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ODPOWIEDŻ NA PYTANIE WYKONAWCY NR 7 

  

Dot.: postępowania pn.:  
 

„Dostawy bonów żywieniowych”. 
 

Nr postępowania WA-02-2022. 

 

PYTANIE WYKONAWCY NR 7:  

„Zwracam się do Państwa z prośbą o ponowne rozpatrzenie zapytania o możliwość doliczenia prowizji do oferty 

składanej przez Wykonawcę. Prowizja jest elementem składowym wpływającym na wynagrodzenie Wykonawcy 

jakie chce otrzymać za realizację przedmiotu zamówienia. Prowizja pokrywa koszty które ponosi Wykonawca 

przy realizacji zamówienia, do takich kosztów należą m.in. koszt produkcji kuponów oraz koszt dostarczenia. W 

związku z powyższym proszę o ponowne rozpatrzenie prośby”. 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

I. ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, IŻ MODYFIKUJE SWZ: 

 

a) Modyfikuje się  pkt. 18, ppkt. 18.3 - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 
PRZED MODYFIKACJĄ: 

 
Termin składania ofert upływa w dn. 25.02.2022r. o godz. 14.00. 

 
PO MODYFIKACJI: 

 
Termin składania ofert upływa w dn. 10.03.2022r. o godz. 14.00. 

 
b) Modyfikuje się pkt. 20  - KRYTERIUM WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
PRZED MODYFIKACJĄ: 

 
20.1. Kryterium oceny ofert:  

• liczba placówek handlowych / punktów gastronomicznych, prowadzących sprzedaż 

artykułów spożywczych, w których możliwa jest realizacja bonów na terenie powiatów: 

zgorzeleckiego, opolskiego, rybnickiego, bełchatowskiego, gryfińskiego oraz na terenie miasta 

Szczecin i miasta Stołecznego Warszawa – 100% . 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca oferował możliwość realizacji bonów w minimalnej 
ilości placówek handlowych / punktów gastronomicznych na terenie każdego  
z powiatów/miast: 
 
 

Lokalizacja  

(powiat/miasto) 

 

Minimalna ilość placówek 
handlowych/punktów 

gastronomicznych 

zgorzelecki 5 

opolski 10 



                              ZNAK SPRAWY: ESCS/WA/272-02/2022.WA-02-2022.IW 

 

Strona 2 z 12 

miasto Szczecin 10 

rybnicki 10 

bełchatowski 10 

gryfiński 5 

miasto Stołeczne Warszawa 20 

RAZEM 70  

Oferty wskazujące mniejszą ilość placówek handlowych /punków gastronomicznych niż wskazane powyżej 
będą podlegały odrzuceniu. 
 

20.2. Sposób oceny Ofert: 

w w/w kryterium oferty będą oceniane na podstawie ilości placówek handlowych / punktów 
gastronomicznych, prowadzących sprzedaż artykułów spożywczych, w których możliwa jest 
realizacja bonów na terenie w/w powiatów/miast, określonej w formularzu ofertowym (Zał. nr 3 do 
SWZ), wg wzoru:  

 

Ic = [ Io / Imax] x 100 
gdzie:  
 
Ic - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie;  

Io – ilość placówek w rozpatrywanej ofercie; 

Imax – ilość placówek w najkorzystniejszej ofercie; 

 

20.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów 

wyliczoną wg wzoru powyżej. 

 
PO MODYFIKACJI: 
 
 
20. KRYTERIUM WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

20.1.  Z zastrzeżeniem postawień pkt. 22 SWZ Zamawiający uzna za najkorzystniejszą Ofertę, która nie 

podlega odrzuceniu i zawiera najniższą cenę według kryteriów: Cena zakupu + prowizja netto: 

waga 100% ; 

20.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów na podstawie 

kryteriów oceny ofert.  Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

20.3. W trakcie oceny Ofert kolejno ocenianym Ofertom zostaną przyznane punkty według następującego 

wzoru:  

 

C=  x 100 pkt  

gdzie: 

C - liczba punktów przyznanych danemu Wykonawcy w kryterium „Cena netto”; 

Co – cena netto zaoferowana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany; 

Cmin - najniższa z zaoferowanych przez Wykonawców cena netto. 

 

20.4. W toku badania i oceny Ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych Ofert. 
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c) Modyfikuje się  pkt. 22 -  DODATKOWE POSTĘPOWANIE: AUKCJA ELEKTRONICZNA / 

NEGOCJACJE HANDLOWE 

PRZED MODYFIKACJĄ: 
 

22. DODATKOWE POSTĘPOWANIE: AUKCJA ELEKTRONICZNA / NEGOCJACJE HANDLOWE 

22.1. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty nie przewiduje 

przeprowadzenia aukcji elektronicznej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia 

dodatkowego postępowania w postaci negocjacji handlowych. Do negocjacji zaprosi wszystkich 

Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu. 

 
PO MODYFIKACJI: 

 

22. DODATKOWE POSTĘPOWANIE: AUKCJA ELEKTRONICZNA / NEGOCJACJE HANDLOWE 

22.1.Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje 

przeprowadzenie aukcji elektronicznej,  jeżeli zostaną złożone, co najmniej 2 oferty nie 

podlegające odrzuceniu. 

22.2.Sposób logowania, prowadzenia aukcji elektronicznej oraz wymagania techniczne urządzeń 

informatycznych zostały opisane w podręczniku „Wykonawca - Instrukcja użytkowników 

końcowych”.  

22.3.Przed przystąpieniem do aukcji Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z 

treścią podręcznika „Wykonawca - Instrukcja użytkowników końcowych”. 

22.4.Po zalogowaniu do Systemu Zakupowego GK PGE za pośrednictwem strony internetowej 

https://oneplace.marketplanet.pl , Wykonawca uzyskuje dostęp do aplikacji umożliwiającej 

składanie ofert. W  czasie trwania aukcji Wykonawca składa oferty w postaci elektronicznej.  

22.5.Wykonawca powinien wziąć udział w aukcji próbnej celem poprawnej weryfikacji zgodności 

parametrów technicznych i funkcjonalnych sprzętu, za pośrednictwem którego będzie brał 

udział w aukcji, z  wymogami platformy. 

22.6.Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich 

Wykonawców, którzy złożyli Oferty niepodlegające odrzuceniu. W zaproszen iu do udziału w  

aukcji elektronicznej Zamawiający poinformuje Wykonawców o: 

22.6.1. pozycji złożonych przez nich Ofert i otrzymanej punktacji 

22.6.2. stronie internetowej, na której odbędzie się aukcja; 

22.6.3. minimalnych wartości postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej; 

22.6.4. terminie otwarcia aukcji elektronicznej; 

22.6.5. terminie i warunkach zamknięcia aukcji elektronicznej; 

22.6.6. sposobie oceny ofert w toku aukcji elektronicznej 

22.7.Zamawiający informuje, iż parametrem licytowanym w aukcji elektronicznej będzie 

łączna cena brutto Przedmiotu Zamówienia. 

22.8.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków aukcji elektronicznej. O zmianie 

zostaną niezwłocznie poinformowani wszyscy Wykonawcy zaproszeni do udziału w aukcji 

elektronicznej. 

22.9.Oferty składne przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie 

kryteriów oceny ofert. Aukcja elektroniczna będzie odbywać się wg zniżkowej  aukcji 

angielskiej co oznacza, że każda następna oferta zostanie przyjęta tylko wówczas, gdy 

będzie ona korzystniejsza od aktualnie najlepszej Oferty. Wykonawca nie będzie miał 

możliwości podwyższenia uprzednio zaproponowanej przez siebie ceny ofertowej  

22.10. W trakcie aukcji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom 

informacje o pozycji złożonych przez nich Ofert i otrzymanej punktacji oraz punktacji 

Najkorzystniejszej Oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej system nie ujawnia 

informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 

22.11. Oferta Wykonawcy przestaje wiązać w zakresie w jakim złożył on korzystniejszą Ofertę w 

toku aukcji elektronicznej. Bieg terminu związania ofertą nie ulega zmianie. 

 

https://oneplace.marketplanet.pl/
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22.12. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej wszystkie wnioski, 

oświadczenia i  informacje Zamawiający i Wykonawca będą sobie przekazywać drogą 

elektroniczną. 

22.13. Dodatkowe informacje dla Wykonawców dotyczące aukcji elektronicznej: 

22.13.1.  aukcja jest jednoetapowa. Podstawowy czas trwania aukcji elektronicznej wynosić 
będzie nie mniej niż 20 min; 

22.13.2.  zamknięcie aukcji elektronicznej nastąpi wraz z upływem podstawowego czasu 

trwania aukcji elektronicznej - pod warunkiem, że w ciągu ostatnich 5 minut trwania 

aukcji nie nastąpi nowe postąpienie; 

22.13.3. jeżeli w ciągu ostatnich 5 minut czasu trwania aukcji elektronicznej zostanie złożona 

nowa Oferta (zgłoszone nowe postąpienie) aukcja zostanie automatycznie 

przedłużona - o 5 minut plus liczba sekund dopełniająca rozpoczętą minutę od 

chwili złożenia nowej oferty, o ile nie nastąpi nowe postąpienie; 

22.13.4. cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i wydatki niezbędne do 

należytego wykonania Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi 

w Zaproszeniu. 

22.14. Krok postąpienia zostanie wskazany w Zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej jako 
pochodna od najkorzystniejszej łącznej ceny netto przy czym minimalna wartość kroku 
postąpienia nie może być mniejsza niż 0,2%, maksymalna zaś nie wyższa jak 2%. 

22.15. W przypadku, gdy awaria Systemu Zakupowego GK PGE spowoduje przerwanie aukcji 
elektronicznej, Zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej  na następny 
dzień roboczy, po usunięciu awarii z uwzględnieniem stanu Ofert po ostatnim zatwierdzonym 
postąpieniu. Niezwłocznie po usunięciu awarii Zamawiający informuje o terminie wznowienia 
aukcji wszystkich Wykonawców zaproszonych do udziału w aukcji na adres e-mail podany w 
formularzu oferty. Minimalny czas wznowienia wynosić będzie 5 minut z dopełnieniem do 
pełnych minut. 

22.16. Złożenie najkorzystniejszej oferty w trakcie trwania aukcji elektronicznej nie jest równoznaczne 
z wyborem Oferty 

22.17. Po zamknięciu aukcji Zamawiający wybiera Ofertę najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny 
Ofert określone w Zaproszeniu, z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej.  

22.18. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić wylicytowane warunki 
(Ofertę złożoną w aukcji elektronicznej) za pomocą elektronicznych środków komunikacji w 
dniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej. W przypadku odmowy lub uchylania się przez 
Wykonawcę od potwierdzenia Oferty złożonej w toku aukcji elektronicznej Zamawiający może 
zdecydować, o wykluczeniu Wykonawcy z udziału w Postępowaniach prowadzonych w GK 
PGE począwszy od dnia zaistnienia tych okoliczności.  

22.19. Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia aukcji elektronicznej w każdym czasie bez 
podawania przyczyn. Wykonawcy nie przysługuje dochodzenie odszkodowania z tego tytułu. 

22.20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego postępowania w 
postaci negocjacji handlowych. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do 
przeprowadzenia negocjacji handlowych pomimo wcześniejszego przeprowadzenia 
dodatkowego postępowania w postaci aukcji elektronicznej. Do negocjacji Zamawiający 
zaprosi wszystkich Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu. 

II. ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, IŻ MODYFIKUJE FORMULARZ OFERTOWY  

(ZAŁ. NR 3 DO SWZ): 

a) Modyfikuje się  pkt. 1 -  Dane Wykonawcy 

PRZED MODYFIKACJĄ: 
 
 

1. Dane Wykonawcy 

  Nazwa   ……………………………………………………………………………….... 

  Adres   ……………………………………………………………………………….... 

  NIP  ……………………………………………………………………………….... 

  REGON  ……………………………………………………………………………….... 

  tel.  ……………………………………………………………………………….... 

  fax.  ……………………………………………………………………………….... 

  e-mail:  ……………………………………………………………………………….... 
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Dane kontaktowe osoby upoważnionej przez Wykonawcę do przeprowadzenia negocjacji handlowych: 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu: …………………………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………………… 

 
PO MODYFIKACJI: 

 
 

1. Dane Wykonawcy 

  Nazwa   ……………………………………………………………………………….... 

  Adres   ……………………………………………………………………………….... 

  NIP  ……………………………………………………………………………….... 

  REGON  ……………………………………………………………………………….... 

  tel.  ……………………………………………………………………………….... 

  fax.  ……………………………………………………………………………….... 

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

Dane kontaktowe osoby upoważnionej przez Wykonawcę do przeprowadzenia aukcji elektronicznej 

 i /lub negocjacji handlowych: 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu: …………………………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………………… 

b) Modyfikuje się  pkt. 4  

PRZED MODYFIKACJĄ 

 

4. Oferujemy wykonanie Przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi                   

w SWZ za łączną kwotę 996 130,00 zł brutto (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto 

trzydzieści złotych 00/100). 

 
PO MODYFIKACJI: 

 

4. Oferujemy wykonanie Przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi                   

w SWZ za łączną wartość: 

 

cenę brutto ...................................... zł (słownie ....................................................................................... ),  

na którą składa się: 

cena netto  ....................................... zł (słownie  .................................................................................... ) + 

podatek VAT  .................................. zł, według stawki ……..…. % 

Na łączną wartość zamówienia składają się ceny jednostkowe przedstawione w poniższej tabeli: 

 

Przedmiot 
zakupu 

Szacunkowa 
ilość  
(szt.) 

Nominał  
1  

szt. bonu 
(zł) 

Wysokość 
prowizji  

(%)  

Wartość 
prowizji netto 

(zł) 

Cena oferty netto 
(zł)  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 
bony żywieniowe 

 
199 226 

 
5,00 
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c) Usuwa się pkt. 5  Formularza ofertowego:  

5. „Cena jednostkowa bonu żywieniowego wynosi 5,00 zł brutto”; 

 

III. ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, IŻ MODYFIKUJE PROJEKT UMOWY 
(ZAŁ. NR 4 DO SWZ): 

a) Modyfikuje się § 4  

 PRZED MODYFIKACJĄ 

 

§4 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

4.1. Szacunkowe Wynagrodzenie Umowne za wykonanie Przedmiotu Umowy, zgodnie z zakresem 

określonym w § 2,  wyniesie maksymalnie ………. PLN brutto (słownie: ………………….złotych 00/100 ). 

4.2. Cena jednostkowa bonu żywieniowego wynosi ……………………zł brutto. 

4.3. Szacunkowe Wynagrodzenie Umowne zostało obliczone przy założeniu realizacji łącznego wolumenu 

dostaw określonego w Załączniku nr 1 do Umowy (Opis Przedmiotu Zamówienia) oraz ceny 

jednostkowej bonu żywieniowego, określonej w Załączniku nr 2 do Umowy (Oferta Wykonawcy ). 

4.4. Za realizację Zamówienia Cząstkowego objętego Przedmiotem Zamówienia, Zamawiający zapłaci 

Wynagrodzenie, zgodnie z wyliczeniem: ilość dostarczonych bonów pomnożona przez cenę 

jednostkową brutto określoną w Załączniku nr 2 do Umowy (Oferta Wykonawcy ). 

4.5. Cena jednostkowa brutto bonu żywieniowego podana w Załączniku nr 2 do Umowy (Oferta Wykonawcy) 

jest stała i  nie podlegają waloryzacji i będzie obowiązywać do wszelkich rozliczeń w trakcie całego 

okresu trwania Umowy. 

4.6. Ostateczna wartość Wynagrodzenia Umownego zostanie określona jako suma wartości wynagrodzeń za 

faktycznie zrealizowane i odebrane przez Zamawiającego Dostawy w okresie obowiązywania Umowy, 

zgodnie z ceną jednostkową określoną w Załączniku nr 2 do Umowy (Oferta Wykonawcy). 

4.7. Niewykorzystana na realizację Przedmiotu Umowy kwota określona w ust 4.1 Umowy nie powoduje 

powstania po stronie Wykonawcy roszczenia o przesunięcie terminu wykonania dostawy i nie rodzi po 

stronie Zamawiającego zobowiązania do udzielenia zamówień na łączną kwotę określoną w ust. 4.1. 

jeżeli Zamawiający zamówi asortyment o wartości co najmniej 80% wartości Umowy. 

4.8. Noty księgowe będą wystawiane za zrealizowane i odebrane Dostawy, na podstawie Protokołów 

Odbioru, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.10. Postanowienie § 13 ust. 13.4 zdanie drugie Umowy 

stosuje się odpowiednio. 

4.9. Podstawą do wystawienia Noty księgowej jest każdorazowo podpisany przez Strony odpowiedni 

Protokół Odbioru, o którym mowa w §6 Umowy. 

4.10. Doręczenie Zamawiającemu Noty księgowej zawierającej błędy, na niewłaściwy adres lub 

niezawierającej wszystkich danych wymaganych przepisami prawa, uprawnia Zamawiającego do 

niedokonywania płatności objętej ww. Notą księgową do momentu otrzymania prawidłowo wystawionej  

Noty  i wynikającego z niej terminu płatności oraz zobowiązuje Wykonawcę do doręczenia Noty na adres 

wskazany w ust. 4.11 poniżej. W takiej sytuacji Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania 

odsetek za opóźnienie w płatności wynagrodzenia. 

4.11.   Nota księgowa winna być wystawiona nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym odebrano zrealizowane Dostawy na podstawie podpisanego Protokołu Odbioru, i dostarczona 

wraz z kopią Protokołu Odbioru na adres: 

Elbest Security sp. z o.o. 
ul. Św. Barbary - Budynek WN/B-4 

97- 410 Rogowiec 

4.12. Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w Nocie księgowej  

i zgłoszony naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z art. 5 i 9 Ustawy o zasadach ewidencji i 

identyfikacji podatników i płatników w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
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wystawionej Noty księgowej. Zmiana danych adresowych wskazanych w niniejszym ustępie nie stanowi 

zmiany Umowy i jest skuteczna względem Wykonawcy z chwilą poinformowania go o takiej zmianie. 

4.13. Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany w Nocie księgowej posiada/nie posiada rachunek VAT 

utworzony  do tego rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w SKOK prowadzonego  w 

związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, pomimo, iż sama dostawa bonów żywieniowych nie 

podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. 

4.14. Płatności mogą być dokonywane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w 

art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług. 

4.15. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy, na który dokonywane będą płatności z 

tytułu realizacji niniejszej Umowy, każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym 

Zamawiającego na kolejnej Nocie księgowej. 

4.16. W przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum, Noty księgowe będą wystawione wyłącznie przez 

jednego z konsorcjantów, będącego pełnomocnikiem pozostałych (np. przez lidera konsorcjum). 

Wszyscy konsorcjanci działając łącznie upoważnią w formie pisemnej pod rygorem nieważności jednego 

z nich do odbioru należności przypadających dla Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy na rachunek 

bankowy określony w ust. 4.13. z odpowiednim zastosowaniem ust. 4.16. Rachunek taki będzie 

założony odrębnie dla prowadzenia rozliczeń z tytułu realizacji Umowy. Odwołanie lub zmiana 

udzielonego pełnomocnictwa wymaga zgodnego oświadczenia woli wyrażonego na piśmie pod rygorem 

nieważności wszystkich konsorcjantów, którzy udzielili pełnomocnictwa [dot. tylko konsorcjów]. 

4.17. Zapłata wynagrodzenia udokumentowanego Notą księgową, dokonana przez Zamawiającego na rzecz 

pełnomocnika, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, powoduje wygaśnięcie długu obejmującego 

zapłatę kwoty wynikającej z tej Noty księgowej, względem wszystkich konsorcjantów. Zwolnienie z długu 

względem wszystkich konsorcjantów będzie miało miejsce także, gdy zgodnie z Umową zapłata zostanie 

dokonana na rachunek osób trzecich, w szczególności w sytuacji bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy stosownie do postanowień § 17, a także w przypadku 

potrąceń należności przysługujących Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, 

odszkodowań lub odsetek. 

4.18. Data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego stanowi datę spełnienia świadczenia 

pieniężnego. 

4.19. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym pod numerem 

NIP : 701-043-68-95. 

4.20. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny oraz że na wystawionych 

przez niego Notach księgowych, jako rachunek do dokonania płatności, będzie wskazany rachunek 

rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, 

zgłoszony właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodnie z art. 5 i 9 ustawy z dnia 13 

października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.” i zobowiązuje się do 

poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach jego statusu w trakcie trwania Umowy, tj. o 

rezygnacji ze statusu  czynnego podatnika VAT lub wykreślenia go z listy podatników VAT czynnych 

przez organ podatkowy, najpóźniej w ciągu 3 dni od zaistnienia tego zdarzenia. 

4.21. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku i koszty instytucji kredytujących zarówno 

w Polsce, jak za granicą, otrzymujących należności i wystawiających gwarancje bankowe lub 

ubezpieczeniowe związane z Umową. Wykonawca pokrywa także koszty przewalutowania, w 

przypadku, gdy rachunek wskazany przez Wykonawcę do zapłaty nie jest rachunkiem denominowanym 

w walucie, w jakiej ma być dokonana płatność zgodnie z Umową. 

4.22. Określone w ust. 4.1. Wynagrodzenie Umowne nie ulega zmianie przez cały okres trwania Umowy, za 

wyjątkiem przypadków wyraźnie opisanych w Umowie. Przepisu art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego nie 

stosuje się. 
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PO MODYFIKACJI: 

 

§4 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

4.1. Szacunkowe Wynagrodzenie Umowne wraz z prowizją Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy 

(obliczane jako suma wartości wszystkich udzielonych w ramach Umowy Zamówień Cząstkowych), zgodnie 

z zakresem określonym w § 2,  wyniesie maksymalnie: 

a) wartość bonów żywieniowych: 

wartość netto: ………….PLN netto (słownie: ………………………………………………złotych 00/100); 

wartość podatku VAT:    …………PLN netto (słownie: ……………………………………………złotych 00/100) 

wartość brutto ………….PLN netto (słownie: ………………………………………………złotych 00/100); 

 

b) wartość prowizji dla Wykonawcy (od łącznej planowanej wartości nominalnej bonów,  ……… %) : 

………………PLN netto (słownie: ………………………………………………  złotych 00/100 ); 

wartość podatku VAT: ………………PLN (słownie: ……………………………………………złotych 00/100); 

wartość brutto………….PLN netto (słownie: ………………………………………………złotych 00/100 ); 

 

c) Łączne szacunkowe wynagrodzenie brutto Przedmiotu Umowy …………PLN (słownie: ……złotych 

00/100 ); 

4.2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw bonów żywieniowych za ceny jednostkowe wskazane w 

Ofercie, stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy. 

4.3. Łączne szacunkowe wynagrodzenie Umowne, o którym w ust.  4.1, lit. c) zostało obliczone przy założeniu 

realizacji łącznego wolumenu dostaw określonego w Załączniku nr 1 do Umowy (Opis Przedmiotu 

Zamówienia) oraz ceny nominalnej bonu żywieniowego powiększonej o wartość prowizji (w tym podatek od 

towarów i usług VAT), określonej w Załączniku nr 2 do Umowy (Oferta Wykonawcy ). 

4.4. Za realizację Zamówienia Cząstkowego objętego Przedmiotem Zamówienia, Zamawiający zapłaci 

Wynagrodzenie, zgodnie z wyliczeniem: ilość dostarczonych bonów pomnożona przez cenę nominalną 

bonu żywieniowego powiększoną o wartość prowizji (w tym podatek od towarów i usług VAT). 

4.5. Wartość nominalna bonu oraz kwota prowizji podana w Załączniku nr 2 do Umowy (Oferta Wykonawcy) jest 

stała i  nie podlega waloryzacji i będzie obowiązywać do wszelkich rozliczeń w trakcie całego okresu trwania 

Umowy. 

4.6. Ostateczna wartość Wynagrodzenia Umownego zostanie określona jako suma wartości wynagrodzeń za 

faktycznie zrealizowane i odebrane przez Zamawiającego Dostawy w okresie obowiązywania Umowy.  

4.7. Niewykorzystana na realizację Przedmiotu Umowy kwota określona w ust 4.1 Umowy nie powoduje 

powstania po stronie Wykonawcy roszczenia o przesunięcie terminu wykonania dostawy i nie rodzi po 

stronie Zamawiającego zobowiązania do udzielenia zamówień na łączną kwotę określoną w ust. 4.1. jeżeli 

Zamawiający zamówi asortyment o wartości co najmniej 80% wartości Umowy określonej w ust. 4.1, lit. a). 

4.8. Noty księgowe / Faktury VAT będą wystawiane za zrealizowane i odebrane Dostawy, na podstawie 

Protokołów Odbioru, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.10. Postanowienie § 13 ust. 13.4 zdanie drugie 

Umowy stosuje się odpowiednio. 

4.9. Podstawą do wystawienia Noty księgowej / Faktury VAT jest każdorazowo podpisany przez Strony 

odpowiedni Protokół Odbioru, o którym mowa w § 6 Umowy. 

4.10. Doręczenie Zamawiającemu Noty księgowej / Faktury VAT zawierającej błędy, na niewłaściwy adres lub 

niezawierającej wszystkich danych wymaganych przepisami prawa, uprawnia Zamawiającego do 

niedokonywania płatności objętej ww. Notą księgową/Faktury VAT do momentu otrzymania prawidłowo 

wystawionej  Noty/Faktury VAT  i wynikającego z niej terminu płatności oraz zobowiązuje Wykonawcę do 

doręczenia Noty /Faktury VAT na adres wskazany w ust. 4.11 poniżej. W takiej sytuacji Wykonawcy nie 

będzie przysługiwało prawo żądania odsetek za opóźnienie w płatności wynagrodzenia. 
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4.11.   Nota księgowa/Faktura VAT winna być wystawiona nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym odebrano zrealizowane Dostawy na podstawie podpisanego Protokołu Odbioru, i 

dostarczona wraz z kopią Protokołu Odbioru na adres: 

Elbest Security sp. z o.o. 
ul. Św. Barbary - Budynek WN/B-4 

97- 410 Rogowiec 

4.12. Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w Nocie księgowej 

/Fakturze VAT i zgłoszony naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z art. 5 i 9 Ustawy o zasadach 

ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej Noty księgowej/Faktury VAT. Zmiana danych adresowych wskazanych w 

niniejszym ustępie nie stanowi zmiany Umowy i jest skuteczna względem Wykonawcy z chwilą 

poinformowania go o takiej zmianie. 

4.13. Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany w Nocie księgowej/Fakturze VAT posiada/nie posiada 

rachunek VAT utworzony  do tego rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w SKOK 

prowadzonego  w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, pomimo, iż sama dostawa bonów 

żywieniowych nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. 

4.14. Płatności mogą być dokonywane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w 

art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług. 

4.15. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy, na który dokonywane będą płatności z 

tytułu realizacji niniejszej Umowy, każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym 

Zamawiającego na kolejnej Nocie księgowej/Fakturze VAT. 

4.16. W przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum, Noty księgowe/Faktury VAT będą wystawione wyłącznie 

przez jednego z konsorcjantów, będącego pełnomocnikiem pozostałych (np. przez lidera konsorcjum). 

Wszyscy konsorcjanci działając łącznie upoważnią w formie pisemnej pod rygorem nieważności jednego z 

nich do odbioru należności przypadających dla Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy na rachunek 

bankowy określony w ust. 4.13. z odpowiednim zastosowaniem ust. 4.16. Rachunek taki będzie założony 

odrębnie dla prowadzenia rozliczeń z tytułu realizacji Umowy. Odwołanie lub zmiana udzielonego 

pełnomocnictwa wymaga zgodnego oświadczenia woli wyrażonego na piśmie pod rygorem nieważności 

wszystkich konsorcjantów, którzy udzielili pełnomocnictwa [dot. tylko konsorcjów]. 

4.17. Zapłata wynagrodzenia udokumentowanego Notą księgową/Fakturą VAT, dokonana przez 

Zamawiającego na rzecz pełnomocnika, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, powoduje 

wygaśnięcie długu obejmującego zapłatę kwoty wynikającej z tej Noty księgowej/Faktury VAT, względem 

wszystkich konsorcjantów. Zwolnienie z długu względem wszystkich konsorcjantów będzie miało miejsce 

także, gdy zgodnie z Umową zapłata zostanie dokonana na rachunek osób trzecich, w szczególności w 

sytuacji bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy stosownie do 

postanowień § 17, a także w przypadku potrąceń należności przysługujących Zamawiającemu, w 

szczególności z tytułu kar umownych, odszkodowań lub odsetek. 

4.18. Data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego stanowi datę spełnienia świadczenia pieniężnego. 

4.19. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym pod numerem 

NIP : 701-043-68-95. 

4.20. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny oraz że na wystawionych przez 

niego Notach księgowych/Fakturach VAT, jako rachunek do dokonania płatności, będzie wskazany 

rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo 

bankowe, zgłoszony właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodnie z art. 5 i 9 ustawy z dnia 13 

października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.” i zobowiązuje się do 

poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach jego statusu w trakcie trwania Umowy, tj. o 

rezygnacji ze statusu  czynnego podatnika VAT lub wykreślenia go z listy podatników VAT czynnych przez 

organ podatkowy, najpóźniej w ciągu 3 dni od zaistnienia tego zdarzenia. 

4.21. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku i koszty instytucji kredytujących zarówno w 

Polsce, jak za granicą, otrzymujących należności i wystawiających gwarancje bankowe lub 

ubezpieczeniowe związane z Umową. Wykonawca pokrywa także koszty przewalutowania, w przypadku, 

gdy rachunek wskazany przez Wykonawcę do zapłaty nie jest rachunkiem denominowanym w walucie, w 

jakiej ma być dokonana płatność zgodnie z Umową. 
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4.22. Określone w ust. 4.1. Wynagrodzenie Umowne nie ulega zmianie przez cały okres trwania Umowy, za 

wyjątkiem przypadków wyraźnie opisanych w Umowie. Przepisu art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego nie 

stosuje się. 

4.23   Wykonawca oświadcza, że stosownie do art. 11 o ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 

od osób prawnych (tj.: Dz. U z 2021r. poz. 1800 z zm.) jest rzeczywistym właścicielem należności 

wynikających z zawartej Umowy i nie posiada miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium 

lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, a w szczególności  nie jest objęty 

domniemaniem , o którym mowa w art. 11o ust. 1b tej ustawy. W przypadku zmiany okoliczności objętych 

niniejszym oświadczeniem Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie 

Zamawiającego na piśmie. 

b) Modyfikuje się § 11  

PRZED MODYFIKACJĄ 

 

§ 11 ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE 

11.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia następujących kar umownych: 

11.1.1 z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości (15%) szacunkowego Wynagrodzenia Umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 4.1. 

11.1.2 z tytułu niedotrzymania terminu realizacji Dostaw z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, 

w wysokości po (0,5%) wartości brutto Zamówienia Cząstkowego niezrealizowanego w terminie za 

każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu realizacji Dostaw. 

11.1.3 z tytułu opóźnienia Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze i wskazanych 

w Protokole Odbioru lub usunięcia Wad w Okresie Gwarancji i Rękojmi, w wysokości (0,5%) 

szacunkowego Wynagrodzenia Umownego, o którym mowa w § 4 ust. 4.1. za każdy dzień 

opóźnienia  w usunięciu wad. 

11.2. Łączna suma kar, o których mowa w ust. 11.1. nie może być wyższa niż 30% Wynagrodzenia Umownego 

brutto, o którym mowa w § 4 ust. 4.1. Umowy. 

11.3. W przypadku opóźnienia w zapłacie Noty księgowej Wykonawca ma prawo naliczenia odsetek ustawowych. 

11.4. W przypadku wystawienia Noty księgowej przez Wykonawcę w sposób niezgodny z obowiązującymi 

przepisami, o których mowa w ustawie o podatku od towarów i usług oraz stosownych do niej 

rozporządzeniach, jeżeli z tego tytułu Zamawiający poniesie konsekwencje pozbawienia lub ograniczenia 

prawa do odliczenia kwoty podatku VAT z kwestionowanej Noty, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty 

odszkodowania w wysokości wyrównującej powyższe szkody z wyłączeniem utraconych korzyści. W takiej 

sytuacji Zamawiający natychmiast powiadomi o tym fakcie Wykonawcę i udostępni mu odpowiednie wyciągi z 

dokumentów wystawionych przez organ podatkowy, w celu zapewnienia mu prawa do złożenia wyjaśnień i 

obrony. 

11.5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo 

łączenia kar naliczonych z poszczególnych tytułów. 

11.6. Kary umowne i odszkodowania oraz odsetki będą płacone w oparciu o wystawiony dokument obciążeniowy z 

terminem płatności 21 Dni od daty jego otrzymania przez Stronę. Strony dopuszczają możliwość potrącenia 

kar umownych, odszkodowań jak i innych należności wynikających z Umowy z bieżących należności drugiej 

Strony. 

11.7. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego kwotę odpowiadającą wysokości poniesionej 

przez Zamawiającego szkody w przypadku gdy szkoda ta zostanie wyrządzona przez pracownika Wykonawcy 

czy pracownika Podwykonawcy w przypadku wykonywania jego obowiązków pracowniczych, zarówno z winy 

nieumyślnej jak i umyślnej. 

11.8. W sytuacji, gdy wystąpiła podstawa naliczenia przez Zamawiającego kary umownej za opóźnienie, o której 

mowa w ust. 11.1.2 – 11.1.3, Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia do Zamawiającego z wnioskiem 

o miarkowanie kary umownej, pod warunkiem dotrzymania Daty Zakończenia Prac. Zamawiający będzie 
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uprawniony do uwzględnienia wniosku Wykonawcy w sytuacji, gdy na skutek zwłoki w realizacji Umowy nie 

poniósł żadnej szkody. 

11.9. W sytuacji, gdy wystąpiła podstawa naliczenia przez Zamawiającego kary umownej na innej podstawie niż 

ust. 11.1.2. – 11.1.3. Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o miarkowanie kary 

umownej. Zamawiający będzie uprawniony do uwzględnienia wniosku Wykonawcy w sytuacji, gdy na skutek 

nienależytego wykonania Umowy nie poniósł żadnej szkody. 

 

PO MODYFIKACJI: 

 

§ 11 ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE 

11.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia następujących kar umownych: 

11.1.1 z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości (15%) szacunkowego Wynagrodzenia Umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 4.1 lit. 

c). 

11.1.2 z tytułu niedotrzymania terminu realizacji Dostaw z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, 

w wysokości po (0,5%) wartości brutto Zamówienia Cząstkowego niezrealizowanego w terminie za 

każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu realizacji Dostaw. 

11.1.3 z tytułu opóźnienia Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze i wskazanych 

w Protokole Odbioru lub usunięcia Wad w Okresie Gwarancji i Rękojmi, w wysokości (0,5%) 

szacunkowego Wynagrodzenia Umownego, o którym mowa w § 4 ust. 4.1 lit. c). za każdy dzień 

opóźnienia  w usunięciu wad. 

11.2. Łączna suma kar, o których mowa w ust. 11.1. nie może być wyższa niż 30% Wynagrodzenia Umownego 

brutto, o którym mowa w § 4 ust. 4.1 lit. c) Umowy. 

11.3. W przypadku opóźnienia w zapłacie Noty księgowej /Faktury VAT Wykonawca ma prawo naliczenia odsetek 

ustawowych. 

11.4. W przypadku wystawienia Noty księgowej/Faktury VAT przez Wykonawcę w sposób niezgodny z 

obowiązującymi przepisami, o których mowa w ustawie o podatku od towarów i usług oraz stosownych do niej 

rozporządzeniach, jeżeli z tego tytułu Zamawiający poniesie konsekwencje pozbawienia lub ograniczenia 

prawa do odliczenia kwoty podatku VAT z kwestionowanej Noty, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty 

odszkodowania w wysokości wyrównującej powyższe szkody z wyłączeniem utraconych korzyści. W takiej 

sytuacji Zamawiający natychmiast powiadomi o tym fakcie Wykonawcę i udostępni mu odpowiednie wyciągi z 

dokumentów wystawionych przez organ podatkowy, w celu zapewnienia mu prawa do złożenia wyjaśnień i 

obrony. 

11.5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo 

łączenia kar naliczonych z poszczególnych tytułów. 

11.6. Kary umowne i odszkodowania oraz odsetki będą płacone w oparciu o wystawiony dokument obciążeniowy z 

terminem płatności 21 Dni od daty jego otrzymania przez Stronę. Strony dopuszczają możliwość potrącenia 

kar umownych, odszkodowań jak i innych należności wynikających z Umowy z bieżących należności drugiej 

Strony. 

11.7. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego kwotę odpowiadającą wysokości poniesionej 

przez Zamawiającego szkody w przypadku gdy szkoda ta zostanie wyrządzona przez pracownika Wykonawcy 

czy pracownika Podwykonawcy w przypadku wykonywania jego obowiązków pracowniczych, zarówno z winy 

nieumyślnej jak i umyślnej. 

11.8. W sytuacji, gdy wystąpiła podstawa naliczenia przez Zamawiającego kary umownej za opóźnienie, o której 

mowa w ust. 11.1.2 – 11.1.3, Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia do Zamawiającego z wnioskiem 

o miarkowanie kary umownej, pod warunkiem dotrzymania Daty Zakończenia Prac. Zamawiający będzie 

uprawniony do uwzględnienia wniosku Wykonawcy w sytuacji, gdy na skutek zwłoki w realizacji Umowy nie 

poniósł żadnej szkody. 

11.9. W sytuacji, gdy wystąpiła podstawa naliczenia przez Zamawiającego kary umownej na innej podstawie niż 

ust. 11.1.2. – 11.1.3. Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o miarkowanie kary 
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umownej. Zamawiający będzie uprawniony do uwzględnienia wniosku Wykonawcy w sytuacji, gdy na skutek 

nienależytego wykonania Umowy nie poniósł żadnej szkody. 

 

IV. ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, IŻ MODYFIKUJE OGŁOSZENIE O 
ZAMÓWIENIU 
 

a) Modyfikuje się pkt. 10, ppkt. 10.1 

PRZED MODYFIKACJĄ 

 

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

10.1.  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (zabezpieczonej w sposób gwarantujący 

zachowanie poufności jej treści oraz jej nienaruszalność do czasu otwarcia) na adres: 

Elbest Security sp. z o.o.,  

Dział Administracji i Zakupów (pok.16) 

ul. Św. Barbary- Budynek WN/B-4 

97- 410 Bełchatów 

 w terminie do dnia 25.02.2022r. do godz. 14.00 

z dopiskiem na kopercie: 

„OFERTA W POSTĘPOWANIU ZAKUPOWYM NR WA-02-2022” 

 

PO MODYFIKACJI: 
 
 

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

10.1.  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (zabezpieczonej w sposób gwarantujący 

zachowanie poufności jej treści oraz jej nienaruszalność do czasu otwarcia) na adres: 

Elbest Security sp. z o.o.,  

Dział Administracji i Zakupów (pok.16) 

ul. Św. Barbary- Budynek WN/B-4 

97- 410 Bełchatów 

 w terminie do dnia 10.03.2022r. do godz. 14.00 

z dopiskiem na kopercie: 

„OFERTA W POSTĘPOWANIU ZAKUPOWYM NR WA-02-2022” 

 

 

WSZYSTKIE ODPOWIEDZI UDZIELONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ 

MODYFIKACJE SĄ DLA WYKONAWCÓW WIĄŻĄCE  

 

 

Załączniki: 

1) Ogłoszenie o zamówieniu – po Modyfikacji I 

2) SWZ  - po Modyfikacji I 

3) Załącznik nr 3 do SWZ– Formularz ofertowy – po Modyfikacji I 

4) Załącznik nr 4 do SWZ - Projekt Umowy – po Modyfikacji I. 
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