którym mowa  

w § 2, przewidywana liczba myć pojazdów Zamawiającego w myjniach automatycznych 

Wykonawcy wynosi 650 razy. 

6. Wykonawca oświadcza, że paliwa ciekłe, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są zgodne  

z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 

2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680,  

z późn. zm.), oraz Polskimi Normami PN-EN ISO 4259-1:2018-01, PN-EN 590+A1:2017-06, 

PN-EN 228+A1:2017-06. 

7. Zamawiający zastrzega, że przewidywane ilości, o których mowa w ust. 3, 4 i 5, mogą ulec 

zmianie, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zmiana przewidywanej szacunkowej 

ilości nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem 

za faktycznie zakupioną ilość paliwa/produktów pozapaliwowych/usług mycia pojazdów. 

8. Zmiana ilości, o której mowa w ustępie powyżej, nie przekroczy 20%. 

 

§ 2. 

Czas trwania umowy 

Umowa zostaje zawarta na okres 48 miesięcy od daty zawarcia umowy, lub do wyczerpania 

kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

 

§ 3. 

Wynagrodzenie 

1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy wynosi brutto 

2 702 147 zł (słownie: dwa miliony siedemset dwa tysiące sto czterdzieści siedem 

złotych), obejmujące wszelkie koszty, opłaty, wydatki Wykonawcy związane z realizacją 

przedmiotu umowy, a także podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).  

2. Po wykorzystaniu kwoty, o której mowa w ust. 1, umowa zostanie uznana za wykonaną, 

chyba, że Zamawiający przeznaczy dodatkowe środki finansowe na dalszą realizację 

przedmiotu umowy, a Strony podpiszą aneks do umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, może ulec zmniejszeniu w zależności  

od rzeczywistych cen detalicznych paliw ciekłych i energii elektrycznej (jeżeli dotyczy) 

w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz zmian ilościowych zakupionego przez 

Zamawiającego paliwa, energii elektrycznej (jeżeli dotyczy), usług mycia pojazdów oraz 

innych produktów pozapaliwowych. 
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4. W przypadku niewykorzystania, w okresie obowiązywania umowy, ilości wskazanych  

w § 1 ust. 3, 4 i 5, Zamawiający ponosi koszty rzeczywiście zakupionego paliwa, energii 

elektrycznej (jeżeli dotyczy), produktów pozapaliwowych i usług mycia pojazdów, oraz 

nie ponosi jakichkolwiek innych konsekwencji finansowych wobec Wykonawcy. 

5. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1,  

w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu  

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342) 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę. 

6. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 5, będzie możliwa po: 

1) przedłożeniu przez Wykonawcę pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie, 

analizę kosztów i propozycję zmiany wynagrodzenia, oraz 

2) podpisaniu przez Strony aneksu do umowy. 

 

§ 4. 

Opusty cenowe 

1. Ceny sprzedawanych przez Wykonawcę paliw ciekłych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 

nie mogą być wyższe od cen umieszczonych na pylonie stacji paliw Wykonawcy w chwili 

tankowania pojazdów Zamawiającego. 

2. W okresie obowiązywania umowy, o którym mowa w § 2, Wykonawca udziela stałego 

opustu na każdy litr sprzedawanego paliwa ciekłego w wysokości …………….% od cen 

umieszczonych na pylonie stacji paliw w chwili tankowania pojazdów Zamawiającego. 

3. W okresie obowiązywania umowy, o którym mowa w § 2, Wykonawca udziela stałego 

opustu na usługi mycia pojazdów Zamawiającego w myjniach automatycznych 

Wykonawcy w wysokości ……………. %. 

4. Rabaty cenowe, o których mowa w ust. 2 i 3, wykazywane będą na fakturach,  

o których mowa w § 5 ust. 1. 

5. Strony ustalają, że w okresie obowiązywania umowy świadczenia usługi mycia pojazdów 

Zamawiającego, przy użyciu kart identyfikacyjnych, odbywać się będą po cenach 

detalicznych brutto obowiązujących na danej stacji paliw Wykonawcy w momencie 

realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego opustu, o którym mowa w ust. 3. 

Natomiast sprzedaż produktów pozapaliwowych oraz energii elektrycznej (jeżeli dotyczy) 

http://lex/#/document/16992095?cm=DOCUMENT
http://lex/#/document/18781862?cm=DOCUMENT
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do pojazdów Zamawiającego przy użyciu kart identyfikacyjnych odbywać się będzie  

po cenach detalicznych brutto obowiązujących na danej stacji paliw Wykonawcy  

w momencie realizacji transakcji.  

 

§ 5. 

Sposób płatności 

1. Płatności za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, realizowane będą na podstawie 

prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur w okresach rozliczeniowych:  

od 1-go do 15-go dnia miesiąca i od 16-go do ostatniego dnia miesiąca. 

2. Za datę sprzedaży ustala się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.  

3. Płatności realizowane będą w terminie do 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu 

faktury. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury Zamawiającemu w terminie  

7 dni od daty jej wystawienia.  

4. Wszystkie faktury związane z realizacją niniejszej umowy Wykonawca wystawi  

w następujący sposób: 

Agencja Wywiadu,  

02- 634 Warszawa, ul. Miłobędzka 55 

Regon: 015179898, NIP: 521-319-85-08 

5. Strony akceptują wystawienie i dostarczanie faktur w formie „papierowej” lub elektronicznej, 

w formacie .pdf, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685, z późn. zm.), jak również faktury w formie elektronicznej 

udostępniane na portalu internetowym Wykonawcy.  

6. Zamawiający akceptuje przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, zgodnie  

z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666, z późn. zm.). 

5. Faktury będą opłacane przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach, o których mowa w ust. 1. 

6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 

7. Do faktur sprzedaży paliw ciekłych oraz energii elektrycznej (jeżeli dotyczy) Wykonawca 

załączać będzie szczegółowe wykazy dotyczące ilości i rodzaju paliwa zakupionego  

na rzecz pojazdów Zamawiającego, z podziałem zawierającym numery kart 

identyfikacyjnych użytkowanych przez Zamawiającego oraz daty dokonywanych tankowań, 

bez numerów rejestracyjnych pojazdów Zamawiającego. Ww. wykazy mogą być 

przekazywane w formie „papierowej” lub przesłane pocztą elektroniczną na adres 

transport@aw.gov.pl.  

 

 

 

 

mailto:transport@aw.gov.pl
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§ 6. 

Prawa i obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości sprzedaży paliw ciekłych oraz 

możliwości tankowania pojazdów Zamawiającego całą dobę, 7 dni w tygodniu, w tym  

w dni wolne od pracy, niedziele i święta. 

2. Przedmiot umowy będzie realizowany w miarę potrzeb Zamawiającego.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia Zamawiającego w swoim systemie 

komputerowym sformułowaniem „TRANSPORT”. W przypadku istnienia wskazanej nazwy 

w bazie komputerowej Wykonawcy osoby, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2 uzgodnią inne 

sformułowanie. 

4. Wykonawca zapewni Zamawiającemu pełną kontrolę nad wydawanym w ramach 

tankowania na stacjach Wykonawcy paliwem, ładowaniem energii do pojazdów 

elektrycznych ładowarkami zainstalowanymi na stacjach paliw (jeżeli dotyczy), 

korzystaniem z usług myjni automatycznych oraz zakupem produktów pozapaliwowych 

poprzez dostęp do internetowego systemu kontroli.  

5. Wykonawca ma obowiązek zapewnić Zamawiającemu możliwość korzystania z co najmniej 

5 stacji w Warszawie oraz co najmniej 3 stacji w każdym województwie na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej (w tym przynajmniej 2 stacji w każdym mieście wojewódzkim).  

Na powyższych stacjach musi być zapewniona możliwość zakupu paliwa oraz możliwość 

mycia pojazdów na myjni automatycznej w programie co najmniej „standard”, z tym  

że w przypadku ww. 2 stacji w miastach wojewódzkich, Zamawiający wymaga  

aby przynajmniej na jednej z nich była myjnia automatyczna. Wykaz stacji paliw 

Wykonawcy na terenie Warszawy oraz pozostałym obszarze kraju stanowi załącznik  

do niniejszej umowy. W przypadku zmiany wykazu, Wykonawca niezwłocznie poinformuje 

Zamawiającego o fakcie zmiany wykazu drogą mailową (transport@aw.gov.pl). 

6. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa. 

W celu naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez 

Zamawiającego o podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie 

reklamacyjne. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, Wykonawca wyda decyzję 

o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji 

wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania od Zamawiającego 

lub operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie 14  dni od dnia 

uzyskania tych informacji. W przypadku uznania roszczenia Zamawiającego, Wykonawca 

naprawi szkodę do wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami. 

Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania  

na drodze sądowej.  
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§ 7. 

Karty identyfikacyjne 

1. Zakup paliw ciekłych, produktów pozapaliwowych oraz ładowanie energii do pojazdów 

elektrycznych ładowarkami zainstalowanymi na stacjach paliw (jeżeli dotyczy) i mycie 

pojazdów Zamawiającego odbywać się będzie w oparciu o system sprzedaży 

bezgotówkowej, przy wykorzystaniu numerowanych kart identyfikacyjnych, 

zabezpieczonych kodem PIN, bezpłatnie wydanych Zamawiającemu przez Wykonawcę,  

w liczbie 230 sztuk, w terminie 6 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 

2. Karty identyfikacyjne nie będą oznaczone numerami rejestracyjnymi pojazdów ani nie 

będą zawierały żadnych innych informacji o Zamawiającym oraz użytkownikach 

pojazdów Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu w oddzielnej, zamkniętej 

kopercie numer PIN dla każdej karty identyfikacyjnej przekazanej Zamawiającemu,  

za wyjątkiem sytuacji, gdy na dedykowanym portalu internetowym Wykonawcy 

Zamawiający może samodzielnie wygenerować numery PIN.  

4. W przypadku utraty, kradzieży lub zniszczenia karty identyfikacyjnej, Zamawiający 

zobowiązany jest zablokować kartę za pośrednictwem strony internetowej: 

…………………………….  

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający, po pisemnym zawiadomieniu 

Wykonawcy, otrzyma bezpłatnie od Wykonawcy, w terminie 10 dni, nową kartę 

identyfikacyjną z nowym numerem tej karty. 

6. W przypadku odzyskania utraconej wcześniej karty identyfikacyjnej, Zamawiający 

zobowiązany będzie do niezwłocznego jej uszkodzenia i zwrócenia Wykonawcy. 

Zamawiający nie będzie wykorzystywał takiej karty identyfikacyjnej do celów objętych 

przedmiotem umowy. 

7. Zamawiający może zamówić dodatkowe karty identyfikacyjne, które Wykonawca 

zobowiązuje się dostarczyć w terminie 6 dni roboczych od dnia zgłoszenia zamówienia 

przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający będzie odpowiedzialny za bezpieczne przechowywanie wszystkich 

wydanych mu kart identyfikacyjnych i za korzystanie z nich w sposób zgodny  

z postanowieniami umowy. 

 

§ 8. 

Współpraca 

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy po stronie Zamawiającego są: 

1) …………………………………………………., tel. ………………………………, mail: ……………………………;    

2) …………………………………………………., tel. ………………………………, mail: ……………………………; 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy jest: 

…………………………………………………., tel. …………………………………, mail: ………………………..……; 
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3. Zmiana osób, o których mowa w ust 1 i 2, nie wymaga zawierania przez strony aneksu  

do umowy, a jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. 

 

§ 9. 

Odstąpienie od umowy 

1. W przypadku złożenia trzykrotnej zasadnej reklamacji, o której mowa w § 6 ust. 6, 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: 

1) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie przystąpi do realizacji przedmiotu 

umowy – w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia określonego w § 2; 

2) gdy Wykonawca nie spełnia warunku określonego w § 6 ust. 5 w więcej niż 2 miastach 

wojewódzkich - w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powzięcia przez 

Zamawiającego informacji o nieprzestrzeganiu tych postanowień; 

3) gdy Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i nie realizuje go przez okres 

kolejno następujących po sobie 3 dni kalendarzowych - w terminie 14 dni 

kalendarzowych od dnia przerwania realizacji przedmiotu umowy. 

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

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić 

od umowy w ciągu 30 dni kalendarzowych od powzięcia przez Zamawiającego informacji 

o powyższych okolicznościach, na zasadach i warunkach określonych w art. 456 ust. 1  

pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.  

4. Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 i 2 uważane 

będzie za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i będzie 

uprawniało Zamawiającego do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 1 

niniejszej umowy. 

5. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu zrealizowanego wykonania części umowy.  

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 10. 

Wypowiedzenie umowy 

Każda ze Stron  może wypowiedzieć  niniejszą Umowę, z zachowaniem 3-miesięcznego 

okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
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§ 11. 

Kary umowne 

1. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek  

ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 2% wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa  

w § 3 ust. 1 umowy. 

2. W przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 1 i 2, Zamawiający nalicza karę umowną  

w wysokości określonej w ust. 1, a Wykonawca zobowiązuje się do jej zapłaty. 

3. Z tytułu naliczenia kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2, Zamawiający wystawi  

na rzecz Wykonawcy notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych. 

4. Łączna wartość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 15% 

wartości przedmiotu umowy brutto określonej w § 3 ust. 1. 

5. Jeżeli wartość wyrządzonej szkody z tytuły niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy przekracza wartość naliczonych kar umownych, Zamawiającemu przysługuje 

prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

6. Kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie obowiązują niezależnie od siebie. 

 

§ 12. 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia oraz dodatkowe porozumienia dotyczące niniejszej 

umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, i są dopuszczalne  

w granicach określonych zapisem art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych, przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach 

zamówienia. 

2. Wykonawca jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystkie informacje związane  

z realizacją umowy, a w szczególności fakt realizacji umowy nie może być wykorzystywany 

przez Wykonawcę w jakiegokolwiek rodzaju materiałach marketingowych, ani też 

prezentowania w prasie, radiu, telewizji, Internecie, itp. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikających z umowy na 

osoby trzecie. 

4. W przypadku zaistnienia sporu na tle umowy, sądem właściwym miejscowo będzie sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Do spraw nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 

2019 r. - Prawo zamówień publicznych, oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny. 

6. Integralną część umowy stanowią załączniki:  

1) wykaz całodobowych stacji paliw Wykonawcy na terenie Warszawy oraz pozostałym 

obszarze kraju, 

2) kopia oferty Wykonawcy z dnia ……………….……… 2021 r. 

3) regulamin Wykonawcy dotyczący kart. 
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7. Postanowienia umowy maja pierwszeństwo przed regulaminem  

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze Stron. 

 

Załączniki: 
1. wykaz całodobowych stacji paliw Wykonawcy na terenie Warszawy oraz pozostałym 

obszarze kraju – na …… stronach, 
2. kopia oferty Wykonawcy z dnia ……………….……… 2021 r. – na …… stronach. 

3. regulamin Wykonawcy dotyczący kart - na …… stronach. 

 

 

 

 

 

……………………………                                                        ……………………………… 
ZAMAWIAJĄCY                                                                    WYKONAWCA 


