
     
Załącznik nr 5 do FPZ/001/2/2021 

Umowa nr FPZ/001/2/2021 (wzór)
zawarta zgodnie z postanowieniami art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

zawarta w Krakowie (Polska) pomiędzy:

Fundacją Planuj Zdrowie,

z siedzibą w Krakowie; adres: 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/6,

NIP: 6772447980,

zwanym dalej Zamawiającym

który reprezentuje:

……………………………………………………………….

a

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

NIP: ..............................................................................

zwanym dalej Wykonawcą,

o następującej treści:

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane z Projektu p.n.:  „Borelioza w lubelskim i podlaskim- profilaktyka, badanie i leczenie”,  
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne, Oś
Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia PO WER 2014-2020. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.01.00-00-0001/20-01. 

§1
1.  W oparciu o dokumentację przygotowaną dla przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania nr FPZ/001/2021 oraz ofertę

przedstawioną  przez  Wykonawcę  w  tym postępowaniu  –  stanowiące  integralną  część  niniejszej  umowy,  Zamawiający zleca  
a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę wykonania strony internetowej na potrzeby projektu p.n. „Borelioza w lubelskim 
i podlaskim- profilaktyka, badanie i leczenie”, zwany w dalszej części umowy „Stroną” lub „przedmiotem umowy”.

2. Szczegóły dotyczące wykorzystanej przy budowie Strony platformy programistycznej zawiera oferta Wykonawcy, o której mowa 
w ust.1. 

3. Wykonawca oświadcza, iż dokumentacja platformy programistycznej, o której mowa w ust. 2, jest publicznie dostępna w sieci Inter-
net bez dodatkowych opłat. 

4. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy, z należytą starannością, zgodnie z:
1) warunkami określonymi w niniejszej umowie, dokumentacji oraz ofercie, o których mowa w ust. 1;
2) warunkami wynikającymi z właściwych przepisów prawa.

§2
1. Zamawiający upoważnia do kontaktów z Wykonawcą: p. ………… tel.: ………… e-mail: …………
2. Wykonawca upoważnia do kontaktów z Zamawiającym: p. ………… tel.: ………… e-mail: …………
3. Ewentualna zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 lub 2 wymaga pisemnej notyfikacji Strony dokonującej zmiany.
4. Strony wskazują następujący adres do doręczeń:

1) Zamawiający: ul. Włóczków 22/6, 30-103 Kraków.
2) Wykonawca: ………………………..

5. W przypadku zmiany adresu do doręczeń przez którakolwiek ze Stron, powiadomi ona o tym fakcie drugą Stronę na piśmie najpóź-
niej w dniu następującym po tej zmianie. W przypadku braku takiego powiadomienia doręczenie dokonane na ostatnio wskazany
adres będzie uważane za skuteczne.
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6. Strony  udostępniają  sobie  wzajemnie  dane osobowe (dane służbowe) Stron/reprezentantów Stron,  oraz  osób uczestniczących  
w wykonaniu umowy (do kontaktu), w oparciu o zawarte umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawne, których przetwarzanie jest
konieczne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. zawarcia i wykonania przedmiotowej umo-
wy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), dalej RODO.

7. Strony oświadczają, że przekazały osobom, o których mowa w ust.  6 informacje określone w art. 14 RODO, w związku z czym,  
na podstawie art. 14 ust. 5 lit. a RODO zwalniają się wzajemnie z obowiązków informacyjnych względem tych osób. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych oraz przepisami RODO.

§3
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie od daty zawarcia umowy do 30 grudnia 2022 r., zgodnie z harmonogramem:

1) Etap I – 1 tydzień od daty zawarcia umowy.
2) Etap 2 – 3 tygodnie od daty zawarcia umowy.
3) Etap 3 – 8 tygodni od daty zawarcia umowy.
4) Etap 4 – 10 tygodni od daty zawarcia umowy.
5) Etap 5 – od daty odbioru 4 etapu do 31 grudnia 2022 r.

2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca udziela gwarancji przez okres ………… miesięcy1 licząc od dnia podpisania protokołu od-
bioru etapu 4. 

3. Czas usunięcia awarii liczy się od momentu zgłoszenia awarii i ustala się na 5 dni.
4. Przyjmowanie zgłoszeń awarii będzie świadczone w godz. 8:00 – 16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku. 
5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu adres e-mail, za pomocą którego Zamawiający będzie mógł zgłaszać problemy związane  

z funkcjonowaniem Strony.
6. Gwarancja obejmuje:

1) aktualizację składników Strony mających wpływ na bezpieczeństwo oraz funkcjonalność Strony. Aktualizacje Strony wykonywane
będą w terminie ustalonym ze wskazanymi pracownikami Zamawiającego. Aktualizacja następuje w okresie maksymalnie 15 dni
od daty jej publikacji, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na odroczenie aktualizacji. Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić, 
czy aktualizacja nie wpłynie negatywie na funkcjonowanie Strony.

2) reagowanie na zgłoszone problemy związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem Strony oraz incydentami bezpieczeństwa,
3) pomoc przy odzyskiwaniu danych możliwych do odtworzenia w sytuacji błędnego użytkowania Strony lub awarii.
4) pomoc w wyszukiwaniu błędów spójności logicznej danych.

7. Na dwa dni wcześniej, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie o  gotowości przystąpie-
nia do procedury odbioru

8. Procedura odbioru obejmuje (etap 4):
1) przeprowadzenie testów akceptacyjnych mających na celu:

a) przetestowanie czy Strona realizuje każdą z wymaganych cech funkcjonalnych wskazanych w dokumentacji przetargowej;
b) sprawdzenie, czy poprawnie zaimplementowano układy graficzne Strony;
c) sprawdzenie czy dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami spełnia wymagania stawiane przez Zamawiającego

– przekazanie przez Wykonawcę raportu dostępności.
2) ocenę, czy zaprezentowane rozwiązanie spełnia wszystkie wymagania techniczne stawiane Stronie;
3) całość potwierdzona Końcowym Protokołem Odbioru podpisanym przez obie Strony bez uwag.

9. W przypadku ujawnienia przy dokonywaniu czynności, o których mowa w ust. 8 jakichkolwiek braków udostępnionej Strony, odbiór
przedmiotu umowy nastąpi dopiero po ich usunięciu przez Wykonawcę. Wykonawca usunie braki w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia przedmiotu umowy, który byłby zrealizowany przez Wykonawcę w sposób
niezgodny z treścią umowy.

11. Podpisany przez obie Strony, Protokół Odbioru stanowi podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury. 
12. Fakturę należy dostarczyć na adres: Fundacja Planuj Zdrowie, 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/6 lub na adres e-mail: kontakt@pla-

nujzdrowie.pl. 
13. W okresie 30 dni od daty podpisania  Protokołu Odbioru  w przypadku stwierdzenia przez użytkownika końcowego niezgodności

udostępnionej Strony (jej funkcjonalności) z ogłoszeniem o zamiarze udzielenia zamówienia lub ofertą Wykonawcy, Zamawiający

1 Zgodnie z ofertą Wykonawcy
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zastrzega sobie prawo żądania niezwłocznej poprawy Strony (danej funkcjonalności) tak, aby była on zgodna z dokumentacją ogło-
szeniową i ofertą Wykonawcy.

§4
1. Za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę w wysokości2:

1) Wykonanie  strony  internetowej3:  …………………  PLN  z  VAT,  słownie:  …................................,  w  tym  wartość  podatku
VAT………………..; wartość netto ………………… (słownie: ……………………………………., 00/100)

2) Aktualizacje  strony  internetowej4:…………………  PLN  z  VAT,  słownie:  …................................,  w  tym  wartość  podatku
VAT………………..; wartość netto ………………… (słownie: ……………………………………., 00/100)

3) 1  aktualizacja  strony  internetowej:  …………………  PLN  z  VAT,  słownie:  …................................,  w  tym  wartość  podatku
VAT………………..; wartość netto ………………… (słownie: ……………………………………., 00/100)

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt 2) w przypadku wykonania mniej -
szej ilości aktualizacji strony internetowej niż 95, kwota za aktualizacje zostanie wyliczona z kwoty jednostkowej o której mowa w
ust. 1 pkt 3).

3. Cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Wykonawca w celu należytego spełnienia wszystkich obowiązków wynikających z  niniej-
szej umowy, w szczególności  zawiera koszt wykonania usługi  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, opłaty licencyjne, koszt
wsparcia technicznego, a także koszty ogólne, wszelkie podatki, opłaty i inne należności płatne przez Wykonawcę, jak również wszel -
kie elementy ryzyka związane z realizacją zamówienia oraz zysk Wykonawcy. 

4. Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze:
1) Wykonanie strony internetowej – po dokonaniu odbioru etapu 4, potwierdzonego protokołem odbioru w terminie 30 dni  

od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo sporządzonej faktury wraz z protokołem odbioru.
2) Aktualizacja strony internetowej – kwartalnie na podstawie protokołu odbioru potwierdzającego faktyczną ilość wykonanych

aktualizacji zgodnie z kwotą, o której mowa w ust. 1 pkt 3, w terminie 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidło -
wo sporządzonej faktury.

5. Za datę dokonania płatności rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą przelewu.
6. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.    
7. Wykonawca oświadcza, iż wskazany przez niego w ust. 3 rachunek bankowy, na który ma być dokonywana płatność jest rachunkiem

rozliczeniowym, o którym mowa w art.  49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  – Prawo bankowe i  został zgłoszony  
do właściwego urzędu skarbowego 

8. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić w ciągu 24 godzin Zamawiającego o wykreśleniu jego rachunku bankowego z wykazu,  
o którym mowa w przepisie art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej lub o utracie statusu czynnego podatnika VAT. Naruszenie powyższego obowiązku skutkuje po-
wstaniem roszczenia odszkodowawczego do wysokości poniesionej szkody. 

9. Jeżeli rachunek bankowy nie został uwidoczniony w wykazie, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający zastrzega sobie możliwość
wstrzymania płatności z tytułu wykonanego zamówienia do momentu ustalenia okoliczności sprawy i wskazania rachunku bankowe-
go, który będzie umożliwiał uznanie danej płatności za koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych. Wstrzyma-
nie płatności nie spowoduje żadnych ujemnych następstw dla Zamawiającego, w tym w szczególności nie będzie źródłem roszczenia 
o zapłatę odsetek za opóźnienie w płatności lub kar umownych na rzecz Wykonawcy.

10. Zamawiający przy dokonywaniu płatności ma prawo zastosować mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w ustawie z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 106).  5

11. Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego ustawowych odsetek w razie opóźnienia w płatności, z zastrzeżeniem ust. 8.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy należnych Zamawiającemu z tytułu niniejszej umo-

wy kar umownych lub odszkodowania.
§5

1. Z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  obowiązków  wynikających  z  niniejszej  umowy  Wykonawca zobowiązany  
jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne, bez względu na to czy szkoda faktycznie zaistniała.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

2 Zgodnie z ofertą Wykonawcy
3 Zgodnie z ofertą pkt 1.1 formularza ofertowego
4 Zgodnie z ofertą pkt 1.2 formularza ofertowego
5 - Zapis będzie miał zastosowanie, w przypadku wystąpienia towarów lub usług wymienionych w załączniku 15 do ustawy o podatku od towarów i usług
(tzw. mechanizm podzielonej płatności). 
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1) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia wynikającego z niniejszej umowy, do którego był zobowiązany –
w wysokości 15 % kwoty, o której mowa w §4 ust. 1 i 2, 

2) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w spełnieniu świadczenia, dla którego  Zamawiający lub Strony ustaliły termin realizacji  –  
w wysokości 0,2 % kwoty określonej w §4 ust. 1 lub 2 umowy,

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy,  w tym w szczególności określonych w § 6 ust. 1 – 
w wysokości 25 % wartości umowy.

3. Łączny limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy ze wszystkich tytułów przewidzianych w ust. 2, wynosi
50%, kwoty określonej w §4 ust. 1 i 2 umowy.

4. Podstawą naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest podpisany przez Strony protokół stwierdzający brak żądanych
cech.

5. Kary umowne należne Zamawiającemu z tytułu niniejszej umowy Wykonawca zapłaci na rachunek bankowy Zamawiającego wskaza-
ny w nocie obciążeniowej, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

6. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogól-
nych, z zastrzeżeniem, że odszkodowanie uzupełniające ogranicza się do kwoty wynoszącej 100% wartości umowy netto (wynagro-
dzenia netto określonego w §4 ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy).

§6
1. Poza przypadkami przewidzianymi w innych przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszej umowy,  Zamawiający ma prawo we-

dle  własnego  uznania,  zachowując  prawa  i  roszczenia  przeciwko  Wykonawcy  odstąpić  od  umowy  w  całości  lub  w  części  
w przypadku:
1) opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy przekraczające trzydzieści (30) dni;
2) gdy Wykonawca nie wykonuje swych obowiązków lub wykonuje je w sposób nienależyty. Przed odstąpieniem od umowy Zama -

wiający wezwie Wykonawcę na piśmie do zaniechania naruszeń wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Niezastosowanie
się Wykonawcy do wezwania upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy;

- w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z powyższych okoliczności.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie moż-

na było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach. Wykonawca ma prawo żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3. Oświadczenie o odstąpieniu/rozwiązaniu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7
Wykonawca  nie może bez wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia  Zamawiającego, przelewać lub przekazywać w całości
albo w części innym osobom jakichkolwiek swych obowiązków lub uprawnień, wynikających z niniejszej umowy.

§ 8

1. Zamawiający  może wyrazić  zgodę  na  dokonanie  istotnych  zmian postanowień  niniejszej  umowy  w stosunku do treści  oferty,  
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:
1) konieczności  zmiany terminów umownych,  jeśli  konieczność  ta nastąpiła  na skutek okoliczności,  których nie można było

przewidzieć w chwili zawierania umowy i nie wynika ona z winy Wykonawcy, 
2) konieczności  zmiany  terminów  umownych,  jeśli  konieczność  ta  nastąpiła  na  skutek  okoliczności  leżących  po  stronie

Zamawiającego, 
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
4) ustawowej  zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający nie dopuszcza możliwości

zwiększenia wartości umowy, o której mowa w §4 ust. 1 umowy,
5) zmiany cen w sytuacji, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tzn. na cenę niższą - na pisemny wniosek jednej 

ze Stron,

2. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron i  pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego
aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

§ 9
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1. W momencie zakończenia wdrożenia (po dokonaniu odbioru etapu 4) Zamawiający nabywa prawo do nanoszenia dowolnych mody-
fikacji w dostarczonym rozwiązaniu, przez które rozumiemy: stronę internetową, aplikację do wprowadzania danych, narzędzia do
eksportu, skrypty o ile nie są narzędziami standardowymi aplikacji CMS (w tym przypadku Zamawiający otrzyma instrukcje jak te na-
rzędzie używać konfigurować). Nanoszenie modyfikacji o których mowa w tym punkcie Zamawiający ma prawo zlecić dowolnemu
podmiotowi. Zamawiający nie ma prawa udostępniać innym podmiotom integralnych części autorskiego CMS, analizować jego kodu
źródłowego a w szczególności go modyfikować – może dokonywać rozbudowy o ile istnieje taka możliwość.  

2. Z  chwilą  dokonania  odbioru  przedmiotu  umowy,  w  ramach  wynagrodzenia  przewidzianego  umową,  Zamawiający  nabywa  
od Wykonawcy autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do dostarczonego rozwiązania. Zamawiający będzie miał prawo  
do rozporządzania i korzystania z rozwiązania, w całości lub we fragmentach, bez ograniczeń czasowych i  terytorialnych, zgodnie  
z ich przeznaczeniem, we wszystkich wymienionych poniżej polach eksploatacji, w tym do:
1) stosowanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu,
2) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i czasie przez siebie wybranym, w szczególności udostępnianie elektroniczne,
3) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,
4) tworzenia opracowań i przeróbek rozwiązania oraz rozporządzanie i korzystanie z nich,
5) prawo do określenia nazwy rozwiązania, pod którymi będzie ono wykorzystywane lub rozpowszechniane,
6) prawo do wykorzystywania rozwiązania do celów marketingowych lub promocji,
7) prawo  do  rozporządzania  utworami  składającymi  się  na  rozwiązanie  i  ich  opracowaniami  oraz  prawo  udostępniania  

ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.
3. Z chwilą odbioru przedmiotu umowy, w ramach wynagrodzenia przewidzianego umową, Zamawiający nabywa od Wykonawcy także

całość majątkowych praw autorskich do dokumentacji Systemu przygotowanej na potrzeby wdrożenia, obejmujące w szczególności
następujące pola eksploatacji:
1) utrwalania w dowolnej formie,
2) zwielokrotnienia  poprzez  kopiowanie  dokumentacji  w  celu  uzyskania  papierowych  kopii  oraz  zdigitalizowanych  wersji

dokumentacji możliwych do odczytu w dowolnych formatach,
3) wprowadzenia dowolnych zmian,
4) wprowadzenia do obrotu,
5) wprowadzenia do pamięci komputera,
6) wyświetlania.

4. Wykonawca zezwala na wykonywanie prawa zależnego (modyfikacja, zmiany, itp.) w stosunku do przedmiotu praw autorskich, o
którym mowa w ust. 1 i 2.

5. Wykonawca oświadcza, że nie będzie wykonywał przysługujących mu praw autorskich osobistych w sposób ograniczający Zamawia-
jącego w wykonywaniu praw do przedmiotu umowy (rozwiązania wraz z opracowaniami), w szczególności Wykonawca upoważnia
Zamawiającego do zachowania jego integralności.

6. Z uwagi na fakt, że wynagrodzenie Wykonawcy finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, wraz z zapłatą przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Ministrowi
Zdrowia oraz Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej udzielona zostaje nieodpłatnie licencja niewyłączna, obejmująca prawo do
korzystania z spotu bezterminowo na terytorium Unii Europejskiej w zakresie następujących pól eksploatacji, o których mowa w ust.
2 i 3.

7. Ministrowi Zdrowia przysługuje prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w odniesieniu do spotu, o których
mowa w ust. 6.

§10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny.

§ 11
Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą sąd własciwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
2. Jako datę zawarcia umowy przyjmuje się datę złożenia podpisu przez Stronę składającą podpis w drugiej kolejności.
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3. Jeżeli którakolwiek ze Stron nie umieści daty złożenia podpisu, jako datę zawarcia umowy przyjmuje się datę złożenia podpisu przez
drugą Stronę.

                 Zamawiający                             Wykonawca

data, podpis ..............................              data, podpis ...............................
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