
  

 

Umowa nr PBS3/B6/21/2015 w ramach Programu Badań Stosowanych  

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  

 

Kraków, dnia 04.02.2016 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr EPICLA/01/A/2016 

 

 

dostawa „Przekładnie planetarne dla WIMIR - 2 komplety”. 

 

 

 

 

 

związane z wyborem DOSTAWCY do projektu  

 nr PBS3/B6/21/2015, pod nazwą  „Opracowanie modelu eksperymentalnego 

systemu oceny stanu technicznego hybrydowych przekładni obiegowych dużej mocy 

dla energetyki wiatrowej i górnictwa, pracujących w silnie zmiennych warunkach 

eksploatacyjnych” 
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1. Zamawiający 

 

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 

al. Mickiewicza 30 

30-059 Kraków  

NIP: 675 000 19 23 

REGON 000001577 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: „Przekładnie planetarna dla WIMIR - 2 komplety”.  

Dostawa stanowi  część zadania nr 3 - Zestawienie stanowiska do testowania systemu. 

 

Szczegółowy opis zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przekładni planetarnych dla WIMIR - 2 komplety.  

Pojedynczy komplet należy rozumieć jako  łącznie pozycję 1 oraz pozycję 2.  

 

Pozycja 1 - Przekładnia zębata  

Typ: przekładnia planetarna  

Ilość stopni: przekładnia dwustopniowa  

Przełożenie: 70 ± 1  

Moment nominalny obrotowy wyjściowy: 12 Nm ±2 Nm  

Rodzaj zębów: proste  

Montaż: kołnierzowy  

Zakres temperatury pracy: 0st.C do 90 st.C  

Czas żywotności pracy ciągłej: mniej niż 10,000 godz.  

Materiał smarny: syntetyczny  

Maksymalna siła promieniowa: 500 ± 100 N  

Maksymalna siła osiowa: 250 ± 50 N  

Hałas emitowany (dla 3000 rpm): poniżej 70 dB  

 

Pozycja 2 - Przekładnia zębata  

Typ: przekładnia planetarna  

Ilość stopni: przekładnia trójstopniowa  

Przełożenie: 200 ± 1  

Moment nominalny obrotowy wyjściowy: 16 Nm ±2 Nm  
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Rodzaj zębów: proste  

Montaż: kołnierzowy  

Zakres temperatury pracy: 0st.C do 90 st.C  

Czas żywotności pracy ciągłej: mniej niż 10,000 godz.  

Materiał smarny: syntetyczny  

Maksymalna siła promieniowa: 500 ± 100 N  

Maksymalna siła osiowa: 250 ± 50 N  

Hałas emitowany (dla 3000 rpm): poniżej 70 dB 

 

3. Kryteria oceny oferty 
a) Cena  
b) Termin dostawy 

4. Informacje na temat wag punktowych lub procentowych przypisanych  
do poszczególnych kryteriów oceny oferty 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: 

a) Cena – 90 % maks. liczby punktów  
 

 Cena najtańszej oferty 

 ___________________  X 90 = ilość punktów 

 Cena badanej oferty  

 

b) Termin dostawy 10% maks. liczby punktów 
 

Liczba punktów = T of * Wg 

gdzie:  

T of – termin realizacji zamówienia będzie punktowany wg następującej klasyfikacji: 

    0 pkt. za 29-35 dni 

 50 pkt. za 22-28 dni 

100 pkt. za 14-21 dni 

Wg – waga kryterium 

Termin realizacji zamówienia powyżej 35 dni - nie będzie punktowany i będzie skutkował 

odrzuceniem oferty. 

Zamawiający będzie przyznawał punkty poniżej 35-dniowego terminu realizacji zamówienia 

wymaganego w SIWZ. 
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Spełnienie powyższych wymagań zostanie zweryfikowane na podstawie informacji podanej  

w otrzymanej od Państwa Ofercie. Zamawiający ma prawo zażądać od Oferenta potwierdzenia 

posiadanych kwalifikacji a Oferent zobowiązuje się je dostarczyć na każde wezwanie 

Zamawiającego. 

 

Maksymalna liczba punktów w ramach kryterium „Termin realizacji” wynosi 10.  

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie otrzyma najwyższą liczbę punktów 

w zakresie ww. kryteriów. 

 

Oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty realizacji zamówienia (netto) .  

Forma współpracy: umowa na realizację dostawy lub  dla kwot poniżej 10.000,00 netto - 

Zamawiający dopuszcza realizację  dostawy w oparciu o druk zamówienia 

 

5. Informacje na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia 

W niniejszym konkursie mogą brać udział podmioty:  
1) niepowiązane lub niebędące jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z 
Liderem lub Wykonawcą w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.);  
2) niebędące podmiotem pozostającym z Liderem, Wykonawcą lub członkami ich organów 
w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości 
co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym 
w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia 
włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w 
organach dostawcy towaru lub usługi;  

6. Termin realizacji 

Termin realizacji: do 18.03.2016 

7. Sposób przygotowania oferty 

Oferty należy składać we wskazanym terminie. 

*  możliwość składania ofert cząstkowych  

* w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wymagane jest złożenie 

oświadczenia, że osoba ta będzie wykonywała zadania projektowe samodzielnie, nie zlecając 

prac innym osobom 

* w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca proszony 

jest o przedstawienie Formularza Oferty oraz oświadczenia o braku powiązań osobowych lub 

kapitałowych, z których będzie jasno wynikać, iż Wykonawca spełnia przedmiotowe warunki.  
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Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków koniecznych będzie skutkować 

odrzuceniem oferty Wykonawcy, tj. oferta nie będzie brana pod uwagę przy ocenie. 

8.  Miejsce oraz termin składania ofert 
 

Ofertę można przesyłać na adres poczty elektronicznej ajab@agh.edu.pl lub złożyć w siedzibie 

Zamawiającego, tj. al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

 Oferty należy składać od 04.02.2016 do dnia 11.02.2016 do godz. 12.00. 
 Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 12.02.2016 
 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
  Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  

 

9.   Kontakt z Zamawiającym 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego: 

a) w sprawach formalnych jest Joanna Kłapyta adres e-mail: klapyta@agh.edu.pl  tel. 12 617 31 16 

b) w sprawach merytorycznych jest dr inż. Adam Jabłoński adres e-mail: ajab@agh.edu.pl tel. 
12 617 31 28 

10.  Dodatkowe informacje 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Oferentem, który zaproponował 

najkorzystniejszą ofertę.  

W przypadku rezygnacji wybranego Wykonawcy z realizacji usługi, Zleceniodawca ma prawo 

zaprosić do współpracy Oferenta, który złożył następną w kolejności najkorzystniejszą ofertę.  

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać unieważnione bez podania przyczyny na 

każdym etapie postępowania, bez możliwości żądania odszkodowania przez wykonawcę 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o ustalone w zapytaniu 

ofertowym kryteria i zostanie udokumentowany protokołem. W skład zespołu odpowiedzialnego 

za prawidłową realizację zapytania wejdą następujące osoby: 

 prof. dr hab. inż. Stanisław Wolny - prodziekan Wydziału IMiR 
 prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl - kierownik projektu 
 dr inż. Adam Jabłoński- wykonawca projektu 
Dla protokołu i dla udokumentowania zawarcia umowy z wykonawcą/wykonawcami 

obowiązująca będzie wyłącznie forma pisemna (dla kwot poniżej 10.000,00 netto - 

Zamawiający dopuszcza realizację zlecenia w oparciu o druk zamówienia).  

Protokół będzie zawierać następujące informacje: 
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- informację, do jakich co najmniej trzech potencjalnych wykonawców beneficjent wysłał 

zapytanie ofertowe lub informację o tym, że na rynku nie istnieje trzech potencjalnych 

wykonawców, wraz z uzasadnieniem wskazującym na obiektywne przesłanki potwierdzające ten 

fakt; 

- informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego; 

- wykaz ofert, które wpłynęły do beneficjenta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze 

wskazaniem daty wpłynięcia oferty do beneficjenta oraz z podaniem tych danych z ofert, które 

stanowią odpowiedź na kryteria oceny ofert; 

- informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych 

kryteriów oceny, sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium; 

- wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru; 

- datę sporządzenia protokołu i podpis beneficjenta lub osoby upoważnionej przez 

beneficjenta do podejmowania czynności w jego imieniu; 

- następujące załączniki: 

 potwierdzenie udokumentowania publikacji zapytania na stronie internetowej (np. druk 
zrzutu ekranu); 

  złożone oferty wraz z oświadczeniami wykonawców o braku powiązań kapitałowych lub 
osobowych; 

 oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, 
podpisane przez beneficjenta lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu 
beneficjenta lub osoby wykonujące w imieniu beneficjenta czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy. 

Procedura prowadzona jest z zachowaniem zasady konkurencyjności 

11.  Załączniki    

a) wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

b) wzór umowy na realizację prac/ w przypadku zamówień dla kwoty poniżej 10.000,00 zł 

netto Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia w oparciu o druk 

zamówienia.  

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy i 

rozpoczęcia realizacji zlecenia . 
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Wykonawca/pieczątka: 

 

       

Oświadczenie 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr EPICLA/01/A/2016 związane wyborem DOSTAWCY do 

projektu  nr PBS3/B6/21/2015, pod nazwą  „Opracowanie modelu eksperymentalnego systemu oceny 

stanu technicznego hybrydowych przekładni obiegowych dużej mocy dla energetyki wiatrowej i 

górnictwa, pracujących w silnie zmiennych warunkach eksploatacyjnych”  

oświadczam(y), że nie jestem(eśmy): 

1) powiązani lub nie jesteśmy jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Liderem 

lub Wykonawcą w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2013 r., 

poz. 330, z późn. zm.);  

2) podmiotem pozostającym z Liderem, Wykonawcą lub członkami ich organów w takim stosunku 

faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze 

dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;  

  

 

 

………………, dn. ……………………………. 

 

 

 

……………………………………………………………………  

Podpis i pieczątka osoby upoważnionej  

 

 

 

 

 

 

POUCZENIE: 

Art. 297  § 1 KODEKS KARNY: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność 

gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, 

akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na 

określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę 

albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, 

instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 



Załącznik nr 4 do Zarządzenia Rektora AGH Nr 6/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. 

 

Strona 1 z 4 
 

UMOWA SPRZEDAŻY 

Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym 

istotnych postanowień wzoru umowy i SIWZ.⃰⃰ ⃰ 

 

Zawarta w dniu .................... r. w Krakowie  

z oferentem wybranym w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie 

............................................... zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm./ 

lub 

w trybie art.4 pkt.8 wyżej powołanej ustawy⃰ 

 

pomiędzy 

 

Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie  

Al. Mickiewicza 30, 30-59 Kraków  

Wydział / inna Jednostka 

................................................................................................ 

reprezentowana przez: 

1. Dziekana Wydziału /Kierownika Jednostki/  

.............................................................................  

2. Kontrasygnata finansowa - Kwestor/Z-ca Kwestora 

........................................................................................................ 

zwaną dalej KUPUJĄCYM 

a  

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
(nazwa i siedziba przedsiębiorcy oraz jego adres, nr KRS –u lub wpisu do działalności gospodarczej oraz NIP lub PESEL).  

reprezentowanym przez: 

1. ....................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................  

zwanym dalej SPRZEDAWCĄ 

 

§ 1 

 

Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż, dostarczenie oraz zainstalowanie 

następującego sprzętu:..........................................................................................., 

............................................................................................................................. 

Szczegółowa specyfikacja sprzętu jest określona w ......................................................  

(załącznik: nr 1, ofercie Sprzedawcy nr............., specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia⃰), który stanowi integralną część niniejszej umowy. 

 

§ 2 

 

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt, o którym mowa w § 1 w terminie do 

dnia......................................do.................................................  
(siedziby Kupującego lub wskazać dokładnie miejsce dostawy)  

2. Instalacja sprzętu zostanie zakończona do dnia.......................... 

3. Dodatkowo Sprzedawca zobowiązuje się (bez prawa do odrębnego wynagrodzenia) 

do..................................................................................................................... 
(np. przeprowadzenia szkolenia ...osób personelu Kupującego z zakresu obsługi zakupionego sprzętu, inne)* 

4. Wydanie przedmiotu umowy Kupującemu winno nastąpić w miejscu wskazanym w ust. 

1 w godzinach uzgodnionych z Kupującym. 

5. Termin dostarczenia sprzętu uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem 

Sprzedawca dostarczy towar na miejsce przeznaczenia w stanie zupełnym. 
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§ 3 

 

1. Strony ustalają cenę netto za przedmiot umowy szczegółowo określony w § 1 na 

kwotę.........................zł.(słownie....................................................................... 

2. Do powyższej kwoty Sprzedawca doliczy podatek VAT w wysokości 

................................(słownie: .........................................................................) 

3. Cena brutto za przedmiot umowy szczegółowo określony w §1 wynosi …….…… zł 

(słownie :…………………………………… ………………………………) 

4. Cena obejmuje całkowitą należność jaką Kupujący zobowiązany jest zapłacić za sprzęt 

i jego dostarczenie do miejsca przeznaczenia oraz zainstalowanie. Cena obejmuje w 

szczególności koszty i opłaty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia; 

opłaty za transport i ubezpieczenie, załadunek, wyładunek, dokumentację niezbędną 

do normalnego użytkowania, konserwacji i naprawy przedmiotu umowy 

.............................................. (inne) 

 

§ 4 

 

1. Należność o której mowa w § 3 zostanie uregulowana przez Kupującego w terminie do 

21 dni od dnia otrzymania od Sprzedawcy prawidłowo wystawionej faktury po 

dokonaniu odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem zdawczo - 

odbiorczym. 

2. Strony uzgodniły, że zaplata należności będzie dokonana w formie przelewu na konto 

Sprzedawcy w.................................................................................................... 

3. Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego 

Kupującego. 

4. W przypadku nieterminowej płatności należności Sprzedawca ma prawo naliczyć 

Kupującemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 

 

§ 5 

 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

umowy w formie kar umownych. 

2. Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % ceny określonej  

w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmii, 

gwarancji w; wysokości 0,1 % ceny określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki 

liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Kupującego  

w wysokości 10% ceny określonej w § 3 ust.1. 

3. Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umową za odstąpienie od umowy z przyczyn 

niezależnych od Sprzedawcy w wysokości 10% ceny określonej w § 3 ust.1. 

4. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy 

zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

określonych w art. 471 kodeksu cywilnego do wysokości poniesionej szkody.  

 

§ 6 

 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym; czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

 

Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o powyższych okolicznościach. 

W tym wypadku postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania. 
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§ 7 

 

Sprzedawca udziela gwarancji na zakupiony i zainstalowany sprzęt będący przedmiotem 

niniejszej umowy na warunkach określonych w dokumencie gwarancyjnym stanowiącym 

załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

 

§ 8 

 

Kupujący stworzy niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające dostęp pracownikom 

Sprzedawcy do sprzętu i personelu Kupującego - w zakresie niezbędnym do wykonania 

niniejszej urnowy. 

 

§ 9 

 

Sprzedawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich, 

które na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych są wykluczone  

z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Zawinione naruszenie w/w 

postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Kupującego. 

 

§10 

 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem 

przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiącego, że 

umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu 

zamówienia zawarte w SIWZ.  

3. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści 

oferty Sprzedawcy w następującym zakresie:  

a. terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana: 

 epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokalne lub 

państwowe, klęską żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym,  

 warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi wykonanie dostawy 

 trudnościami w nabyciu materiałów i urządzeń wynikającymi z długotrwałego 

spadku podaży tych towarów lub innych przyczyn niezależnych od obydwu 

stron umowy,  

 następstwem okoliczności leżących po stronie Kupującego lub przeszkodami 

dającymi się przypisać Kupującemu,  

 następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych 

mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.  

b. wysokości wynagrodzenia w przypadku: 

 ograniczenia przedmiotu umowy w przypadku stwierdzenia braku konieczności 

wykonywania części zamówienia 

 zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której 

zmiana dotyczy, 

c. jakości lub innych parametrów urządzeń zaoferowanych w ofercie, przy czym zmiana 

taka może być spowodowana: 

 niedostępnością na rynku urządzeń wskazanych w ofercie wynikającą  

z zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku tych urządzeń; 

 pojawieniem się na rynku urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 

przedmiotu umowy,  
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 pojawieniem się na rynku urządzeń o lepszych parametrach niż wskazane  

w ofercie, 

pod warunkiem, że zmiany wskazane powyżej nie spowodują zwiększenia ceny 

ofertowej.  

4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złożenie wniosku przez 

Stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, 

obliczenie kosztów zmian, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na cenę jaką Sprzedawca 

otrzyma od Kupującego.  

§11 

 

Inne ustalenia 

.............................................................................................................................

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

 

§12 

 

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

właściwy dla siedziby Kupującego. 

 

§13 

 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu 

cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.** 

 

§14 

 

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 

§15 

 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.  

 

 

 ⃰ -niepotrzebne skreślić 

 ⃰ ⃰ -skreślić jeśli umowa jest zawierana z art.4.8 Pzp 
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