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U M O W A Nr …………………. 

 

Zawarta  w dniu  ………..2021 r.  pomiędzy  Gminą Nowa Dęba  reprezentowaną  przez: 

Burmistrza Miasta i Gminy Wiesława Ordona zwaną dalej Zamawiającym,  

a  

…………………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści : 

 

 

§ 1. Przedmiot umowy. 

1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego  

w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: 

Odwodnienie dróg na ODJ.w Cyganach – budowa rowu nr 12 w km 0+320 – 0+605 w 

zakresie:  

  Roboty przygotowawcze, 

  Roboty ziemne,  

  Roboty umocnieniowe,  

  Budowa przepustu średnicy 60cm , długości 10 mb, 

  Budowa przepustów średnicy 50cm , 3 sztuki po 6 mb,  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji technicznej  

( zał. Nr 6 do SWZ) , na którą składa się dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne 

Wykonania  i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiary robót (załącznik nr 7 do SWZ). 

Przedmiary robót mają charakter pomocniczy i służą do zobrazowania skali robót budowlanych, 

mają one za zadanie pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów zamówienia. 

3. Wbudowane materiały winny posiadać atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności. Na każde 

żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w 

stosunku do wskazanych materiałów: Deklarację właściwości użytkowych, certyfikat 

zgodności z Polską normą lub Aprobatą Techniczną (Krajową Oceną Techniczną). 

4. Wymagany okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty ( materiały i robociznę) 

wynosi…. lat od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania 

protokołu końcowego.  

5. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowi integralną cześć umowy. 

6. Strony zgodnie ustalają, że okres rękojmi wykonawcy w związku z realizacją 

przedmiotowej umowy wynosi 5 lat, a ewentualne wady są wadami nieruchomości w 

rozumieniu art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego.  

7. Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4; 5 

; 7 ustawy Pzp. 
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§ 3 

 

1. Wykonawca za zrealizowane roboty budowlane otrzyma wynagrodzenie w wysokości 

…………….. zł (słownie: ……………………………..) płatne na rachunek bankowy 

wskazany przez Wykonawcę w fakturze.  

2. Należność regulowana będzie przez Gminę przelewem w terminie 30 dni od daty 

otrzymania faktury. 

3. W przypadku nie uregulowania należności w terminie określonym w ust. 2 Wykonawcy 

przysługują odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej. 

4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. W przypadku powstania szkody na rzecz osób trzecich na skutek nienależytego wykonania 

prac będących przedmiotem umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zaistniałą 

szkodę łącznie ze skutkami finansowymi. 

6. Dopuszcza się składanie faktur częściowych. 

7. Złożenie faktury częściowej musi być wcześniej ustalone z Zamawiającym.  

8. Wykonawca wraz z fakturą końcową przekaże Zamawiającemu kosztorysy powykonawcze 

zrealizowanego zadania.  

 

§ 4 

 

1. Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii elektrycznej dla potrzeb realizacji 

robót. 

2. Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń tymczasowych 

na terenie budowy. 

3. W trakcie realizacji robót wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych oraz będzie składował i usuwał wszelkie urządzenia 

pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci, a także niepotrzebne urządzenia 

prowizoryczne. 

4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany będzie do uporządkowania terenu budowy  

i   przekazania go Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót. 

5. Wykonawca we własnym zakresie, i na własny koszt zutylizuje wszystkie odpady powstałe 

podczas realizacji zadania. 

 

§ 5 

 

1.   Strony postanawiają, że obowiązującą  formę odszkodowania stanowią kary umowne.   

2.   Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

     za zwłokę w wykonaniu określonych w umowie przedmiotów odbioru oraz za zwłokę w 

usunięciu stwierdzonych wad w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki. 

b) Zamawiający lub Wykonawca zapłaci karę umowną: 

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność,  

w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego. 
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c) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom w wysokości  0,2 %  wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień 

opóźnienia, 

d) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości  0,2 %  

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, 

e) za nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości  0,2 %  wynagrodzenia umownego brutto za każdy 

dzień opóźnienia, 

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 0,2 %  

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia. 

g) za oddelegowanie do wykonywania prac osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o 

pracę - w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana 

wielokrotnie wobec ten samej osoby, jeżeli zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie 

jest ona zatrudniona na umowę o pracę), 

h) za odmowę podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących czynności 

związane w wykonaniem zadania - w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek 

(kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby w przypadku niewskazania 

jej danych przez wykonawcę w drodze oświadczenia o którym mowa w § 9 ust. 3). 

i) Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należnego mu wynagrodzenia kwot będących 

karami umownymi. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których  Strony mogą dochodzić nie może 

przekroczyć 40% wynagrodzenia brutto, określonego w  § 3 ust. 1. 

 

 

§ 6 

Termin realizacji zadania: 

 - zakończenie robót budowlanych do 60 dni od podpisania umowy tj. ……………… 2021 r.  

§7 

1.  Wykonawca może zlecić, wykonanie części robót podwykonawcom z zachowaniem zasad 

określonych w art. 647¹ Kodeksu cywilnego. 

2.  Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do 

przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 
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5. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty złożenia projektu umowy lub jej zmiany zgłasza w 

formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy: 

 a) nie spełnia  wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

 b) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5; 

 c) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. 

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty złożenia kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 

zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w ust. 6. 

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację 

umowy przez zamawiającego. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy brutto.  

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 5, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w 

wysokości określonej w § 5 ust. 2 pkt f niniejszej umowy. 

13. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy jest uwarunkowana przedstawieniem przez niego 

dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom. W szczególności złożenie wraz z fakturą pisemnego potwierdzenia 

(w formie oświadczenia) przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową 

wystawionej faktury, dokonania zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno 

zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury. W przypadku 

faktury końcowej potwierdzenie winno być dołączone do protokołu końcowego robót. Za 

dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy. 

 13.1. Wykonawca wraz z fakturą końcową przedłoży oświadczenie o braku zobowiązań 

 względem podwykonawców. 

14. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
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roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14. Zamawiający informuje o terminie 

zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez 

zamawiającego, zamawiający może: 

 a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

 podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia  podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej  wątpliwości 

zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu  podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

20. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

21. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

22. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie 

przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy 

wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę. 

23. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 

obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a 

wykonawcą. 

§ 8 

 

1.Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie tj. ……….. złotych w formie 

………………. 

2.Część zabezpieczenia w wysokości 70 % podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i podpisania protokołu odbioru końcowego. 

3.Pozostałą część zabezpieczenia tj. 30 % Zamawiający zatrzyma jako zabezpieczenie roszczeń 

z tytułu rękojmi i gwarancji jakości. Zostanie ona zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu 

gwarancji. 

§ 9 
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1. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób 

wykonujących    prace     objęte zakresem      zamówienia  wskazane w Opisie przedmiotu 

zamówienia tj. prace fizyczne oraz operatorów  sprzętu. 

2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest 

zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące 

podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących czynności 

o których mowa w ust. 1 ; 

3. Wykonawca składa wykaz osób które realizują zamówienie wraz z oświadczeniem że są one 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę przed przystąpieniem do wykonywania robót.  

4. Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy 

(wykonawca przedstawia korektę listy osób wykonujących zamówienie do wiadomości 

zamawiającego). 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania 

przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji 

zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę w wykazie o którym mowa w ust. 3. 

Osoby oddelegowane przez wykonawcę są zobowiązane podać imię i nazwisko podczas 

kontroli przeprowadzanej przez zamawiającego. W razie odmowy podania danych 

umożliwiających identyfikację osób wykonujących prace na placu budowy zamawiający 

wzywa kierownika robót do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu 

wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa wykonawcę do złożenia pisemnego 

oświadczenia wskazującego dane osób, które odmówiły podania imienia i nazwiska podczas 

kontroli zamawiającego. 

6. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania przez 

zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o prace osób wskazanych w 

wykazie, o którym mowa w ustępie 3 - jeżeli zamawiający o to wystąpi. 

7. Wykonawca do każdej faktury musi złożyć oświadczenie o zatrudnianiu wszystkich osób 

wskazanych w wykazie o którym mowa w ust. 3 na podstawie umowy o pracę. 

 

§10 

 

1. Dopuszcza się zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności, które przemawiają za 

koniecznością zmiany postanowień umowy. W szczególności mogą  to być: 

1) zmiana wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i 

usług; 

2) niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. opady deszczu, silny wiatr, temperatura 

powietrza), przy których niedopuszczalne jest prowadzenie robót drogowych (np. 

powodzie) powodujące utrudnienia w realizacji przedmiotu umowy; 

3) działanie siły wyższej; 

4) okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z 

zasadami wiedzy inżynierskiej; 

5) zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w 

niezmienionej postaci stanie się niecelowa; 
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6) udokumentowana niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłość postępowania 

o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) 

niezbędnych do realizacji umowy; 

7) wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy (np. zmiana 

technologii, zmiana materiału);  

8) wystąpienie konieczności zmniejszenia wartości robót z tytułu dokonania potrąceń za wady 

trwałe; 

9) wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany osób, które będą 

uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia (przewidzianych w ofercie), na osoby 

o co najmniej równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu; 

10) wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu/terminów wykonania 

umowy: 

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; 

b) działania siły wyższej (m.in. klęski żywiołowe, katastrofy); 

c) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego, które 

będzie miało istotny wpływ na  termin zakończenia zadania;  

d) pomimo dołożenia należytej staranności i wystąpienia z odpowiednim wyprzedzeniem, 

Wykonawca nie uzyska uzgodnień, opinii, warunków technicznych lub decyzji 

pozwalających ukończyć w terminie przedmiot umowy  

e) nastąpi zmiana statusu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

mająca wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy; 

f) wystąpi konieczność zmiany zakresu niniejszej umowy lub wykonania prac 

dodatkowych lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych 

z przedmiotem umowy; 

g) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym 

charakterze, w tym: klęski żywiołowe; warunki atmosferyczne uniemożliwiające 

prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie 

odbiorów; warunki pogodowe uniemożliwiające, ze względów technologicznych 

prowadzenia robót – pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby 

roboty mogły zostać zrealizowane. 

-  W przedstawionych w pkt. 10 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalają nowe 

terminy realizacji, z tym że minimalny okres przesunięcia terminu  zakończenia równy 

będzie okresowi przerwy lub postoju. 

- Fakt ten winien być odnotowany przez Kierownika Budowy w Dzienniku Budowy i 

potwierdzony przez właściwego inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiającego. 

2. Okoliczności określone w ust. 1 stanowią warunki zmiany umowy, o których mowa w art. 

455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP w przypadku wystąpienia takiej okoliczności. 

3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest złożenie wniosku przez stronę 

inicjującą zmianę zawierającą między innymi: opis propozycji zmiany, uzasadnienie 

zmiany, opis wpływu zmiany na harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania 

umowy. 

4. Zmiana umowy może nastąpić również w przypadku:  

   a) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy; 

    b) gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do 

 dokonania czynności, zmiana danych teleadresowych, określonych w niniejszej umowie. 
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5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia 

takiej zgody. 

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu 

pod rygorem nieważności. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone 

sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego istotne okoliczności potwierdzające 

konieczność zawarcia aneksu. 

 

§ 11 

 

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 

ustawy Prawo budowlane, oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 12 

 

Spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Gminy. 

 

§ 13 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla wykonawcy, dwa dla 

Zamawiającego.  

 

 

 

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 


