Dział Zakupów

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego
UMOWA NR .......................................................................

zawarta w dniu ………………… 2021 r. w Lublinie pomiędzy:

Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, NIP: 712-016-10-05, REGON: 000514064
- zwanym dalej Zamawiającym - reprezentowanym przez:
..............................................................................................................................................................................................
a
........................................................................................................................................................................................;
NIP .............................................., REGON ...................... - zwanym dalej Wykonawcą - reprezentowaną przez:
..............................................................................................................................................................................................

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego na Dostawę paliw
płynnych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, została zawarta umowa o następującej treści:

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa paliw płynnych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II. Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania przesunięć ilościowych między pozycjami asortymentowymi zawartymi
w Załączniku nr 1 do Umowy. Zmiana nie może powodować wzrostu wartości przedmiotu umowy. Limitem określającym
górną granicę dostaw w ramach niniejszej umowy jest jej wartość brutto określona w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania paliwa, które odpowiada normom jakościowym określonym 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.).
Dostawy paliw realizowane na stacji paliw Wykonawcy rozliczane będą w systemie bezgotówkowym, przy pomocy kart
paliwowych zwanej dalej „kartą", zapewniających monitorowanie zrealizowanych transakcji oraz rozliczenie kosztów
tankowania w okresach maksymalnie miesięcznych. Karty nie mogą zawierać limitów miesięcznych na ilość pobranych
litrów paliwa. Bezgotówkowy zakup paliw musi umożliwiać prowadzenie ewidencji pobranego paliwa dla poszczególnych
pojazdów z podaniem nr rejestracyjnego, daty tankowania, miejsca tankowania, ilości pobranego paliwa oraz stanu licznika
pojazdu tankującego (weryfikowany przez upoważnionego pracownika stacji).
Wykaz marek pojazdów i ich numerów rejestracyjnych a także nazwisk osób uprawnionych do tankowania będzie
przedstawiony Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy. Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian i
aktualizacji w przedstawionym wykazie.
Wykonawca oświadcza, iż posiada stacje paliw na terenie całego kraju w maksymalnej odległości 50 km od siebie oraz
przynajmniej jedną stację paliw zlokalizowaną w miejscowości Lublin lub w odległości nie większej niż 5 km od bazy
transportu Zamawiającego (baza transportu Zamawiającego przy al. Racławickich 14, 20-950 Lublin).
Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia kart na podstawie pisemnego wniosku Zamawiającego lub zgłoszenia poprzez
portal internetowy i dostarczenia Zamawiającemu nie później niż do dnia 4 lutego 2021 r. Wniosek o wystawienie karty lub
zgłoszenia poprzez portal internetowy ma zawierać imię i nazwisko osoby na którą karta ma być wystawiona. Opłata za

Al. Racławickie 14 | 20-950 Lublin | tel. +48 81 445 41 60 | zaopatrzenie@kul.pl | www.kul.pl

Dział Zakupów

8.

9.
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11.

12.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

wydanie kart zostanie uwzględniona w pierwszej fakturze wystawionej przez Wykonawcę za dostarczoną usługę. Karty
mają być aktywne od 7 lutego 2021 r.
Na wniosek Zamawiającego Wykonawca w terminie do 15 dni roboczych od dnia złożenia wniosku wyda karty paliwowe
do nowo zakupionych pojazdów lub dla nowych osób, zgodnie z taryfikatorem (cennikiem) opłat za niniejsze karty paliwowe
obowiązującym u Wykonawcy w dniu zawarcia umowy. Opłata za wydanie kart paliwowych zostanie uwzględniona w
fakturze za kolejny okres rozliczeniowy wystawionej przez Wykonawcę za dostarczoną usługę
Karta będzie zabezpieczona czterocyfrowym poufnym numerem PIN. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy
numerów PIN.
Wykonawca dostarczy karty Zamawiającemu z zachowaniem poufności. Termin ważności karty ustala się na okres 30
miesięcy. W momencie rozwiązania umowy Zamawiający zgłosi konieczność zablokowania kart.
W przypadku utraty, kradzieży lub zniszczenia Karty, Zamawiający zobowiązany będzie do natychmiastowego
zawiadomienia o tym Wykonawcy w drodze telefonicznej pod numerem …………………. lub e-mailem na adres………………….
Karta zgłoszona przez Zamawiającego, jako utracona, zostanie zastrzeżona przez Wykonawcę.
Wykonawca oświadcza, iż stacje paliw dedykowane do realizacji przedmiotowego zamówienia są czynne codziennie
(7 dni w tygodniu – również w święta i dni wolne od pracy) 24 godziny na dobę.
Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres realizacji umowy do ciągłości dostaw oraz wysokiej jakości dostarczanych
paliw zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami jakości i przepisami.
Wykonawca gwarantuje dostawę paliw płynnych odpowiednich do okresu ich stosowania: w okresie letnim tzw. paliwa
letnie, w okresie zimowym tzw. paliwa zimowe, a w okresie przejściowym tzw. paliwa przejściowe.
Wykonawca zobowiązuje się do wydawania paliw bezpośrednio do zbiorników paliwa samochodów Zamawiającego oraz
do tankowania maszyn do kanistrów.
Wykonawca gwarantuje ceny za zakupione paliwo według cen obowiązujących na stacji paliw Wykonawcy w dniu
tankowania, pomniejszone o zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie upust cenowy.
Wykonawca oświadcza, że legitymuje się posiadaniem wszelkich wymaganych prawem, niezbędnych uprawnień do
wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca potwierdza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizacji przedmiotu umowy i
będzie kontynuował ubezpieczenie do zakończenia realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca oświadcza, że zgodnie z danymi przedłożonymi do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, doświadczenie, środki materialne, zaplecze techniczne i
osobowe oraz sprzęt do wykonania przedmiotowej umowy oraz zobowiązuje się ją wykonać z należytą starannością zgodnie
z aktualnym poziomem wiedzy i techniki.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego odstępstw w jakości paliwa od obowiązujących norm, obowiązuje
następująca droga reklamacyjna: reklamacja powinna być złożona na piśmie (dopuszczalna jest forma elektroniczna na
adres e-mail: …………………………., która zostanie potwierdzona pisemnie) i powinna zawierać uzasadnienie reklamacji oraz
żądanie Zamawiającego. Od momentu przyjęcia reklamacji Wykonawca ma 14 dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji i
podjęcie decyzji o odrzuceniu lub uznaniu 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, przy czym łączny czas reklamacji nie może przekroczyć 30
dni. W przypadku uznania reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia poniesionej przez Zamawiającego
szkody w wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami (np. za naprawę aut i innego sprzętu do
którego zakupiono paliwo). Dla uniknięcia wątpliwości naprawienie szkody przez Wykonawcę nie obejmuje utraconych
przez Zamawiającego korzyści. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka możliwości
dochodzenia swych praw na drodze sądowej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania świadectwa jakości na paliwo wystawionego przez rafinerię, w przypadku gdy
jakość paliw będzie budziła zastrzeżenia Zamawiającego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwo w terminie 7
dni kalendarzowych od dnia złożenia żądania.
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§2
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia 7 lutego 2021 do dnia 6 lutego 2023 r. Realizacja
przedmiotu zamówienia będzie następowała sukcesywnie zgodnie z bieżącymi zapotrzebowaniem Zamawiającego.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec skróceniu w razie wyczerpania 100% wartości przedmiotu zamówienia.
W takim przypadku umowa wygasa.
3. Termin umowy może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy do upływu terminu jej obowiązywania nie zostanie wyczerpane
60% wartości umowy przez Zamawiającego, bądź też istnieje zapotrzebowanie na realizację 100% wartości umowy,
a upłynął termin realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Termin może zostać wydłużony nie
więcej niż na okres dodatkowych 6 miesięcy.
4. Zmiany w zakresie terminu obowiązywania umowy, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, dokonywane będą
w drodze aneksu do niniejszej umowy w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
§3
1. Całkowita wartość niniejszej umowy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy wynosi:
Cena ofertowa netto przedmiotu zamówienia wynosi ........................................................................................ zł,
(słownie:..............................................................................................................................................................zł .........../100)
Stawka podatku VAT:………….%
Wartość podatku VAT: …………………………………………………...zł.
Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia wynosi ........................................................................................ zł,
(słownie:..............................................................................................................................................................zł .........../100)
2. W okresie trwania niniejszej umowy obowiązuje zaoferowany przez Wykonawcę stały i niezmienny upust od każdego
zakupionego po dziennej cenie sprzedaży 1 litra paliwa lub innego asortymentu wskazanego w umowie w
wysokości .................... %.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu
zamówienia, niezbędnych do całkowitego wykonania umowy.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego
na prawidłowo wystawionej fakturze.
5. Płatność za przedmiot umowy nastąpi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury za wykonany
przedmiot umowy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpiło w ostatnim dniu
upływu terminu.
6. Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie za faktyczną ilość sprzedanego paliwa, które zostanie zatankowane przez
Zamawiającego. Wynagrodzenie to ustala się na kwotę stanowiącą iloczyn ilości litrów zatankowanego paliwa i ceny
jednostkowej brutto za 1 litr paliwa obowiązującej na stacji Wykonawcy w dniu tankowania pomniejszonej o wysokość
upustu wskazanego w ust. 2 niniejszego paragrafu.
7. Informację o cenie 1 litra paliwa na stacji benzynowej w dniu tankowania Wykonawca zobowiązuje się zamieszczać w
załączniku do faktury, stanowiącym integralną jej część.
8. Faktury za transakcje dokonane przez Zamawiającego z użyciem kart paliwowych wystawiane będą przez Wykonawcę dwa
razy w miesiącu. Ustala się dwa okresy rozliczeniowe: od 1-go do 15-go dnia miesiąca i od 16-go do ostatniego dnia miesiąca.
Za datę sprzedaży ustala się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.
9. W przypadku stwierdzenia na fakturze niezgodności ceny paliwa z ceną obowiązującą w dniu tankowania, Wykonawca
zobowiązuje się do wystawienia skorygowanej faktury.
10. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy.
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11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich należności za szkody
spowodowane przez Wykonawcę względem Zamawiającego, jak i osób trzecich i ich ubezpieczycieli, jeżeli osoby te zgłoszą
na piśmie uzasadnione roszczenie.
12. Zamawiający zastrzega, że niedopuszczalny jest przelew wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody
Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
§4
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w następujących wysokościach:
1) za opóźnienie w dostarczeniu kart w terminie wskazanym w niniejszej umowie w wysokości 0,2% całkowitej wartości
umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż
5 % całkowitej wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy,
2) za spowodowanie przerwy w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 0,2 %
całkowitej wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek braku możliwości
realizacji przedmiotu umowy,
3) w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z powodu okoliczności
leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10 %
całkowitej wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia Wykonawcy. Kary umowne określone w
niniejszym paragrafie podlegają kumulacji, jednakże nie mogą łącznie przekroczyć procentowej wartości wynoszącej 50%
całkowitej wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
4. Naliczenie kar umownych określonych powyżej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, przewyższającego wartość kar umownych.
5. Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty kary umownej w terminie 3 dni. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym
mowa w zdaniu 1 Zamawiający dokona potrącenia w sposób opisany w ust. 3.
6. W przypadku wystąpienia siły wyższej Wykonawca może być zwolniony z zapłaty kar umownych za opóźnienia przewidziane
w niniejszej umowie, chyba że kary te były należne już przed zaistnieniem siły wyższej, albo nie były z siłą wyższą związane. Na
potrzeby niniejszej umowy, pod pojęciem „siły wyższej” Strony rozumieją zewnętrzne, nieprzewidziane zdarzenia pozostające
poza kontrolą Stron, w szczególności wojny i innego działania o charakterze zbrojnym, działania siły przyrody, epidemie, akty
terroru, zamieszki, rozruchy, strajki i inne działania zagrażające porządkowi publicznemu, decyzje lub działania władz
publicznych, a także klęski żywiołowe.
§5
1. Jako odpowiedzialnego/nych za wykonanie postanowień zawartych w niniejszej umowie Zamawiający wyznacza:
.........................................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko, adres e-mail; nr telefonu i nr fax-u)

2. Jako odpowiedzialnego/nych za wykonanie postanowień zawartych w niniejszej umowie Wykonawca wyznacza:
........................................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko, adres e-mail; nr telefonu i nr fax-u)

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wysokiego standardu usług i uwzględnienia wszystkich ewentualnych uwag
zgłaszanych w tej sprawie przez upoważnionych do nadzoru prac przedstawicieli Zamawiającego.
§6
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do dnia
odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia
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wiadomości o powyższych okolicznościach. W przypadku dokonania odstąpienia z przyczyn wskazanych w niniejszym
ustępie, naliczanie kar umownych z tytułu odstąpienia nie ma zastosowania.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy, jeżeli:
1) Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę, pomimo wcześniejszego wezwania do zaniechania
naruszeń i upływu wyznaczonego terminu;
2) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniego
uzyskania stosownej, pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności;
3) nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości o wszczęciu
postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy;
2. Zamawiający może rozwiązać umowę z przyczyn wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu z zachowaniem dwutygodniowego
okresu wypowiedzenia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym:
1) w każdym czasie w przypadku dopuszczenia się przez Wykonawcę przy wykonywaniu umowy przestępstwa,
wykroczenia lub gdy Wykonawca w sposób rażący nie wykonuje lub nienależycie wykonuje postanowienia umowy,
2) w sytuacji gdy w czasie trwania umowy wystąpią zdarzenia siły wyższej rozumiane jako zewnętrzne, nieprzewidziane
zdarzenia pozostające poza kontrolą Stron, w szczególności wojny i inne działania o charakterze zbrojnym, działania siły
przyrody, akty terroru, zamieszki, rozruchy, strajki, epidemie, pandemie, a także inne działania zagrażające porządkowi
publicznemu, decyzje lub działania władz publicznych oraz klęski żywiołowe,
3) w sytuacji gdy Wykonawca utracił wymagane przez prawo zezwolenia, na świadczenie usług będących przedmiotem
umowy.
4. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego umowy na podstawie niniejszego paragrafu Wykonawca ma prawo
do otrzymania wynagrodzenia za dostawy rzeczywiście wykonane do momentu ustania jej obowiązywania. Wykonawca nie ma
jednak prawa dochodzenia odszkodowania z powodu niewykonania pozostałej części umowy. Rozwiązanie umowy w ten sposób
uprawnia Zamawiającego do naliczenia kar umownych z winy Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
5. O rozwiązaniu umowy Zamawiający informuje Wykonawcę pisemnie e-mailem, potwierdzonym pisemnie listem poleconym.
Na prośbę Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia otrzymania wiadomości. Datą rozwiązania umowy w
trybie natychmiastowym jest data nadania e-maila dotyczącego jej rozwiązania.
§7
1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
nieważności, na warunkach określonych w niniejszej umowie.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień niniejszej umowy w związku ze:
1) zmianą terminu w przypadku, o którym mowa w §2 ust. 3 niniejszej umowy;
2) zmianami obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
w szczególności zmiany stawki podatku VAT. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku
VAT Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego;
3) zaistnieniem siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia;
4) powstaniem rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie
można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i
doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
5) wystąpieniem okoliczności niezależnych od stron, których strony przy zachowaniu należytej staranności przewidzieć nie
mogły lub okoliczności pozostających poza kontrolą stron.
2. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy,
zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.
3. Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej oraz osób biorących udział w realizacji umowy którejkolwiek ze stron
umowy nie stanowi zmiany jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Strony zobowiązują się do informowania
siebie wzajemnie o zmianie formy organizacyjno-prawnej, o zmianie adresu lub osób. W przypadku zaniechania obowiązku, o

Al. Racławickie 14 | 20-950 Lublin | tel. +48 81 445 41 60 | zaopatrzenie@kul.pl | www.kul.pl

Dział Zakupów

którym mowa w zdaniu poprzednim, poczytuje się, że wszelkie doręczenia i powiadomienia skierowane pod dane teleadresowe,
podane w niniejszej umowie uważa się skuteczne.

§8
1. Strony Umowy są zobowiązane do podjęcia wszelkich działań koniecznych do uniknięcia ryzyka konfliktu interesów
mogącego powstać w związku z interesami gospodarczymi, powiązaniami politycznymi, związkami rodzinnymi lub
emocjonalnymi lub innymi wspólnymi interesami mającymi lub mogącymi mieć wpływ na bezstronne i obiektywne
wykonanie Umowy.
2. Niniejsza umowa poddana jest właściwości prawa polskiego. Wszelkie sprawy nieuwzględnione niniejszą umową będą
regulowane przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, jak również przepisów wykonawczych do tych ustaw właściwych ze względu na przedmiot umowy.
3. Dla skuteczności składanych oświadczeń, wezwań, zawiadomień dokonywanych czynności prawnych przez strony,
związanych z realizacją niniejszej umowy, strony zastrzegają formę pisemną pod rygorem nieważności.
4. Zapytanie ofertowe i wskazane w niniejszej Umowie załączniki stanowią jej integralną część.
5. Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi w Lublinie.
6. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załącznikami do umowy są:
1. Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną – załącznik nr 1 do zapytania.
2. Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do zapytania;

……………………………………………………….
Wykonawca

………………………………………..…………
Zamawiający
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