
UMOWA ..………..

FPZ.272.2.…....2022

zawarta w dniu 02.08.2021 r. w Rzekuniu pomiędzy: 

1. Gminą Rzekuń z siedzibą w Urzędzie Gminy w Rzekuniu, przy  ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń,

NIP 758-214-17-29, REGON 550667959, zwaną w treści umowy „Zamawiającym”

 reprezentowaną przez: 

• Bartosz Podolak – Wójt Gminy Rzekuń,

przy kontrasygnacie:

• Monika Teresa Michalska – Skarbnik Gminy Rzekuń,

a

2.  .....................................................................................................................................................,

NIP ...................... REGON: ............................. zwany w treści umowy „Wykonawcą”

reprezentowanym przez:

• ...........................................

zawarta w rezultacie zapytania ofertowego na: ,,Budowa ścieżki edukacyjnej w msc. Daniszewo

gm. Rzekuń”  zgodnie z zarządzeniem nr 136/2020 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych do kwoty 130.000 zł (netto).

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji edukacyjnych w miejscowości Rzekuń w gminie

Rzekuń.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

a)   Dostawy  i  montażu  ścieżki  edukacyjnej  o  łącznej  długości  min.  23,8  m

do miejscowości Daniszewo w gm. Rzekuń na działce ozn. Nr geod. 169 oraz organizacji  Piknika

edukacyjnego  dla dzieci, młodzieży oraz Seniorów z Gminy Rzekuń (min. 100 osób). Podczas którego

zorganizowane  zostaną  konkursy  o  tematyce  ekologicznej,  loteria  fantowa,  gry

i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz ognisko.

Opis urządzenia Odmiana urządzenia Ilość
Gra edukacyjna Labirynt Natury Ryby słono i słodkowodne 1
Gra edukacyjna Puzzle z księgą wiedzy Sandacz, Sum / Karp, Płoć 1
Gra edukacyjna Seria Poznawcza - 
Zgadywanka Ryby słodkowodne 1
Gra edukacyjna Sprawność (5 kostek) Ichtiolog 1
Gra edukacyjna Światowid (3 kostki) Płazy, gady i ryby 1
Gra edukacyjna Światowid (3 kostki) Mieszkańcy jeziora 1
Gra edukacyjna Światowid (3 kostki) Ryby słodkowodne 1
Gra edukacyjna Vademecum wiedzy Poznajemy ryby 1
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Szczegółowe wytyczne i opis ścieżek edukacyjnych zawiera załącznik nr 1 –  WYTYCZNE I OPIS

URZĄDZEŃ EDUKACJI EKOLOGICZNEJ. 

2. Zamawiający wymaga 36 miesięcznego okresu gwarancji na dostarczone i zamontowane ścieżki

edukacyjne.

3. Inne informacje:

a)  Wszystkie  montowane urządzenia,  które stanowią przedmiot  zapytania muszą być fabrycznie

nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych,

b) Urządzenia powinny być przeznaczone do instalacji i użytkowania w warunkach zewnętrznych;

c)  Wszystkie  elementy  muszą  spełniać  wymogi  bezpieczeństwa  i  ergonomii  oraz  wymagania

określone w przepisach BHP oraz pozostałych przepisach prawa;

d)  Po  zakończonych  pracach  Wykonawca  winien  uporządkować  teren  i  zutylizować  wszelkie

wytworzone odpady.

4. Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy:

4.1. Osoba odpowiedzialna ze strony Wykonawcy: ……….…………………………….

4.2. Osoba odpowiedzialna ze strony Zamawiającego: ……………………………………….

§ 2.

Termin wykonania

1. Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 31.08.2022 r.

2.  Za  datę  wykonania  zamówienia  uznaje  się  datę  złożenia  zgłoszenia  zakończenia  realizacji

przedmiotu umowy.

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

§ 3.
Obowiązki Zamawiającego

1. Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

2. Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

  § 4.

 Obowiązki Wykonawcy

1. W ramach zamówienia  Wykonawca będzie zobowiązany do:

a) przedstawienia do akceptacji przed przystąpieniem do robót wizualizacji pomocy edukacyjnych;

b) dokonania napraw wszelkich zniszczeń powstałych w trakcie realizacji  zamówienia na własny

koszt, swoim staraniem i w ramach niniejszego zamówienia;

c) odtworzenia uszkodzonych lub zniszczonych punktów geodezyjnych na własny koszt.

d)  przedstawienia  do  akceptacji  scenariusza  piknika  edukacyjnego  oraz  współpraca  z

Zamawiającym przy jego realizacji.

2. Montażu pomocy edukacyjnych należy wykonać zgodnie z obowiązującym prawem i normami.

3. Wykonawca od chwili rozpoczęcia robót do czasu przekazania Zamawiającemu ponosi całkowitą
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odpowiedzialność za roboty oraz wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji robót

lub  przy  usuwaniu  usterek,  ponosi  odpowiedzialność  cywilną  za  szkody  i  następstwa

nieszczęśliwych wypadków oraz ponosi ryzyko likwidacji skutków zdarzeń losowych zaistniałych na

terenie budowy.

4.  Stosowane do budowy materiały  powinny podlegać kwalifikacji  i  kontroli  jakości  stosownie do

obowiązujących  przepisów,  posiadać  świadectwa  jakości  i  certyfikaty,  odpowiadać  wymogom

przedstawionym w załącznikach  do  niniejszej  umowy pod  względem gwarantującym jakość.  Na

każde żądanie Zamawiającego materiały te mogą być poddane konkretnym badaniom w miejscu

produkcji, na placu budowy lub też w określonych przez Zamawiającego miejscach. 

5. Jeżeli  Zamawiający zarządzi badania,  które nie były przewidziane w projekcie – umowie,  zaś

wyniki tych badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo są niezgodne z umową – koszty  tych

zleconych  badań  obciążają  Wykonawcę.  Jeżeli  wyniki  badań  wykażą,  że  materiały  bądź

wykonawstwo są zgodne z umową – koszty badań obciążają Zamawiającego.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo na budowie oraz oznakowanie robót

i utrudnień związanych z wykonywanymi robotami w obrębie placu budowy od daty przejęcia terenu

budowy do daty końcowego odbioru.

7.  Zapewnienie  na  własny koszt  transportu  odpadów do  miejsc  ich  wykorzystania  lub  utylizacji,

łącznie z kosztami utylizacji;

8.  Jako  wytwarzający  odpady  –  do  przestrzegania  przepisów  prawnych  wynikających

z następujących ustaw:

1) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.  Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.),

2) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.),

3)  Powołane  przepisy  prawne  Wykonawca  zobowiązuje  się  stosować  z  uwzględnieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie

9. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i

dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie

przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami.

10.  Ponoszenia  pełnej  odpowiedzialności  za  stosowanie  i  bezpieczeństwo  wszelkich  działań

prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

11.  Ponoszenia pełnej  odpowiedzialności  za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem

pojazdów;

12. Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu,

przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

13. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów

sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę,  w tym dokonania na własny koszt

renowacji  zniszczonych  lub  uszkodzonych  w  wyniku  prowadzonych  prac  obiektów,  fragmentów

terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;
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14. Kompletowanie w trakcie realizacji  robót wszelkiej dokumentacji  zgodnie z przepisami Prawa

budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy

odbiorze;

15. Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania robót

w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

16.  Ponoszenie  wyłącznej  odpowiedzialności  za  wszelkie  szkody  będące  następstwem

niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  przedmiotu  umowy,  które  to  szkody  Wykonawca

zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

17.  Niezwłoczne  informowanie  Zamawiającego  o  problemach  technicznych  lub  okolicznościach,

które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

18.  Wykonawca  zobowiązuje  się  wyznaczyć  do  kierowania  robotami  i  wykonywania  przedmiotu

umowy osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

19. Wykonawca w ramach uzyskanego wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego prawa autorskie

do dzieła, którego dotyczy przedmiot niniejszej umowy.

20. Wykonawca oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie i pokrewne do wszelkich elementów

dzieła, którego dotyczy przedmiot niniejszej umowy.

21.  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  jakiekolwiek  roszczenia  do  praw  autorskich

przedmiotu niniejszej umowy zgłoszone przez osoby trzecie.

§ 5.

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie  ryczałtowe Wykonawcy za zrealizowanie  przedmiotu  umowy określonego  § 1

ustala się na kwotę brutto …………………. zł  (słownie: ………………………………………. 00/100

złotych), łącznie z podatkiem VAT  zgodnie z przedstawioną ofertą w tym 23 % VAT tj. …………. zł

(słownie: ………………………………………………………………./100).

2. Wynagrodzenie  ryczałtowe,  o  którym  mowa  w  ust  1.  obejmuje  wszystkie  koszty  związane

z realizacją robót i przedmiotem umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich

kosztów  związanych  z  realizacją  przedmiotu  umowy,  a  także  oddziaływania  innych  czynników

mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

3. Wynagrodzenie  obejmje  także  rozliczenie  za  przeniesienie  praw  autorskich  do  nabywanego

dzieła.

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być

podstawą  do  żądania  zmiany  wynagrodzenia  ryczałtowego  określonego  w  ust.  1  niniejszego

paragrafu.

5. Rozliczenie  wynagrodzenia  nastąpi  fakturą  końcową  po  protokolarnym  odbiorze  przedmiotu

umowy w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

6. Wynagrodzenie  uwzględnia  wynagrodzenie  za  wszystkie  obowiązki  Wykonawcy  oraz  koszty

niezbędne  do  zrealizowania  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  technicznymi  warunkami  wykonania
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i odbioru robót.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy jest  niezmienne bez względu na zmiany poziomu cen materiałów,

cen najmu sprzętu budowlanego i stawek robocizny, jakie kształtować się będą w okresie realizacji

przedmiotu umowy.

8. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia za wykonanie rozmiarów rzeczowych

będących przedmiotem umowy zgodnie z treścią art. 632  § 1 kc.

9. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne jest na rachunek Wykonawcy wskazany

m na fakturze w terminie 30 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego.

10. Zamawiający  oświadcza,  że  będzie  realizować  płatności  za  faktury  z  zastosowaniem

mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

11. Podzieloną  płatność,  tzw.  split  payment  stosuje  się  wyłącznie  przy  płatnościach

bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla

czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty

za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także

za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0%.

12. Wykonawca  oświadcza,  że  wyraża  zgodę  na  dokonywanie  przez  Zamawiającego  płatności

w systemie podzielonej płatności.

13. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,

które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 poz. 2357 ze zm.) prowadzony jest

rachunek VAT.

14. Dane do wystawienia faktury / rachunku:

Nabywca: Gmina Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, NIP 758-214-17-29. 

Odbiorca: Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń.

§ 6

Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

a)  Odbiór końcowy.

2.  Wykonawca zgłosi  Zamawiającemu gotowość do odbioru  końcowego,  pisemnie  bezpośrednio

w siedzibie Zamawiającego.

3. Strony zgodnie postanawiają, że stosowany będzie następujący tok odbioru końcowego umowy:

a)  Wykonawca  zgłasza  pisemnie  Zamawiającemu  gotowość  do  odbioru  końcowego  przedmiotu

umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1; 

b)  Razem z  wnioskiem o dokonanie  odbioru  końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu

dokumentację  powykonawczą  wraz  z  dokumentami  pozwalającymi  na  ocenę  prawidłowego

wykonania robót zgłaszanych do odbioru, podpisanych przez kierownika budowy, wymagane ustawą
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Prawo budowlane.  

4.  Wraz  ze  zgłoszeniem  do  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy  Wykonawca  przekaże

Zamawiającemu następujące dokumenty:

a) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,

b)  wymagane  dokumenty,  protokoły  i  zaświadczenia  z  przeprowadzonych  prób  i  sprawdzeń,

instrukcje  użytkowania,  dokumenty  gwarancyjne  i  inne  dokumenty  wymagane  stosownymi

przepisami,

c) oświadczenie o zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami,

d)  dokumenty  (atesty,  certyfikaty)  potwierdzające,  że  wbudowane wyroby budowlane  są zgodne

z art. 10 ustawy Prawo budowlane,

e)  pozostałe  dokumenty  w  szczególności  autoryzacje  i  deklaracje  zgodności  producenta

potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia,

f) ważne certyfikaty zgodności z obowiązującą normą na zainstalowane urządzenia,

g)  przedstawienia  Zamawiającemu  przed  odbiorem  końcowym  przedmiotu  umowy  karty

gwarnacyjnej,  która będzie zawierać warunki oraz zakres gwarancji  zgodne z warunkami umowy

(roboty budowlane, obiekty budowlane).

5. Zamawiający odstąpi od rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w przypadku nie zakończenia

robót  lub  niezłożenia  kompletu  dokumentów  wraz  ze  zgłoszeniem  lub  w  przypadku  braku

kompletnych dokumentów;

6.  Zamawiający  zobowiązany  jest  do  dokonania  lub  odmowy  dokonania  odbioru  końcowego,

w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

7.  Za datę zakończenia przez Wykonawcę realizacji niniejszej umowy uznaje się datę zgłoszenia,

o którym mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu; 

8.  Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady  to  Zamawiającemu  przysługują

następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia i umożliwiają użytkowanie obiektu Zamawiający wyznaczy

termin usunięcia usterek,

b) jeżeli wady nadają się do usunięcia, a uniemożliwiają użytkowanie obiektu Zamawiający może

odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

c)  jeżeli  wady  nie  nadają  się  do  usunięcia,  a  umożliwiają  użytkowanie  obiektu  zgodnie

z przeznaczeniem Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie,

d)  jeżeli  wady  nie  nadają  się  do  usunięcia,  a  uniemożliwiają  użytkowanie  obiektu  zgodnie

z  przeznaczeniem  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  lub  zażądać  wykonanie  przedmiotu

odbioru po raz drugi.

9.  Zamawiający  określi  przy  odbiorze  robót  termin  usunięcia  ewentualnych  usterek,  niedoróbek

i wad.

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o usunięciu wad

oraz do żądania wyznaczenia terminu podjęcia przerwanych czynności odbioru.
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11. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy

odbiorze końcowym, w okresie gwarancji  oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest

upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 

§ 7.

Kary umowne 

1. Strony ustalają następujące kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i

wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci kary umowne:

a) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy  w wysokości 0,3 % wynagrodzenia

brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, przy czym kumulacja kary z tego tytułu nie może być wyższa niż

5 % wynagrodzenia brutto.

b) za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego przy odbiorze lub w ramach

gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień

opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego do

usunięcia wad,

c)  w  przypadku  wystąpienia  w  wykonywanych  robotach  wad  nie  dających  się  usunąć,

a  umożliwiających  eksploatację  obiektu  Zamawiający  pomniejszy  należne  wynagrodzenia

Wykonawcy o stopień zmniejszenia wartości robót ustalony w porozumieniu stron, a w przypadku

braku  porozumienia  -  oszacowany  przez  biegłego.  Koszty  biegłego  pokrywa  ta  strona,  której

propozycja porozumienia stanowi większą różnicę w stosunku do wartości wyliczonej przez biegłego.

W sytuacji powołania biegłego Zamawiający ma prawo wstrzymać 5% wartości wynagrodzenia za

przedmiot umowy do czasu ostatecznego  rozstrzygnięcia biegłego,

d) za roboty lub elementy robót posiadające wady uniemożliwiające użytkowanie  obiektu zgodnie

z  przeznaczeniem Zamawiający  odmówi  dokonania  odbioru  końcowego,  do  dnia  usunięcia  wad

pozwalających na użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

e)  wady  w  wykonywanych  robotach,  stwierdzone  podczas  odbioru  końcowego  lub  w  okresie

gwarancji dające się usunąć Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2. Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn

niezależnych od Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych bezpośrednio z faktury za  wykonane

prace.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu

cywilnego przewyższającego wartość kar umownych, do pełnej wysokości szkody.

§ 8.

Umowne prawo odstąpienia od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy  w terminie do 3 lat od jej zawarcia jeżeli:

1) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub likwidacja jego firmy,
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2) zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy,

3) Jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją techniczną w ustalonych

terminach, albo przerwał roboty bez uzasadnionych powodów i przerwa ta trwa co najmniej 5 dni.

§ 9.

Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 m-cy, od daty

odbioru końcowego.

2. Wykonawca w okresie gwarancji  zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek na własny koszt

i w ustalonym terminie z Zamawiającym jednak nie dłużej niż 5 dni  roboczych od daty zgłoszenia. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:

a) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót,

b)  usunięcie  wad  stwierdzonych  w  trakcie  wykonawstwa,  w  toku  czynności  odbioru

i ujawnione w okresie gwarancji.

4.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  uprawnień  z  tytułu  rękojmi  niezależnie  od

uprawnień z tytułu gwarancji.

§ 10.

Postanowienia końcowe

1.  Wszelkie  spory,  mogące  wyniknąć  z  tytułu  niniejszej  umowy,  będą  rozstrzygane  przez  sąd

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. Dokonanie zmian w niniejszej umowie wymaga podpisania aneksu.  

3. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  stosuje  się  przepisy  ustaw:  ustawy  z  dnia

07.07.1994 r. Prawo budowlane  (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) oraz ustawy z dnia 23.04.1964 r.

Kodeks cywilny (Dz. U. 2020 r. poz. 1740).

4. Wykonawca oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do wszelkich zastosowanych przez

siebie  elementów,  oraz  że  swoim  działaniem  nie  narusza  praw  autorskich  i  pokrewnych  osób

trzecich. W przypadku pojawienia się roszczeń osób trzecich wobec zastosowanych fotografii, grafik

i różnych elementów wszelkie sprawy zobowiązuje się rozpatrzyć Wykonawca.

             § 11.

Umowę  sporządzono  w   dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden  egzemplarz  dla

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

     WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

8


