
 
 
 
 
 

 

 

UMOWA 
 
Zawarta w dniu ...................... roku w  Łodzi pomiędzy: 
 
........................................................................................   
............................................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla ........................................, ............................................ pod nr .......................... 
kapitał zakładowy ...............................zł, (kapitał opłacony w całości w wysokości 
.................................), NIP ................................. 
reprezentowaną przez: 
 1. ........................... ........................... - ( osoba z KRS) 
 2. ........................... ........................... - ( osoba z KRS) 
 
 
zwaną dalej w umowie Wykonawcą, 

a 

Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 1 Spółką Akcyjną   
ul. Dubois 119, 93-465 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr 0000295398 kapitał zakładowy 58 108 350,00 zł, (kapitał opłacony w całości 
w wysokości 58 108 350,00), NIP 724-000-41-59, posiadającą status dużego przedsiębiorcy, 
o którym mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. - o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych, 
reprezentowaną przez: 

1. ....................... ........................... - ( osoba z KRS) 
2. .......................... ........................ - ( osoba z KRS) 

 
zwaną dalej w umowie Zamawiającym, 
została zawarta umowa (dalej: Umowa) o następującej treści: 
 
Wykonawca i Zamawiający zwani są również w dalszej części umowy łącznie Stronami 
lub każdy z nich indywidualnie Stroną.  
 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

 
1. Zamawiający, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania ofertowego, zamawia i kupuje  

u Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć Zamawiającemu 
fabrycznie nową wycinarkę wodną „WATERJET 5D”, zwaną dla potrzeb niniejszej umowy 
„WATERJET’EM” lub „Urządzeniem”. 

2. Wymagane parametry dla WATERJET’A określają łącznie: 
1) Specyfikacja Techniczna Zamawiającego – załącznik nr 1 do umowy; 



 
 
 
 
 

2) Pozostałe Wymagania – załącznik nr 2 do umowy; 
3) Oferta Wykonawcy wraz ze specyfikacją WATERJET – załącznik nr 3 do umowy. 

3. Wraz z WATERJET’EM Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 
1) wszystkie elementy wymienione w ofercie (specyfikacji), 
2) dokumentację techniczno – ruchową (DTR) - szt. 1, w języku polskim zawierającą 

m.in.: 
 Instrukcję obsługi w języku polskim, 
 Schematy elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne,  
 Dokumentację konserwacji i przeglądów, w tym harmonogram przeglądów 

serwisowych (gwarancyjnych) ujęty w cenie ryczałtowej urządzenia, 
 Dokumentację remontową, 
 Katalog części zamiennych w języku polskim. 

3) książkę gwarancyjną  - szt. 1, 
4) deklarację zgodności na znak CE wystawioną przez producenta, 
5) kartę oceny zgodności maszyny z wymaganiami minimalnymi BHP sporządzoną 

na podstawie listy kontrolnej wypełnionej przy odbiorze maszyny, 
6) inne dokumenty (świadectwa jakości, atesty, certyfikaty) wymagane przez przepisy 

prawa krajowego i unijnego. 
4. Wykonawca zapewnia, że WATERJET będzie spełniał wszelkie wymagania wynikające 

z obowiązujących przepisów prawa, odpowiadał wszelkim krajowym i międzynarodowym 
warunkom jakości oraz będzie zgodny z wszelkimi wymaganiami Zamawiającego. 

5. Przedmiot umowy określony w ust.1 i 3 obejmuje ponadto: 
1) dostawę WATERJET’A do siedziby Zamawiającego, w tym transport, 

ubezpieczenie w czasie transportu (zewnętrznego i wewnętrznego), rozładunek, 
posadowienie, montaż oraz uruchomienie w siedzibie Zamawiającego.  

2) szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi WATERJET’A. 
 

      § 2  
    Terminy i warunki sprzedaży  
 
1. Miejscem wykonania umowy jest siedziba Zamawiającego, w Łodzi przy ul. Dubois 119. 
2. Wykonanie przedmiotu umowy włącznie z protokolarnym uruchomieniem WATERJET’A 

i przeszkoleniem pracowników Zamawiającego nastąpi w terminie ……………… od daty 
podpisania umowy. 

3. Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszej umowy należy ponadto - oprócz 
transportu WATERJET’A do siedziby Zamawiającego oraz ubezpieczenia WATERJET’A 
w czasie transportu - także obowiązek poniesienia innych niezbędnych opłat związanych 
z dostawą WATERJET’A, jego rozładunkiem oraz uruchomieniem wraz z przeszkoleniem 
pracowników Zamawiającego, wszystko na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4. Wykonawca zapewni takie opakowanie WATERJET’A, jakie jest wymagane, by nie 
dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do siedziby 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na adres mailowy mechanik@wzl1.mil.pl 
o terminie dostarczenia WATERJET’A z wyprzedzeniem 10 dni roboczych. Dostawa 
z rozładunkiem i transportem WATERJET’A na miejsce w siedzibie Zamawiającego, 
odbędzie się w dniu roboczym (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7.00 do 13.00. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego przekazania Zamawiającemu warunków 
i parametrów niezbędnych do prawidłowego zainstalowania i podłączenia urządzenia 



 
 
 
 
 

w terminie dwóch tygodni od daty podpisania umowy (w szczególności warunków 
posadowienia) na adres mailowy mechanik@wzl1.mil.pl .  

7. Zamawiający zobowiązany jest przygotować infrastrukturę do funkcjonowania 
i uruchomienia urządzenia oraz powiadomić Wykonawcę o gotowości do uruchomienia 
urządzenia w terminie do dwóch tygodni przed datą dostawy urządzenia do Zamawiającego 
na adres mailowy …………………………. 

 
§3 

Cena i warunki płatności 
 
1. Uzgadnia się cenę przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 1, 3 i 5, na kwotę  

………………..……………….. PLN (słownie: …………………………………………) 
2. W przypadku dostawy krajowej do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT 

w wysokości zgodnej z  obowiązującymi przepisami. W przypadku wewnątrzwspólnotowej 
dostawy towaru podatek VAT nie będzie doliczany do ceny netto. 

3. Uzgodniona cena  jest ceną stałą i nie podlega żadnym zmianom w okresie obowiązywania 
niniejszej umowy. 

4. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowić będzie końcowy protokół odbioru, 
o którym mowa w § 4 ust. 4.   

5. Podstawą do przyjęcia przez Zamawiającego faktury, o której mowa w ust. 4, poza 
protokołem odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy, jest także przedstawienie Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa 
w § 1 ust. 3 umowy wraz z wymaganymi przez przepisy świadectwami, atestami, 
certyfikatami, deklaracjami zgodności.                                                                                                           

6. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury, która zawierać będzie numer rachunku bankowego Wykonawcy 
ujawniony w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym 
przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

7. Zapłata należności następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
ujawniony w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym 
przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

8. Jeżeli rachunek bankowy Wykonawcy nie jest ujawniony w Wykazie podmiotów 
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych  
i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej to Zamawiający ma prawo wstrzymać się z płatnością faktury do czasu jego 
ujawnienia w przedmiotowym Wykazie. 

9. Jeżeli rachunek bankowy Wykonawcy nie zostanie w ogóle ujawniony w Wykazie 
podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych 
oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej i Zamawiający zapłaci należność wynikającą z faktury na ten 
rachunek to ma on prawo nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 19% kwoty 
netto wynikającej z prawidłowo wystawionej faktury. 

10. Dopuszcza się udzielenie przez Zamawiającego, Wykonawcy przedpłaty na poczet 
realizowanej umowy w wysokości do 30% ceny netto z terminem płatności 30 dni od dnia 
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury (zaliczkowej, częściowej). 

11. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 



 
 
 
 
 

12. Opóźnienie zapłaty może stanowić podstawę do naliczenia odsetek ustawowych 
za opóźnienie. 

13. Wykonawca nie może przenieść przysługujących mu z tytułu realizacji niniejszej umowy 
wierzytelności na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod 
rygorem nieważności.  

14. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT o numerze  ……………………..              
15. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT o numerze ………………………. 
16. W przypadku dostawy, o której mowa w ust. 2 zdanie drugie – termin płatności wynosi 30 

dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Postanowień ust. 
6-9 nie stosuje się.  

 
§ 4 

Wydanie  urządzenia 
 
1. Po dostarczeniu przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego przedmiotu umowy, 

Wykonawca dokona jego rozładunku i transportu na miejsce uruchomienia. Po zakończeniu 
rozładunku i uruchomieniu WATERJET’A, Wykonawca przekaże urządzenie 
do eksploatacji Zamawiającemu. 

2. Strony dokonają sprawdzenia kompletności dostawy (zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2) 
i sprawności technicznej WATERJET’A (z wynikiem pozytywnym). 

3. Wykonawca dokona przeszkolenia pracowników Zamawiającego w stopniu 
umożliwiającym poprawną i bezpieczną obsługę WATERJET’A. Wykonawca wystawi 
zaświadczenie dla każdego  przeszkolonego pracownika Zamawiającego w zakresie 
odbytego szkolenia. 

4. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 1, 2, 3 zostanie potwierdzone protokołem 
odbioru podpisanym przez przedstawicieli Stron. 

5. W razie stwierdzenia w toku odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi nienadających się 
do usunięcia istotnych wad WATERJET’A, uniemożliwiających wykorzystanie 
WATERJET’A zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy. 
Istnienie wady istotnej Zamawiający stwierdza protokolarnie.  

6. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu pełną obsługę serwisową w okresie gwarancji, 
a serwis pogwarancyjny, na podstawie odrębnej umowy, w okresie ……………… 
miesięcy po zakończeniu gwarancji wraz z zaopatrzeniem w oryginalne części zamienne 
i szybko zużywające się.   

 
§ 5 

Gwarancja 
 
1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy, wyprodukowany 

z odpowiednich materiałów i wykonany zgodnie z najlepszą technologią wytwarzania, 
wolny od wad materiałowych i montażowych. Wykonawca oświadcza również, że 
dostarczony WATERJET odpowiada pod względem jakości technicznej 
oraz bezpieczeństwa i higieny użytkowania odpowiednim normom CE i UDT. 
Zamawiający otrzyma od Wykonawcy stosowny certyfikat w dniu przekazania 
WATERJET’A do eksploatacji. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na WATERJET’A na okres 
………….. miesięcy od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru określonego w § 
4 ust 4. 



 
 
 
 
 

3. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Czas reakcji serwisu 
i usunięcia usterek ustala się do 24 godzin w dni robocze oraz do 14 dni dla napraw 
wymagających sprowadzenia części  zamiennych, od pisemnego zgłoszenia usterki pocztą 
elektroniczną na adres ………………………... Usunięcie usterki będzie realizowane przez 
serwis z dbałością o interesy Zamawiającego, dla zminimalizowania okresu postoju 
Urządzenia. Dzień roboczy jest rozumiany jako dzień od poniedziałku do piątku  
w godz. 7- 14. 

4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie, 
o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu i upoważnia Zamawiającego do usunięcia 
we własnym zakresie lub przez osobę trzecią wad, na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
w przypadku niedotrzymania ustalonych terminów, bez utraty prawa do gwarancji. 

5. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia Wykonawcy każdego 
przypadku uszkodzenia WATERJET’A w okresie gwarancji.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia gwarancji o czas przestoju WATERJET’A 
w czasie napraw gwarancyjnych. 

7. Z uwagi na potrzebę zapewnienia ciągłości produkcji Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązuje się w momencie przedłużającego się czasu napraw gwarancyjnych (powyżej 
7 dni roboczych ponad obowiązujący termin z konieczności usprawnienia WATERJET’A 
poza siedzibą Zamawiającego), do dostarczenia Zamawiającemu na własny koszt 
i uruchomienia urządzenia zastępczego. 

8. W okresie gwarancyjnym serwis Wykonawcy jest zobowiązany do wykonania na własny 
koszt przeglądów okresowych. 

9. Wykonawca jest zobowiązany warunkami gwarancji do bezpłatnej wymiany na każde 
żądanie Zamawiającego, każdej części, która okaże się wadliwa. Gwarancja i rękojmia 
ulega przedłużeniu o czas trwających napraw. 

10. W przypadku trzykrotnej wymiany/naprawy tego samego podzespołu Zamawiający 
ma prawo żądać wymiany WATERJET’A na wolny od wad albo odstąpić od umowy. 

11. Zamawiający traci prawo do gwarancji na WATERJET’A w przypadku: 
1) uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas eksploatacji WATERJET’A z winy 

Zamawiającego,  
2) wykonywania bez zgody Wykonawcy demontażu, napraw lub zmian 

konstrukcyjnych z zastrzeżeniem zapisów, o których mowa w ust. 4 niniejszego 
paragrafu. 

12. Udzielanie gwarancji przez Wykonawcę nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia 
roszczeń z tytułu rękojmi. Wybór uprawnień przysługuje Zamawiającemu. 

13. Szczegółowe warunki gwarancji określa Karta Gwarancyjna, która zostanie dostarczona 
Zamawiającemu przez Wykonawcę w chwili oddania Urządzenia do eksploatacji. Wzór 
Karty Gwarancyjnej i Dokumentacji Techniczno-Ruchowej zostanie dostarczony 
Zamawiającemu jako załącznik do oferty.  

 
§ 6 

Kary umowne 
 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach: 

1) w przypadku opóźnienia wykonania przedmiotu umowy w terminie określonym 
w § 2 ust. 2 umowy, w wysokości 0,25% ceny netto za każdy dzień opóźnienia, 



 
 
 
 
 

2) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji 
lub rękojmi, o ile usunięcie tych wad należy do Wykonawcy, w wysokości 0,1 % 
ceny netto, za każdy dzień opóźnienia. 

2. Jeżeli opóźnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1), przekroczy 30 dni, Zamawiającemu  
przysługuje prawo do odstąpienia od  umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu 
Wykonawcy do wykonania umowy w dodatkowym 14-dniowym terminie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy jednej ze Stron, Strona która odstępuje z winy drugiej 
Strony nabędzie prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10% ceny netto. 

4. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.  
5. Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od naliczania i dochodzenia zastrzeżonych kar 

umownych. 
6. Wykonawca oświadcza, iż posiada świadomość sytuacji gospodarczej związanej 

z ogólnoświatową pandemią koronawirusa COVID-19 (dalej COVID-19), mogącą mieć 
wpływ na realizację przedmiotowej umowy i ma obowiązek minimalizować ryzyko 
wpływu COVID-19 na jej wykonywanie. Ma również obowiązek zastąpienia kluczowego 
personelu innym personelem, w wypadku gdyby ten personel był niedostępny z powodu 
okoliczności związanych z COVID-19.  

7. Strony mogą uwolnić się od odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu obowiązków 
wynikających z umowy spowodowaną siłą wyższą. Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie 
zdarzenia niezależne od woli Stron, a w szczególności: lokauty, legalne strajki, powodzie, 
pożary i inne podobne okoliczności, które uniemożliwiły Stronie, częściowo 
lub całkowicie, spełnienie jej obowiązków umownych. Gdyby zdarzenie takie miało 
miejsce, Strona nim dotknięta zobowiązuje się do pisemnego zawiadomienia, w terminie 
7 dni, drugiej Strony oraz do przekazania wszelkich niezbędnych dokumentów, 
na potwierdzenie takiego zdarzenia i do określenia przewidywanego czasu trwania 
zdarzenia. Strona zobowiązuje się ponadto do dołożenia wszelkich starań w celu 
ograniczenia skutków i następstw tego zdarzenia oraz poinformowania drugiej Strony 
o jego zakończeniu. 

 
§7 

Rozstrzygnięcie sporów 

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy Strony będą rozstrzygać 
na drodze polubownej. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu w sposób wskazany  
w zdaniu poprzedzającym, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 
dla Zamawiającego. 
 

§8 
Zachowanie poufności 

1. Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się 
w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. W tym samym zakresie Wykonawca 
odpowiada za zachowanie poufności przez osoby, przy pomocy których wykonuje umowę. 

2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy sytuacji, w których obowiązek 
ujawnienia informacji wynika z powszechnie obowiązujących przepisów, orzeczeń sądów 
lub decyzji właściwej władzy publicznej. 
 

 



 
 
 
 
 

§ 9 
Ochrona danych osobowych 

1. Każda ze Stron informuje, że jest Administratorem danych osobowych osób uprawnionych 
do reprezentowania drugiej Strony oraz pracowników drugiej Strony, podanych w związku 
z  podpisaniem i wykonywaniem niniejszej umowy. 

2. Kontakt z Administratorem danych osobowych drugiej Strony jest możliwy 
przy wykorzystaniu danych kontaktowych danej Strony. 

3. W celu należytej ochrony danych osobowych każda ze Stron wyznaczyła osobę, z którą 
będzie można się skontaktować w sprawie procesu przetwarzania danych osobowych, przy 
wykorzystaniu danych kontaktowych danej Strony. Zamawiający wyznaczył Inspektora 
Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iod@wzl1.mil.pl . 

4. Każda ze Stron przetwarza podane dane osobowe osób reprezentujących i pracowników 
drugiej Strony w celu realizacji umowy. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie 
uzasadniony interes Administratora  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - kontakt w sprawie 
wykonania umowy oraz ewentualne dochodzenie lub odpieranie roszczeń z niej 
wynikających. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu 
podpisania umowy. 

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez 
czas związany z wygaśnięciem wzajemnych roszczeń związanych z realizacją umowy 
oraz przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa m.in. przepisów 
podatkowych, sprawozdawczości finansowej. 

6. Odbiorcami danych osobowych drugiej Strony mogą być podmioty przetwarzające dane 
osobowe na zlecenie drugiej Strony, w tym m.in. podmioty zewnętrzne dostarczające 
i wspierające systemy informatyczne danej Strony, wykorzystywane na potrzeby realizacji 
niniejszej umowy, podmioty świadczące usługi księgowe, a także inne podmioty 
świadczące usługi związane z bieżącą działalnością danej Strony i wyłącznie na mocy 
stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu 
stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i  organizacyjnych 
zapewniających ochronę danych. Dane osobowe mogą również być udostępnione 
podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, 
przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba 
może zwrócić się do danej Strony z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie 
od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 
w tym profilowania. 

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

11. Strona jest zobowiązana do przekazania informacji, o których mowa w ust. 1-10 powyżej, 
osobom reprezentującym i pracownikom Strony, których dane zostały przekazane drugiej 
Stronie.  
 
 

§ 10 



 
 
 
 
 

Postanowienia końcowe 
 
1. Niniejsza umowa wraz z załącznikami jest jedynym dokumentem wiążącym Strony.  
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą mieć pod rygorem nieważności, formę pisemną 

w postaci aneksu.  
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
4. Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji umowy jest 

………………………  nr. tel. …………………. email: mechanik@wzl1.mil.pl  
……………………… nr. tel. …………………. email: mechanik@wzl1.mil.pl  

5.  Przedstawicielem Zamawiającego w trakcie realizacji umowy jest 
……………………… nr. tel. …………………. email: ……………….………. 

6. Integralną część umowy stanowią: 
Załącznik nr 1  - Specyfikacja zawierająca: dane techniczne i wykaz wyposażenia, 
Załącznik nr 2 - Wymagania Pozostałe,  
Załącznik nr 3  - Oferta Wykonawcy. 

7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu 
dla każdej ze Stron. 
 

WYKONAWCA:                                                                                                 ZAMAWIAJĄCY: 
 


