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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  
 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usługi polegającej na umożliwieniu dostępu 

pracownikom Biura NFOŚiGW oraz ich osobom towarzyszącym i dzieciom, do zajęć 

sportowych o zróżnicowanym charakterze w postaci Pakietu Sportowego, w ramach 

miesięcznego abonamentu. Użytkownik będzie uprawniony do korzystania z produktów   

i usług, określonych w Pakiecie Sportowym, na terenie całego kraju. 

2. W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, strony postanawiają, iż pojęcia  

      występujące w niniejszej Umowie będą mieć określone poniżej znaczenie: 

 Pakiet Sportowy – zestaw produktów i usług dostępnych dla Użytkowników 

zgłoszonych przez Zamawiającego, świadczonych na ich rzecz w okresie 

obowiązywania Umowy.  

 Lista – imienna lista osób uprawnionych do korzystania z usług objętych Pakietem 

Sportowym, przekazana przez Zamawiającego Wykonawcy w formie pisemnej lub 

elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem aplikacji informatycznych. 

 Użytkownik – osoba, wymieniona na Liście, uprawniona do korzystania  

z produktów i usług objętych Pakietem Sportowym (pracownik, osoba towarzysząca 

oraz dzieci). 

 Pracownik – osoba zatrudniona przez Zamawiającego na podstawie umowy o pracę, 

umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy cywilnoprawnej o zbliżonym skutku 

prawnym. 

 Osoba towarzysząca – osoba zgłoszona przez Pracownika, wymieniona na Liście, 

uprawniona do korzystania z produktów i usług objętych Pakietem Sportowym.  

 Dziecko – dziecko Pracownika (do 15-go roku życia włącznie) zgłoszone i wymienione 

na Liście. 

 Karta Sportowa – identyfikator uprawniający Użytkownika do korzystania z usług 

określonych w Pakiecie Sportowym, jeżeli Wykonawca przewiduje taką formę 

identyfikacji Użytkowników.  

 Okres rozliczeniowy – miesiąc kalendarzowy, na czas którego zamawiane są przez 

Zamawiającego usługi objęte Pakietem Sportowym. 

 

 Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy. 

 

§ 2 

TERMIN REALIZACJI 

1. Usługa świadczona będzie w następującym czasie:  

a) termin początkowy - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

podpisana została Umowa. 
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b) termin końcowy - przez 12 miesięcy lub do momentu wyczerpania kwoty całości 

zamówienia, o której mowa w §3 ust. 6, w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń 

nastąpi wcześniej. 

2. Każda ze stron Umowy ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 1 - miesięcznego 

okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia musi obejmować pełny Okres 

rozliczeniowy. 

 

§ 3 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, w części dotyczącej dostępu do Pakietu Sportowego przez 

jednego Pracownika wymienionego na Liście, za okres jednego miesiąca wynosi: ...... zł 

brutto, słownie brutto: ……………………………………. 

2. Za wykonanie przedmiotu Umowy, w części dotyczącej dostępu do Pakietu Sportowego przez 

jedną Osobę towarzyszącą wymienioną na Liście, za okres jednego miesiąca wynosi:  ..... zł 

brutto, słownie brutto: ……………………………………. 

3. Za wykonanie przedmiotu Umowy, w części dotyczącej dostępu do Pakietu Sportowego 

obejmującego wyłącznie basen, przez jedno Dziecko wymienione na Liście, za okres jednego 

miesiąca wynosi:  ..... zł brutto, słownie brutto: ……………………………………………...   

4. Za wykonanie przedmiotu Umowy, w części dotyczącej dostępu do Pakietu Sportowego 

obejmującego co najmniej basen, taniec i sztuki walki, przez jedno Dziecko wymienione na 

Liście, za okres jednego miesiąca wynosi: …..zł brutto, słownie brutto: 

……………………………………………...   

5. Wykonawca oświadcza, że w okresie obowiązywania Umowy, gwarantuje stałe ceny usług, 

określone w § 3 ust. 1 – 4 Umowy.  

6. Całkowita wartość przedmiotu Umowy nie może przekroczyć ………………(cena oferty). 

    

§ 4 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane na podstawie kwot, o których 

mowa w §3 ust. 1-4 i będzie stanowiło sumę wynagrodzeń za dostęp do Pakietu Sportowego 

za wszystkich Użytkowników zgłoszonych przez Zamawiającego na dany Okres 

Rozliczeniowy.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w  ust. 1 płatne będzie przelewem,    w terminie do 14 dni 

od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy nr 

………………………………………………………………..,. 

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

4. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy. 

 

§ 5 

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ UŻYTKOWNIKA 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonywanie czynności określonych 

w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość produktów i usług 

objętych Pakietem Sportowym. 

3. Przed rozpoczęciem świadczenia usługi Wykonawca dostarczy wskazanej przez 

Zamawiającego osobie, do siedziby Zamawiającego, określoną liczbę Kart Sportowych (o ile 
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dotyczy) uprawniających do korzystania przez Pracowników, Osoby towarzyszące oraz 

Dzieci  z produktów i usług objętych Pakietem Sportowym. Liczba kart ustalona zostanie na 

podstawie Listy sporządzonej przez Zamawiającego i przekazanej na 5 dni przed 

rozpoczęciem danego Okresu rozliczeniowego. 

4. Karty Sportowe będą wydawane przez Wykonawcę bezpłatnie. 

5. W przypadku wypowiedzenia Umowy zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2, Zamawiający 

zwróci wszystkie posiadane Karty Sportowe w terminie 10 dni roboczych licząc od upływu 

ostatniego dnia wypowiedzenia.  

6. Zamawiający dołoży wszelkich starań, żeby zwrócić Wykonawcy Karty Sportowe 

Użytkownika, w przypadku utracenia przez niego statusu Użytkownika. 

7. Karta Sportowa nie może być odsprzedawana i przekazywana osobom nieuprawnionym do 

korzystania z Pakietu Sportowego. 

8. Zamawiający zobowiązuje się do nie korzystania z Karty Sportowej i nie udostępniania 

Pakietu Sportowego na zasadach innych niż określone w Umowie. 

9. Zamawiający zobowiązuje się do przesyłania drogą elektroniczną, na adres wskazany w  § 6 

ust. 1 pkt. 2), zmodyfikowanej Listy, na minimum 5 Dni roboczych przed rozpoczęciem 

każdego kolejnego Okresu rozliczeniowego. W przypadku, gdy Zamawiający nie prześle 

zmodyfikowanej Listy w ustalonym w Umowie terminie, Wykonawca ma prawo wystawić 

fakturę za dany Okres rozliczeniowy zgodnie z ostatnią otrzymaną Listą. 

10. Możliwość skorzystania z usługi Wykonawcy mają wszyscy pracownicy Zamawiającego. 

11.  Pracownik ma prawo zgłosić do Pakietu Sportowego …………………Osobę 

towarzyszącą/Osoby towarzyszące (minimum 1 Osobę towarzyszącą), która będzie 

uprawniona do korzystania z produktów i usług objętych Pakietem Sportowym. Zaprzestanie 

korzystania z Pakietu Sportowego przez pracownika oznacza równoczesne zakończenie 

udziału w nim Osoby towarzyszącej. 

12. Pracownik ma prawo zgłosić do Pakietu Sportowego ………..Dzieci (minimum 1 do 3 Dzieci 

lub więcej), jako uprawnione do korzystania co najmniej z obiektów basenowych. 

Zaprzestanie korzystania z Pakietu Sportowego przez Pracownika oznacza równoczesne 

zakończenie udziału w nim Dziecka. 

13. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że realizacja przedmiotu Umowy, o którym mowa     

§ 1 ust. 1 niniejszej Umowy, w zakresie czynności wskazanych w ust. 14 wykonywanych 

przez Opiekuna Zamawiającego, przez cały okres jej realizacji będzie wykonywana przez 

osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, z uwzględnieniem personelu 

podwykonawców i samego Wykonawcy.  

14. Zamawiający wymaga, aby osoba wskazana do realizacji zamówienia, która będzie 

wykonywać czynności polegające na: koordynowaniu realizacji umowy, tj. bieżącym 

wsparciu, realizacji dostaw kart i duplikatów kart, przyjmowaniu reklamacji, przyjmowaniu 

wszelkich zgłoszeń, w tym zagubieniu i kradzieży kart, była zatrudniona przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę na umowę o pracę.  

15. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej  

w ust. 14 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń w zakresie spełniania ww. wymogów i dokonania ich oceny; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów; 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  
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16. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonującej wskazane powyżej czynności w trakcie 

realizacji zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że 

objęte wezwaniem czynności wykonuje osoba/osoby zatrudnione na podstawie umowy  

o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy  

o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub podwykonawcy.  

17. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy.  

18. W związku z obowiązkiem stosowania przepisów ustawy z dnia 16 maja 2016 r.  

o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862 z późn. 

zm.) Wykonawca zobowiązany jest przekazać wszystkim osobom realizującym zamówienie 

w imieniu Wykonawcy, w tym podmiotom współpracującym, następujących informacji  

o obowiązkach i sankcjach, wynikających z przepisów ww. ustawy: 

a) zgodnie z art. 21 cyt. ustawy w przypadku zatrudniania lub dopuszczania osób do innej 

działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich 

lub opieką nad nimi - pracodawca lub inny organizator w zakresie takiej działalności na 

obowiązek sprawdzenia, czy dane zatrudnianej lub dopuszczanej osoby są zamieszczone 

w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS).  

b) zgodnie z art. 23 - dopuszczenie osoby do pracy lub innej działalności opisanej powyżej 

bez uzyskania informacji z RSPTS podlega karze aresztu, ograniczania wolności albo 

grzywny nie niższej niż 1000 zł. 

§ 6 

NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY 

1.   Nadzór nad realizacją Umowy sprawuje: 

    1) ze strony Zamawiającego –……………………………,  

  e-mail: ............................................................. 

     2) ze strony Wykonawcy - ………………………………  

  e-mail: ……………………….. 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 nie stanowi zmiany niniejszej Umowy. Strony 

zobowiązują się powiadomić o tym fakcie pisemnie. 

 

§ 7 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy, w przypadku jej nienależytego 

wykonywania przez Wykonawcę przez dwa kolejne Okresy rozliczeniowe. 

2. Wykonawca ma prawo do odstąpienia od Umowy, w przypadku jej nienależytego 

wykonywania przez Zamawiającego przez dwa kolejne Okresy rozliczeniowe. W razie 

opóźnienia płatności powyżej 14 dni w stosunku do terminu wskazanego w § 4, Wykonawca, 

po uprzednim wezwaniu do zapłaty, będzie uprawniony do natychmiastowego odstąpienia od 

Umowy.  

3. W razie zaistnienia 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 
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okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

 

§ 8 

KARY UMOWNE 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiający 

naliczy kary umowne Wykonawcy - w wysokości równej 20 % wartości faktury VAT brutto 

za ostatni pełny Okres rozliczeniowy, a w przypadku odstąpienia w pierwszym okresie 

rozliczeniowym – 20% wartości jaka byłaby należna za zgłoszone osoby w pierwszym 

okresie rozliczeniowym. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary 

umowne na zasadach ogólnych. 

3. W razie wykazania zawinionego korzystania z Pakietu Sportowego, po cenie określonej         

w § 3, ust. 1-4 Umowy przez osoby inne niż Pracownicy Zamawiającego, ich Osoby 

Towarzyszące oraz Dzieci zgłoszeni jako Użytkownicy, Wykonawca będzie uprawniony do 

naliczenia kary umownej w wysokości równej 20% wartości faktury VAT brutto za ostatni 

Okres rozliczeniowy.  

§ 9 

DANE OSOBOWE 

1. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 

ustawy o ochronie danych  osobowych (dalej Ustawa) w odniesieniu do danych 

osobowych pracowników wskazanych przez niego oraz osób zgłoszonych przez 

pracowników jako osoby uprawnione do korzystania z usług świadczonych na podstawie 

Umowy. 

2. Zamawiający, działając na podstawie art. 28ust. 1 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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.U. UE L 119s. 1) , powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych 

w celu wykonywania Umowy, a Wykonawca powierzenie przetwarzania danych 

osobowych przyjmuje na warunkach określonych w Umowie. 

3. Celem powierzenia przetwarzania danych osobowych jest realizowanie przez 

Wykonawcę zadań wynikających z Umowy. 

4. Wykonawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych, o których mowa  

w ust. 1, innym podmiotom, w celu niezbędnym do wykonania umowy. 

5. Wykonawca oraz podmioty, o których mowa w ust. 4 są zobowiązane do zapewnienia 

ochrony danych osobowych wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa. 

6. Zamawiający oświadcza, iż posiada zgodę każdej z osób uprawnionych do korzystania z 

usług świadczonych na podstawie Umowy  na przekazanie Wykonawcy ich danych 

osobowych obejmujących dane:  imienia (imion) i nazwiska, numeru PESEL, daty 

urodzenia, płci, adresu w rozumieniu art. 25 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 

459, 933 i 1132); w celu korzystania z usług świadczonych na podstawie Umowy. 

Zamawiający oświadcza również, że w przypadku aktualizacji Listy na zasadach 

określonych w Umowie, każdorazowo pozyska i będzie posiadał zgodę każdej z osób 

wpisywanych na Listę po raz pierwszy na przekazanie ich danych osobowych 

Wykonawcy w celu korzystania z usług świadczonych na podstawie Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych osób korzystających z 

usług świadczonych na podstawie Umowy, zgodnie z Umową oraz Ustawą oraz do 

zapewnienia ochrony tych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
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8. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania osób korzystających z 

usług świadczonych na podstawie Umowy o: 

1) adresie siedziby i pełnej nazwie Wykonawcy   

2) celu i zakresie zbierania przez Wykonawcę  danych, o których mowa w ust 6  powyżej 

jak również przewidywanym kręgu odbiorców tych danych, 

3) dobrowolności podania danych, 

4) prawie dostępu do treści danych przetwarzanych przez Wykonawcę oraz prawie do ich 

sprostowania i poprawiania; 

9. W celu wykonania zobowiązania określonego w ust. 6-8 powyżej  Zamawiający dokona 

zebrania danych osobowych osób korzystających z usług świadczonych na podstawie 

Umowy oraz zgód na ich przetwarzanie, archiwizację oraz przekazanie Wykonawcy, a 

Wykonawca przejmuje te dane do przetwarzania w ramach wynagrodzenia, o którym 

mowa w niniejszej umowie. 

10. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone dane osobowe jedynie w celach niezbędnych 

do realizacji Umowy. 

11. Wykonawca, w toku przetwarzania powierzonych danych osobowych, jest zobowiązany 

do przestrzegania przepisów Ustawy oraz przepisów rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji 

przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych 

 i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne 

służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. poz. 1024), zwanego dalej: 

„rozporządzeniem”. 

12. Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o: 

a) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich 

niewłaściwym użyciu; 

b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych 

osobowych prowadzonych, w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych; 

c) w przypadku wystąpienia okoliczności mogących skutkować odpowiedzialnością 

Zamawiającego za nieprzestrzeganie przepisów ustawy w zakresie przetwarzania 

powierzonych danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się podjąć niezwłocznie 

działania w celu usunięcia tych okoliczności oraz zobowiązany jest natychmiast 

zawiadomić o zaistniałym fakcie Zamawiającego.  

13. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia, na każde żądanie Zamawiającego, wszelkich 

informacji dotyczących danych osobowych, których przetwarzanie powierzone zostało 

mu na podstawie Umowy, w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o 

każdym przypadku naruszenia obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych 

podjąć środki zabezpieczające, zapewniając ochronę przetwarzanych danych osobowych, 

o których mowa w RODO, w szczególności zobowiązuje się do: 

a) zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę 

przetwarzanych danych osobowych, w szczególności zabezpieczenia danych przed ich 

udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 

przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 

zniszczeniem; 

b) dopuszczenia do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie osób 

posiadających wydane przez niego upoważnienie;  

c) zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania powierzonych danych 

osobowych; 
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d) prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych 

osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do 

przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu 

realizacji umowy, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych 

konsekwencjach naruszenia poufności danych osobowych oraz odebranie oświadczeń 

o obowiązku zachowania w tajemnicy tych danych; 

e) prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych 

osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę 

przetwarzania tych danych, w tym w szczególności Politykę Bezpieczeństwa Danych 

Osobowych oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do 

Przetwarzania Danych Osobowych;  

f) przechowywania dokumentów dotyczących powierzonych do przetwarzania danych 

osobowych w specjalnie do tego przeznaczonych szafach zamykanych na zamek lub w 

zamykanych na zamek pomieszczeniach, niedostępnych dla osób nieupoważnionych 

do przetwarzania danych osobowych.  

15. Zamawiającemu oraz osobom przez niego wyznaczonym przysługuje prawo kontroli 

sposobu przetwarzania przez Wykonawcę powierzonych danych osobowych poprzez 

oględziny miejsca przetwarzania powierzonych danych. Zamawiający jest uprawniony do 

kontrolowania Wykonawcy w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych, 

co do zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych 

osobowych oraz w zakresie wywiązywania się z obowiązków wynikających z Umowy. 

16. Kontroli, o której mowa w ust. 15, Zamawiający może dokonywać w każdym czasie 

obowiązywania Umowy.  

17. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zastosować zalecenia dotyczące poprawy 

jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, 

sformułowane w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Zamawiającego.  

18. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów ustawy o ochronie danych 

osobowych i rozporządzenia oraz niezastosowania się do zaleceń, o których mowa  

w ust. 17, Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy, Strony poddają pod 

rozstrzygnięcie sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia  

 

 

 

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

Wykonawca                                                                                       Zamawiający 


