Załącznik Nr 7 do SIWZ
Istotne Postanowienia Umowy
UMOWA NR ...
W dniu……… 2017r. w Rybniku pomiędzy
Powiatem Rybnickim – Zarządem Dróg Powiatowych z siedzibą przy ul. Jankowicka 49, 44-200 Rybnik,
reprezentowanym przez: ………………………………………………………………………………..............
zwanym dalej Zamawiającym,
a …………………………………………………………………………………………………........................
z siedzibą ……………………………………………………………………………………………..................
zwanym dalej Wykonawcą,
w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na: „Odnowę
i wykonanie oznakowania poziomego w ciągu dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych
przez ZDP Rybnik” zawarto umowę następującej treści:
§1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty w zakresie oznakowania
poziomego obejmujące - odnowę oznakowania poziomego w ciągu całej sieci dróg powiatowych
posiadającej oznakowanie poziome, zlokalizowanych na terenie gmin powiatu rybnickiego tj.: Lyski,
Gaszowice, Jejkowice, Świerklany, Czerwionka-Leszczyny oraz pozostałe roboty wymienione
w ust. 2 w zakresie oznakowania poziomego na drogach powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych
przez ZDP Rybnik.
2. Roboty obejmują: wykonanie cienkowarstwowego oznakowania poziomego dróg farbą akrylową białą
z zastosowaniem kulek szklanych, wykonanie oznakowania grubowarstwowego, chemoutwardzalnego,
strukturalnego z zastosowaniem kulek szklanych koloru białego, wykonanie oznakowania
grubowarstwowego, chemoutwardzalnego, strukturalnego z zastosowaniem kulek szklanych koloru
czerwonego, bezinwazyjne usuwanie istniejącego oznakowania poziomego, montaż punktowych
elementów odblaskowych, aluminiowych z trzpieniem, o odbłyśniku dwustronnym, dwubarwnym
i jednobarwnym.
3. Zamawiający zastrzega, że podane w SIWZ z dnia……... (formularzu ofertowy) ilości robót
są wielkościami szacunkowymi. Z tytułu złożenia zamówień w ilości mniejszej lub większej niż
w SIWZ z dnia ……… (formularzu ofertowy), Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia
przeciwko Zamawiającemu.
4. Oznakowanie poziome musi być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
5. Wymagania wobec materiałów określa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót.
6. Roboty związane z odnową oznakowania poziomego będą wykonywane w dwóch etapach:
1) Etap I - obejmuje wykonanie odnowy oznakowania poziomego w ciągu całej sieci dróg
powiatowych posiadającej oznakowanie poziome za wyjątkiem odcinków dróg przeznaczonych
do remontu (ok. ... km dróg). Termin wykonania etapu I określono maksymalnie na 30 dni od daty
podpisania umowy zgodnie ze złożoną ofertą.
2) Etap II - obejmuje wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych i wojewódzkich
na podstawie doraźnych zleceń przekazanych w formie pisemnej drogą pocztową lub
za pośrednictwem faksu na nr ...................... lub maila na adres ....................... Termin wykonania
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zleceń w II etapie będzie określany każdorazowo przez Zamawiającego na co najmniej 2 tygodnie
licząc od dnia przekazania zlecenia Wykonawcy.
7. Dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu wykonania I etapu zamówienia oraz terminów
wyznaczonych w doraźnych zleceniach w ramach II etapu z powodu wystąpienia ciągłych, trwających
przez co najmniej 7 kolejno po sobie następujących dni, opadów deszczu w czasie realizacji umowy
o okres nie dłuższy niż ilość dni, w których wystąpiły ww. niekorzystne warunki atmosferyczne
uniemożliwiające prowadzenie robót.
8. Terminy wykonania uważa się za zachowane, jeśli przed ich upływem Wykonawca zgłosi
Zamawiającemu do odbioru całość robót objętych danym etapem lub zleceniem, wykonanych zgodnie
z zakresem i treścią etapu lub zlecenia.
§2
Niniejszą umowę strony zawierają na czas określony do dnia: 22.12.2017 r.
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wstępne wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie
……………….zł brutto /słownie………………/ zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Wynagrodzenie łączne należne Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty :………………. zł brutto
/słownie:………………./.
3. Wynagrodzenie umowne ustala się według cen jednostkowych określonych w poszczególnych pozycjach
kosztorysu ofertowego, oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót w oparciu o kosztorys
powykonawczy opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego.
4. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji w trakcie trwania umowy.
5. Zamówienia objęte niniejszą umową podlegają podatkowi od towarów i usług VAT w wysokości
ustawowej.
§4
1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy będą ze strony
• Zamawiającego:………………….
• Wykonawcy: ……………………..
2. Zamawiający ma prawo do zmiany osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony
Zamawiającego. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.
3. Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy dokonywana będzie
wyłącznie w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności wymaga pisemnego potwierdzenia
zaakceptowania przez Zamawiającego.
§5
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
• wykonanie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz pozostałymi
obowiązującymi przepisami i ustaleniami dokonanymi między stronami, zawartymi w szczególności
w ofercie Wykonawcy z dnia ……………… oraz protokole przekazania robót i zleceniach,
o których mowa w § 1 ust. 6 pkt. 2,
• przejęcie terenu prowadzenia robót,
• przed przystąpieniem do robót opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu zmiany organizacji
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ruchu na czas wykonania robót,
• realizowanie robót w zakresie i terminie określonym przez Zamawiającego,
• prawidłowe oznakowanie miejsca oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa na drodze,
• zgłaszanie robót do odbioru, uczestniczenie w czynnościach odbioru i przeglądach gwarancyjnych,
• informowanie Zamawiającego o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót,
spowodować roboty dodatkowe lub opóźnienie terminu zakończenia robót,
• ubezpieczenia się od wszelkich roszczeń cywilno-prawnych w okresie realizacji umowy,
• naprawa szkód wyrządzonych osobom trzecim w toku realizacji robót.
2. Do obowiązków Zamawiającego należy:
• przekazanie Wykonawcy terenu prowadzenia robót i zadań do realizacji,
• zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami,
• uczestniczenie w odbiorach robót.
§6
1. Przedmiot umowy podlega odbiorom częściowym. Wykonawca jest uprawniony do zgłoszenia
do odbioru robót objętych etapem I w całości, a następnie każdego kolejnego etapu robót określonego
w doraźnym zleceniu, o którym mowa w § 1 ust. 6 pkt. 2.
2. Odbioru dokonuje Zamawiający w terminie 10 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru
i otrzymania od Wykonawcy niezbędnych dokumentów rozliczeniowych, o których mowa
w ………………
3. Do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kosztorys powykonawczy.
4. Do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wymagane certyfikaty lub deklaracje zgodności
z Polską Normą lub aprobatę techniczną na zastosowane materiały.
5. Do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie czy i w jakim zakresie roboty
wykonywane w zleceniu były realizowane z udziałem podwykonawcy.
6. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,
jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.
7. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość
związanych z tym kosztów, a okres ich usuwania nie przedłuża terminu wykonania zamówienia.
8. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wady w wyznaczonym terminie Zamawiający może
usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy.
§7
1. Rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi.
2. Faktury powinny być sporządzane na podstawie niezawierającego zastrzeżeń protokołu odbioru robót,
podpisanego przez osobę pełniącą nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego
i Wykonawcy, uzasadniającego przyjęte ilości, zgodne z kosztorysem powykonawczym, według cen
jednostkowych kosztorysu ofertowego Wykonawcy.
3. Faktury będą wystawiane na: Powiat Rybnicki, ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik, NIP 642 31 97 094,
i przesyłane na adres: ul. Jankowicka 49, 44-200 Rybnik.
4. Zamawiający zapłaci w formie przelewu bankowego wynagrodzenie określone w fakturach
częściowych w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury wraz z niezbędnymi dokumentami
rozliczeniowymi na konto wskazane przez Wykonawcę.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.
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6. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie Zamawiającemu dowodu zapłaty
należności na rzecz Podwykonawcy przez Wykonawcę. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku
przez Wykonawcę termin płatności ulega przedłużeniu o ilość dni zwłoki Wykonawcy w przedstawieniu
dowodu rozliczenia.
7. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy
na rzecz osób trzecich.
§8
1. Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy ustala się okres gwarancji i rękojmi, który wynosi:
1) 12 miesięcy w przypadku wykonania oznakowania cienkowarstwowego dróg powiatowych,
2) 24 miesięcy w przypadku wykonania oznakowania cienkowarstwowego dróg wojewódzkich,
3) 36 miesięcy w przypadku wykonania oznakowania grubowarstwowego i punktowych elementów
odblaskowych.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru częściowego stwierdzającego brak wad lub
usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych w trakcie czynności odbioru.
§9
1. Strony ustalają, iż roboty w zakresie …………………… zostaną wykonane przez podwykonawcę
………………… z siedzibą ………………………..
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania,
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
3. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
4. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub zmianę projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od sporządzenia projektu
lub zmiany projektu. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu
lub jego zmian pisemnych zastrzeżeń uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jego zmiany.
5. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną przez Wykonawcę
za zgodność z oryginałem umowę o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak
również poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem zmiany do tej umowy w terminie
7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy
o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa
się, ze wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian. Powyższe zapisy nie dotyczą umów
o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy, a ich wartość jest mniejsza niż 0,5%
ceny wskazane w § 3 ust. 2 lub nie przekracza kwoty 50 000 zł.
6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności:
1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót
objętych umową,
2) kwotę wynagrodzenia – kwota nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót wynikająca
z oferty Wykonawcy,
3) termin wykonania robót objętych umową musi być zgodny z terminem wynikającym z doraźnych
zleceń, o których mowa w §1 ust. 6 pkt. 2,
4) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego 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
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zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub innej usługi,
5) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace
Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty
wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za okres zlecony Podwykonawcy),
6) taki okres i zakres odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy i węższy zakresem od terminu
i zakresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.
7. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy określone w ust. 6.
Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.
8. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących
Podwykonawców.
§ 10
1. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, pracowników świadczących czynności opisane
w ust. 2 w okresie realizacji umowy.
2. Na podstawie art. 29 ust. 3a, Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
wszystkie osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:
1) pracownicy fizyczni wykonujący prace związane z odnową, wykonaniem i usuwaniem oznakowania
poziomego, a także związane z montażem punktowych elementów odblaskowych.
3. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących
wskazane wyżej czynności.
4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonania czynności kontrolnych
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 2. Zamawiający
uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę
osób wykonujących wskazane w pkt. 2 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy,
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których
dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy wraz z dokumentem regulującym zakres
obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy
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z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów,
nr PESEL pracowników.
6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez
Zamawiającego dowodów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane
czynności w ust. 2.
7. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w ust. 2 naliczona zostanie kara w wysokości
250,00 zł za każdy taki przypadek.
§ 11
1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne płatne w następujących
wysokościach i następujących tytułów:
1) Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu 5% ceny umownej wym. w § 3 ust. 1
w przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca,
2) Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę w wysokości 5% ceny umownej
wym. § 3 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia z przyczyn, za które
ponosi odpowiedzialność,
3) w przypadku nie wykonania zamówienia w terminie określonym umową lub wyznaczonym
zgodnie z umową, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za każdy dzień opóźnienia
w wysokości 200 zł,
4) w przypadku nie usunięcia stwierdzonych wad i usterek w wyznaczonym terminie Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę za każdy dzień opóźnienia w ich usunięciu w wysokości 200 zł,
5) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu
zgodnie z zapisami § 9, w wysokości 500,00 zł za każde zdarzenie,
6) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokości 1 000,00 zł za każde zdarzenie,
7) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 500,00 zł za każde
zdarzenie,
8) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 500,00 zł za każde zdarzenie,
9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości
500,00 zł za każde zdarzenie.
2. Strony ustalają, iż naliczone przez Zamawiającego kary umowne będą pomniejszały wynagrodzenie
należne Wykonawcy.
3. Kary umowne wymienione w ust. 1, w stosunku do których nie będzie możliwości zastosowania
zapisów ust. 2, płatne są w terminie 14 dni od daty zażądania ich zapłaty przez stronę.
4. W przypadku gdy opóźnienie, o którym mowa w ust. 1 tiret 4 i 5 przekroczy 20 dni Zamawiający
będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy
do prawidłowej realizacji obowiązków umownych.
5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków
umownych Zamawiający będzie uprawniony do niezwłocznego odstąpienia od umowy z przyczyn,
za która ponosi odpowiedzialność Wykonawca.
6. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy:
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1) Wykonawca stanie się niewypłacalny oraz wówczas gdy w stosunku do niego złożono wniosek
o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie likwidacyjne, naprawcze lub dokonano
wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru,
2) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub z tych samych przyczyn ich nie
kontynuuje pomimo wezwania ze strony Zamawiającego.
7. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 6 wymaga zachowania formy pisemnej
i musi zawierać uzasadnienie faktyczne.
§ 12
1. Terminy ustalone w niniejszej umowie obowiązują umawiające się strony bez dodatkowych wezwań.
2. Wszelkie zmiany warunków ważne będą po uzgodnieniu przez zainteresowane strony na piśmie
w formie aneksu do umowy.
§ 13
Integralną częścią umowy są:
• oferta Wykonawcy z dnia………..
• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla dróg powiatowych, o którym mowa
w preambule umowy,
• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla dróg wojewódzkich, o którym mowa
w preambule umowy,
• specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. przetargu, o którym mowa w preambule umowy,
• przedmiar robót, o którym mowa w preambule umowy,
• wykaz dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez ZDP Rybnik,
• mapa dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez ZDP Rybnik.
§ 14
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Spory wynikłe z tytułu umowy będą rozpatrywane praz sądy właściwe dla siedziby Zamawiającego.
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:
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