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Umowa Nr  ………………………-  projekt 

 

Zawarta w dniu ………………….r. w Niebylcu pomiędzy Gminą Niebylec, 38-114 Niebylec 170, 

REGON – 690582192, NIP – 819-15-65-408, 

reprezentowaną przez: 

Zbigniewa Koraba – Wójta Gminy Niebylec,  

przy kontrasygnacie Edwarda Wolanina – Skarbnika Gminy, 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

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

z siedzibą 

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

………………..…………..…….., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym 

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

REGON –……… ………………., NIP – …………………..………, 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………..…… 

zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, wyłonionym w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o następującej treści:  

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji 

świadczenie usług sprzętowych w ramach zimowego utrzymania dróg, parkingów i placów 

na terenie Gminy Niebylec w sezonie zimowym 2019/2020 obejmujących zakres wskazany 

w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. 

2. Zakres usług stanowiących przedmiot Umowy będzie uzależniony od intensywności występowania 

warunków atmosferycznych wymagających użycia sprzętu. 

3. Zakres rzeczowy usług wynikał będzie z zapotrzebowania i podawany będzie przez 

Zamawiającego na bieżąco w trakcie realizacji Umowy. 

 

SPOSÓB WYKONANIA UMOWY 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi w systemie wielozmianowym, stosując przerywany 

czas pracy, we wszystkie dni tygodnia w czasie zaistnienia niekorzystnych warunków 

atmosferycznych (opady śniegu, występowanie śliskości w postaci gołoledzi, lodowicy, śliskości 
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pośniegowej, szronu i sadzi) - przy pomocy sprzętu pozostającego w jego dyspozycji i przy użyciu 

materiałów do usuwania śliskości zapewnionych przez Zamawiającego. 

2. Materiały do usuwania śliskości zimowej, w tym środki chemiczne (mieszanki z dodatkiem soli) 

i/lub materiały uszorstniające w postaci kruszyw zapewnione będą przez Zamawiającego 

i udostępnione Wykonawcy w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach ich składowania na 

terenie gminy Niebylec, a Wykonawca każdorazowo zobowiązuje się do samodzielnego załadunku 

ww. materiałów do rozrzutnika używanego przy wykonywaniu usług w zakresie usuwania śliskości. 

3. Zakres i szczegółową lokalizację świadczenia usług będzie każdorazowo określać wyznaczony 

przedstawiciel Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo w razie telefonicznego wezwania przez przedstawiciela 

Zamawiającego do niezwłocznego podjęcia danego rodzaju usług, tj. przystąpienia do ich 

świadczenia poprzez podstawienie odpowiedniego, gotowego do pracy sprzętu wraz z operatorem 

na miejsce świadczenia tych usług, nie później niż w czasie …………. minut od momentu 

wezwania. 

5. Określony w ust. 4 czas podstawienia sprzętu do pracy ma zastosowanie w przypadku konieczności 

wezwania sprzętu do niezwłocznego podjęcia usług w ramach zimowego utrzymania w sytuacjach 

nagłych i nieoczekiwanych, niezależnie od zaplanowanego przez Wykonawcę dysponowania 

sprzętem, np. na podstawie prognoz meteorologicznych, na konkretne godziny. 

6. Sprzęt używany przez Wykonawcę do świadczenia usług w ramach zamówienia powinien być 

odpowiednio przygotowany, tj. w szczególności pojazdy samochodowe lub ciągniki rolnicze 

używane do świadczenia usług zimowego utrzymania, w tym odśnieżania i posypywania jezdni 

materiałem do zwalczania śliskości powinny być sprawne technicznie, dostosowane do montażu 

rozrzutnika, pługu co najmniej średniego, a także wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny 

zgodnie z warunkami wynikającymi z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 

niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022). Nośniki pługów odśnieżnych powinny 

mieć zamontowane płyty czołowe. Pługi śnieżne powinny być w odpowiednim stanie technicznym, 

mieć równomierny docisk na całej długości oraz gumę dociskową w dobrym stanie technicznym. 

Ponadto Wykonawca powinien posiadać wyposażenie dodatkowe, tj. łańcuchy przeciwśnieżne, hak 

i łopaty, a także połączenie pługa z nośnikami umożliwiające regulację wysokości ostrza lemiesza 

nad powierzchnią jezdni. 

7. Pojazdy samochodowe lub ciągniki rolnicze używane do świadczenia usług zimowego utrzymania 

muszą być wyposażone w gniazdo wewnętrzne 12V na potrzeby zasilania systemu monitoringu 

GPS oraz wideorejestratora samochodowego, które zostaną zamontowane na pojeździe 

Wykonawcy na okres świadczenia usług. 

8. W przypadku awarii sprzętu, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia powstałej 

awarii lub podmiany uszkodzonego sprzętu na inny, sprawny technicznie, o równorzędnych 

parametrach technicznych. 

9. Każdorazowo z chwilą przystąpienia do wykonywania danej usługi odśnieżania lub zwalczania 

śliskości zimowej Wykonawca uaktywniał będzie zamontowany na jego pojeździe system 

monitoringu GPS oraz wideorejestrator na potrzeby udokumentowania trasy przejazdu 

i czasookresu wykonywanej usługi. 

10. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację wideo na zamontowanym 

wideorejestratorze z wykorzystaniem zapewnionych przez Zamawiającego kart pamięci w ilości 3 

szt., pozwalających łącznie na zapis około 60 godzin materiałów wideo. Każdorazowo po 

zapełnieniu wszystkich 3 kart pamięci zarejestrowanymi nagraniami wideo, jednak nie rzadziej niż 

na koniec danego miesiąca, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu karty 

pamięci celem przeniesienia zarejestrowanych materiałów na nośniki danych Zamawiającego. 

Zarejestrowany na kartach pamięci materiał wideo wraz z odczytami z systemu monitoringu GPS 
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stanowić będą podstawę do ustalenia ilości godzin świadczonych usług w danym okresie 

rozliczeniowym. 

11. Wykonawca zapewnia całodobowy kontakt pomiędzy Zamawiającym, a operatorem sprzętu 

pozostającego w dyspozycji Wykonawcy pod nr telefonu: ….…………………………………….. 

12. Wykonawca wykona wszystkie usługi siłami własnymi lub przy pomocy Podwykonawców 

wskazanych w ofercie. Ewentualne podzlecenie części usług objętych przedmiotem Umowy 

Podwykonawcom innym, niż wymienieni w ofercie, wymaga akceptacji Zamawiającego. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniej jakości wykonywanych usług, 

w tym dołożenia należytej staranności przy realizacji przedmiotu Umowy. 

14. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawców na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.) osób uczestniczących 

w świadczeniu usług zimowego utrzymania w charakterze operatorów sprzętu, tj. kierowców 

pojazdów, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

15. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności, o których mowa powyżej będą 

zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy. 

16. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed rozpoczęciem robót złożył Zamawiającemu 

oświadczenie o sposobie zatrudnienia osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 14. 

17. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 

dłuższym niż 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się złożyć aktualne na dzień złożenia 

oświadczenie o sposobie zatrudnienia osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 14 

oraz przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawców 

z pracownikami wykonującymi te czynności. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z prawodawstwem 

unijnym i krajowym w zakresie ochrony danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, 

nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia wyżej wymienionych osób przez 

cały okres realizacji wykonywanych przez nie czynności, w szczególności poprzez wezwanie 

Wykonawcy do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych 

podatków z tytułu zatrudnienia wyżej wspomnianych osób. Kontrola może być przeprowadzona 

bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 

19. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów o pracę, zawartych przez Wykonawcę lub 

Podwykonawców z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w ust. 14 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 17 będzie traktowane jako 

niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę oraz skutkować będzie 

naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 7 ust. 1 pkt 3 lub 4 Umowy oraz stanowić 

będzie dla Zamawiającego podstawę do zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu 

zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 

1 ustawy Kodeks pracy, umową cywilnoprawną. 

 

TERMINY 

§ 3 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy ustala się na dzień zawarcia niniejszej Umowy. 

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy ustal się na dzień 30.04.2020 r. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonywać przedmiot Umowy 

w terminach zapisanych w niniejszej Umowie. 

4. Wszelkie terminy określone w niniejszej Umowie liczone są od dnia roboczego następującego po 

dniu doręczenia pisma. 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

§ 4 

1. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy Wykonawca pozostaje 

odpowiedzialny za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań i inne) oraz roszczenia osób 

trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z niedołożenia należytej staranności przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu 

Umowy. 

2. W przypadku powstania szkody na rzecz osób trzecich, na skutek wykonywania przedmiotu 

niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia strat powstałych wskutek 

wyrządzonej szkody lub jej naprawy we własnym zakresie. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania każdego 

Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby to były 

działania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr 

fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy, 

z wyjątkiem ryzyka za szkody wynikłe wskutek działania siły wyższej zewnętrznej 

i niezależnej od strony Umowy. 

5. Wykonawca powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności, w tym świadczonych w ramach niniejszej Umowy usług. 

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe będące własnością lub 

pozostające w dyspozycji Wykonawcy, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

WYNAGRODZENIE 

§ 5 

1. Każdorazowa płatność z tytułu wynagrodzenia Wykonawcy za realizację usług objętych niniejszą 

Umową w danym okresie czasu będzie równa iloczynowi odpowiedniej stawki kwotowej (ceny 

jednostkowej) w wysokości ……………. PLN brutto za 1 godzinę świadczonych usług 

i faktycznej ilości godzin świadczonych w tym okresie usług, potwierdzonych przez 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego na podstawie odczytu systemu monitoringu GPS 

oraz materiałów wideo zarejestrowanych przez wideorejestrator w okresie objętym rozliczeniem. 

2. Przysługujące Wykonawcy wynagrodzenie naliczane będzie w odniesieniu do efektywnej liczby 

godzin pracy sprzętu na utrzymywanym odcinku dróg, parkingów i placów i nie obejmuje czasu 

dojazdu z siedziby Wykonawcy do miejsca wykonywanej usługi. 

3. Ustalona przez przedstawiciela Zamawiającego liczba godzin pracy sprzętu w danym okresie 

rozliczeniowym na podstawie odczytu systemu monitoringu GPS oraz materiałów wideo 

zarejestrowanych przez wideorejestrator w tym okresie stanowi podstawę do wystawienia 

rachunku/faktury VAT za świadczone usługi. 

4. Płatność za przedmiot Umowy będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: 

………………………………………….. 

…………………………………………… 
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w terminie ……….. dni od daty przedłożenia rachunku/faktury VAT u Zamawiającego. 

5. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Za przerwy w pracy w okresie trwania zamówienia, Wykonawcy nie przysługuje żadne 

wynagrodzenie. 

 

PODWYKONAWSTWO 

§ 6 

1. Wykonawca będzie wykonywał usługi objęte zamówieniem we własnym zakresie bez udziału 

Podwykonawców/Zakres zamówienia, który Wykonawca powierzy podwykonawcom obejmuje: 

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

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

2. Podwykonawca nie może zlecić wykonania powierzonej mu części zamówienia dalszemu 

Podwykonawcy. 

3. Wykonawca w ciągu 3 dni od zawarcia Umowy z danym Podwykonawcą, przedłoży 

Zamawiającemu 1 egzemplarz tej Umowy. 

4. W umowie zawartej z Podwykonawcą termin płatności za wykonanie usług ustalony zostanie tak, 

aby przypadał wcześniej niż termin płatności wobec Wykonawcy przez Zamawiającego. Pisemne 

oświadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu wobec niego przez Wykonawcę w danym okresie 

rozliczeniowym zobowiązań z tytułu zrealizowanego przez Podwykonawcę powierzonego mu 

zakresu usług stanowić będzie podstawę do uregulowania płatności przez Zamawiającego wobec 

Wykonawcy za ten okres rozliczeniowy.  

5. Zamawiający będzie dokonywał rozliczeń wyłącznie z Wykonawcą, natomiast rozliczenia 

z Podwykonawcami pozostają po stronie Wykonawcy. 

6. Jeżeli Zamawiający zostanie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, 

pomniejszy wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio o kwotę przekazaną Podwykonawcy. 

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za jakość 

i terminowość usług, które wykona przy pomocy Podwykonawców, jak za działania własne. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania poszczególnych płatności wobec 

Wykonawcy w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu zamówienia zarówno 

przez Wykonawcę, jak i jego Podwykonawców. 

 

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE 

§ 7 

1. Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy wobec Zamawiającego 

w formie kar umownych z następujących tytułów i w podanych wysokościach: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy – każdorazowo w wysokości 100 zł za 

każdy dzień zwłoki, licząc od momentu telefonicznego wezwania przez przedstawiciela 

Zamawiającego, o którym mowa w § 2 ust. 4 Umowy; 

2) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 

w wysokości 4 000 zł; 

3) niezatrudnienia przez Wykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności 

w zakresie usług zimowego utrzymania dróg, parkingów i placów, a polegających na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w Kodeksie Pracy – w wysokości stanowiącej 

iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili 
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stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu 

zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie 

dopełniono przedmiotowego wymogu; 

4) niezapewnienia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia przez podwykonawcę na 

umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie usług zimowego utrzymania 

dróg, parkingów i placów, a polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony 

w Kodeksie Pracy – w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 

niezapewnienia przez Wykonawcę niedopełnienia przez podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie 

dopełniono przedmiotowego wymogu. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

3. Powtarzające się niewypełnianie warunków Umowy przez Wykonawcę, tj. nieterminowa lub 

niezgodna z ustalonym zakresem oraz niewłaściwa pod względem jakości realizacja usług, daje 

podstawę Zamawiającemu do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy 

Wykonawcy i żądania odszkodowania uzupełniającego, o którym mowa w ust. 2. 

4. W przypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z ustalonych warunków Umowy, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wynajęcia innych podmiotów po cenach wolnorynkowych, 

przy czym powstałą ewentualną różnicą cenową obciąży Wykonawcę. 

 

ZMIANY UMOWY 

§ 8 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu 

podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

 

ODSTĄPIENIE 

§ 9 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub jej części: 

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. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

2) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

3) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

4) w razie wystąpienia okoliczności powodującej, że Wykonawca z przyczyn leżących po 

jego stronie nie może lub nie będzie mógł realizować przedmiotu zamówienia zgodnie 

z postanowieniami niniejszej Umowy, 

5) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego do podjęcia 

świadczenia usług nie rozpoczął ich bez uzasadnionych przyczyn. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5 odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy 

może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w szczególności jeżeli Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie 

będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
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4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

ZAWIADOMIENIA 

§ 10 

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą 

Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. 

Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub 

listem. 

2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze Stron 

zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby 

lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub 

numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer 

telefaksu, Strony uznają za doręczone. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 11 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej 

postępowania, w następstwie którego wybrano ofertę Wykonawco i zawarto niniejszą Umowę. 

2. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte 

polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim: 

2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

kontrasygnata skarbnika: 
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Załącznik nr 1 do umowy 

 
 

ZAKRES 

świadczenia usług sprzętowych w ramach zimowego utrzymania dróg, parkingów  

i placów na terenie Gminy Niebylec w sezonie zimowym 2019/2020 
 

 
 

Wykonawca:    ……………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………… 

 

ZAKRES USŁUG 
CENA NETTO 

(ZA 1 GODZ. PRACY) 
CENA BRUTTO 

(ZA 1 GODZ. PRACY) 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 
ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 
 


