Załącznik nr 1 do SIWZ
UMOWA
w dniu .................. w Mielcu między:
Szpitalem Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 22, 39-300
Mielec, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS: 0000002538,
NIP: 817-17-50-893, REGON: 000308637, reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
........................., z siedzibą w .................. (... – .....) przy ul. ..................., wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
.............................., .... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
................., posiadającą numer REGON: ............... oraz numer NIP: ................,
reprezentowaną przez:
1) ................................. – ..........................;
2) ................................. – ..........................’
zwaną dalej „Wykonawcą”,
Po przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego ogłoszonego dnia ……… znak ……, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.),
zwanej dalej „Pzp”, pomiędzy Stronami została zawarta Umowa nr … , zwana dalej Umową,
o następującej treści:
§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

1.1. Przedmiotem Umowy jest:
1.1.1.
odbiór posiłków z Kuchni Głównej oraz dowóz do kuchenki oddziałowej,
1.1.2.
przygotowanie naczyń stołowych,
1.1.3.
dostarczenie posiłków do łóżka pacjenta Szpitala,
1.1.4.
zebranie brudnych naczyń z sal chorych,
1.1.5.
mycie i wyparzanie naczyń,
1.1.6.
odtransportowanie wózka bemarowego do Kuchni Głównej,
1.1.7.
czynności porządkowe w kuchenkach oddziałowych,
1.2. Szczegółowe warunki realizacji Umowy zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ).
1.3. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu Umowy będą spełnione wszystkie
obowiązujące normy bezpieczeństwa żywności wskazane przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w tym w szczególności zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności
i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 171, poz. 1225 z późn. zm.)
i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz zasadami systemu HACCP.

§ 2.
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.
2.5.

§ 3.

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY
W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do umiejscowienia i dostarczenia
pacjentom Szpitala gotowych potraw w dostosowanych pojemnikach do transportu żywności
w systemie bemarowym, które posiadają odpowiednie atesty i pozwalających utrzymać
odpowiednią temperaturę posiłków.
Wykonawca jest zobowiązany w taki sposób zorganizować dostarczenie posiłków, aby
pacjent otrzymał gorący posiłek.
Wykonawca wykonana cykle transportowe w ciągu jednej doby środkiem transportu
dostosowanym do przewozu posiłków i posiadającym dopuszczenie do przewozu posiłków
przekazanymi przez Zamawiającego.
Wykonawca do wykonania przedmiotu umowy zapewni środki chemiczne w ilości niezbędnej
do należytego wykonania usługi.
Stosowane środki chemiczne przeznaczone do wykonania przedmiotu umowy będą używane
zgodnie z wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi i zaleceniami producenta. Środki
dezynfekcyjne i myjące będą posiadać stosowne atesty, certyfikaty, świadectwa
dopuszczające do używania w placówkach Służby Zdrowia. Dobór i przeznaczenie preparatów
będzie uzgodniony i zaakceptowany przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych. Ulotki
informacyjne, karty charakterystyki (gdy dotyczy) preparatów stosowanych przez
Wykonawcę stanowią załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Wszelkie zmiany w powyższym
zakresie będą natychmiast zgłaszane Zamawiającemu do akceptacji i nie mogą zostać użyte
bez jej uzyskania.
JAKOŚĆ USŁUG, KONTROLE

3.1. Wykonawca zobowiązuje się do:
3.1.1.
dostarczania posiłków z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnoepidemiologicznych; Wykonawca zapewni dystrybucję posiłków zgodnie z zasadami
systemu HACCP.
3.1.2.
realizacji zamówień Zamawiającego zgodnie z normami sanitarnymi (świeżość
posiłków) oraz standardem produktu.
3.1.3.
poddania się kontroli prowadzonej przez organ właściwych służb sanitarnych, celem
uzyskania decyzji zezwalającej na dalszą realizację przedmiotu zamówienia.
3.1.4.
transportu dostarczanych posiłków zgodnie z normami sanitarnymi, określonymi
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w ustawie
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
3.1.5.
wykonania usługi będącej przedmiotem Umowy z należytą starannością, zatrudniając
wykwalifikowany personel,
3.1.6.
stosowania środków myjących, czyszczących i dezynfekujących posiadających atest
PZH.
3.1.7.
zapewnienia organizacji pracy przez osoby posiadające aktualne książeczki do celów
sanitarno-epidemiologicznych.
3.2. Wykonawca nie jest uprawniony do zlecania innym podmiotom wykonywania usługi
będącej przedmiotem niniejszej Umowy.
3.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystosowania wniosku o dokonanie czynności, o której
mowa w § 3.1.3, o czym niezwłocznie powiadomi Wykonawcę.

3.4.

§ 4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

§ 5.
5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

5.5.

5.6.

§ 6.
6.1.

6.2.

Strony niniejszej umowy ustalają, że w przypadku kontroli u Wykonawcy prowadzonej przez
uprawnione do tego organy administracji sanitarno-epidemiologicznej lub innych,
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu kserokopię protokołu z tej
kontroli w terminie 24 godzin od daty jej przeprowadzenia.
CZAS REALIZACJI I WA RUNKI DOSTAW
Godziny wydania posiłków z kuchni szczegółowo określa Załącznik nr 2 „…….”.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości opóźnienia w odbiorze posiłków oraz dostarczenia ich
pacjentom Szpitala.
Wykonawca odpowiada za prawidłowy sposób transportu posiłków.
Pracownicy Wykonawcy muszą wykazywać się znajomością postanowień Umowy w zakresie
niezbędnym do jej należytego wykonania.
Wszelkie zaistniałe nieprawidłowości w dostawie Zamawiający zgłasza Wykonawcy na piśmie
drogą elektroniczną na adres e-mail: ..........................., lub faxem na nr …………………………
WARTOŚĆ UMOWY, WARUNKI PŁATNOŚCI
Wartość Umowy ustala się na kwotę netto: ........................... zł (słownie: .......................
złotych) plus podatek VAT według obowiązujących stawek, co stanowi wartość brutto:
................... zł (słownie: ........................... złotych).
Kwota wynagrodzenia podana w § 5.1 obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez
Wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia, w szczególności koszty wynagrodzenia
pracowników oraz koszty utrzymania czystości i inne.
Płatność będzie realizowana na podstawie faktur wystawianych za każdy miesiąc
kalendarzowy.
Płatność z tytułu dostarczonych posiłków będzie dokonywana przelewem w ciągu 60 dni od
daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego oryginału faktury VAT, na
rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony w banku ………….. nr …………….. .
Bezwzględną przesłanką dla wystawienia przez Wykonawcę faktury obejmującej miesięczne
wynagrodzenie jest otrzymanie przez Zamawiającego od Wykonawcy szczegółowego wykazu
wykonanych prac.
Wysokość wynagrodzenia nie będzie uzależniona od liczby rozwiezionych posiłków dla
pacjentów Szpitala w trakcie trwania Umowy.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KONTROLE
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody powstałe w wyniku działania
bądź zaniechania osób, którym powierzył wykonanie czynności mieszczących się
w przedmiocie umowy oraz za wszelkie kary administracyjne i inne sankcje nałożone na
Zamawiającego przez nadzór sanitarny i inne właściwe organy, w związku z niewykonaniem
lub nienależytym wykonaniem usługi przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się pokryć
wszelkie nałożone na Zamawiającego kary wraz z odsetkami przez organy, o których mowa
w zdaniu poprzednim.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zatrudnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
właściwie przeszkolonego personelu, spełniającego wymagania zdrowotne oraz higieniczne
niezbędne do pracy z żywnością.

6.3.

§ 7.

Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność w przypadku zawinionych przez niego
zatruć bądź innych powikłań bezpośrednio wynikających z nienależytego wykonania
obowiązków sanitarnych i higienicznych.
ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW

7.1.

Zamawiający, zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1066 z późn.zm.) w pełnym
wymiarze czasu pracy osób, zwanych dalej Pracownikami, którzy w trakcie realizacji
przedmiotowego zamówienia będą wykonywać czynności dostarczania pacjentom Szpitala
posiłków.
7.2. Wykonawca jest zobowiązany zatrudniać Pracowników na okres wykonywania prac objętych
Przedmiotem umowy.
7.3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym
niż 7 dni, Wykonawca jest zobowiązany udokumentować fakt zatrudniania Pracowników
w formie:
7.3.1.
oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy, które będzie zawierać: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że wszystkie osoby wykonujące prace wskazane w § 8.1 są zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk,
rodzaju umowy o pracę i wymiaru czasu pracy oraz podpis osoby uprawnionej do
złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
7.3.2.
poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopię umowy 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 powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr
PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być
możliwe do zidentyfikowania
7.4. Naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań dotyczących zatrudniania Pracowników lub
wykazania faktu zatrudniania Pracowników uprawnia Zamawiającego do naliczenia
Wykonawcy kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach Umowy.
§ 8.
8.1.

8.2.

KONTROLE ZAMA WIAJĄCEGO
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli wykonania usługi, w tym w zakresie
terminowości, prawidłowości jej świadczenia oraz posiadania przez pracowników
Wykonawcy przepisanych prawem badań.
W przypadku stwierdzenia uchybień Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kar
umownych.

§ 9.

KARY UMOWNE

9.1.

Za niewykonanie lub niewłaściwe wykonywanie Umowy (bez względu na przyczynę),
Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
9.1.1.
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy przypadek niewykonania
lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy, w szczególności:
(i). uchybienie terminom, o których mowa w niniejszej Umowie (bez względu na
przyczynę),
(ii). odmowie poddania się kontroli,
(iii). naruszenia przez pracowników Wykonawcy zasad higieny i bhp;
9.1.2.
jeżeli wobec Zamawiającego lub Wykonawcy zastosowano karę z powodu naruszenia
przepisów sanitarno-epidemiologicznych lub innych przepisów, w związku ze
świadczoną usługą, w tym również gdy Wykonawca nie wykonał zaleceń pokontrolnych
– w wysokości równej trzykrotności sumy nałożonych kar i pozostałych kosztów
Zamawiającego dotyczących postępowania,
9.1.3.
w przypadku rozwiązania Umowy tj. (odstąpienia albo wypowiedzenia) z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto.
9.2. Kary umowne podlegają sumowaniu i są potrącane z bieżącym wynagrodzeniem, zaś
w przypadku niedokonania potrącenia, Wykonawca zapłaci kwotę naliczonych kar
pieniężnych w terminie 7 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej (w tym fax i e – mail).
9.3. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty prawa dochodzenia przez Zamawiającego kary
umownej.
9.4. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych, Zamawiający ma
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
9.5. W przypadku zakwestionowania usługi przez zewnętrzne służby sanitarne i inne posiadające
uprawnienie do kontroli oraz nałożenia na Zamawiającego kary finansowej, kara ta zostanie
w całości potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Za szkody spowodowane nie
wykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej Umowy
odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
§ 10.

CZAS TRWANIA UMOWY

10.1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia …………. do dnia ……………. .
§ 11.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

11.1. Zamawiającemu przysługuję prawo odstąpienia od Umowy w trybie określonym w art. 145
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r.,
poz. 1579 ze zm.).
§ 12.

ROZWIĄZANIE UMOWY

12.1. Zamawiający zachowuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym
w szczególności:
12.1.1. w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, co najmniej trzykrotnie, opóźnienia
w doręczeniu posiłków;
12.1.2. w przypadku zakwestionowania usługi przez zewnętrzne służby sanitarne i inne
posiadające uprawnienie do kontroli;
12.1.3. w przypadku niedostarczenia protokołu o którym mowa w § 3.4,

12.1.4.

§ 13.

w przypadku innego rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych
w niniejszej umowie.

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY

13.1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku
do treści oferty w przypadkach i na zasadach określonych poniżej:
13.1.1. zmiany określające sposób wykonania usługi – w przypadku, w którym będzie to służyć
podniesieniu standardu wykonania przedmiotu zamówienia, dostosowania do potrzeb
Zamawiającego lub wynikające z czynników zewnętrznych i nie będzie to wykraczało
poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, ani nie zwiększy
wynagrodzenia Wykonawcy,
13.1.2. zmiany technologii wykonania usługi lub rozwiązań technicznych nie przewidzianych
w umowie, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, równorzędne lub
lepsze funkcjonalnie od rozwiązań przyjętych w umowie lub wynikające z czynników
zewnętrznych oraz nie zwiększą wynagrodzenia Wykonawcy,
13.1.3. zmiany są konieczne na skutek zmiany przepisów prawa lub nakazów instytucji
kontrolnych,
13.1.4. zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji
upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych,
związanych z realizacją przedmiotu umowy,
13.1.5. wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
a w związku z nimi wystąpi konieczność wprowadzenia zmian do umowy, a zmiany te
są korzystne dla Zamawiającego i zostaną zaakceptowane przez Wykonawcę,
13.1.6. w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszt
wykonania zamówienia przez Wykonawcę z tym, że cena netto nie może ulec
podwyższeniu – Strony zmienią Umowę w zakresie wynagrodzenia w terminie 30 dni
od wejścia w życie właściwych przepisów; wynagrodzenie Wykonawcy w razie zmiany
przepisów może zostać zarówno podwyższone, jak i obniżone.
13.2. Każda ze zmian niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz
sporządzenia stosownego aneksu.
13.3. Nie stanowią zmiany Umowy, w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, następujące zmiany:
13.3.1. zmiana numeru rachunku bankowego
13.3.2. zmiana danych teleadresowych
13.3.3. zmiana danych rejestrowych,
13.3.4. zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,
13.3.5. zmiany wynikające ze zmian organizacyjnych po jednej ze stron Umowy, w tym
w szczególności w jego strukturze organizacyjnej,
13.3.6. zmiany wskazane szczegółowo w treści Umowy.
§ 14.

ZMIANA WIERZYCIELA I ZACHOWANIE POUFNOŚCI

14.1. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego z tytułu wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy może zostać dokonana tylko w trybie określonym w art. 54
ust. 5-7 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

14.2. Zastrzeżenie, o którym mowa w § 14.1, dotyczy w szczególności umów cesji wierzytelności,
umów poręczenia, umów gwarancji, umów przekazu, umów zastrzegających świadczenie na
rzecz osoby trzeciej umów skutkujących przystąpieniem osoby trzeciej do zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy, w tym umów skutkujących subrogacją generalną (art. 518
k.c.).
14.3. Zastrzeżenie, o którym mowa w § 14.1, dotyczy także umów na podstawie których
wierzytelność względem Zamawiającego będzie stanowiła zabezpieczenie zobowiązań
Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki).
14.4. Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielania pełnomocnictw szczególnych upoważniających
pełnomocników do przyjmowania świadczeń pieniężnych wynikających z niniejszej umowy na
swoje rachunki lub podmiotów innych niż Wykonawca.
14.5. Wykonawca zobowiązuje się do nie udzielania pełnomocnictw nieodwołalnych przez
mocodawcę w zakresie dochodzenia roszczeń majątkowych wynikających z niniejszej
umowy.
14.6. W razie wątpliwości przez czynność prawną mającą na celu zmianę wierzyciela w rozumieniu
niniejszej umowy lub ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z
roku 2013, poz. 217 ze zm.) Strony rozumieją każdą sytuację, w której Zamawiający byłby
zobowiązany do zapłaty podmiotom innym niż Wykonawca lub na rachunek bankowy innego
podmiotu niż Wykonawca.
14.7. Każda ze Stron niniejszej umowy zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich,
powziętych w ramach realizacji zamówienia, informacji dotyczących Zamawiającego i jego
spraw, a w szczególności na temat prowadzonej przez nią działalności oraz metod działania,
jej pracowników i współpracowników, klientów, oraz wszelkich innych informacji
pozyskanych w związku z realizacją tej umowy, których ujawnienie mogłoby narazić tę stronę
na szkodę, a także do nie przekazywania i nie udostępniania osobom trzecim dokumentów
powierzonych przez Zamawiającego.
14.8. Obowiązek zachowania tajemnicy poufności, o którym mowa w ust. 7, nie dotyczy informacji,
które:
14.8.1. w czasie ich ujawnienia były publicznie znane,
14.8.2. których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa,
orzeczenia sądu lub decyzji innego uprawnionego organu władzy, z zastrzeżeniem
niezwłocznego powiadomienia strony, której informacje mają zostać ujawnione o
takim obowiązku i zabezpieczeniu poufności tych informacji.
§ 15.

KONTAKT

15.1. Osoby odpowiedzialne za współpracę i kontrolę realizacji niniejszej umowy w:
15.1.1. po stronie Zamawiającego:
Pan/Pani___________
Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec
tel: _________
e – mail: __________@___________

15.1.2.

po stronie Wykonawcy:
Pan/Pani___________
______________________
ul. _______ , __________
tel: _________
e – mail: __________@___________
15.2. W zakresie nie uregulowanym szczegółowo w umowie, wszelką korespondencję, pisma
i druki Strony mają obowiązek doręczać sobie nawzajem bezpośrednio lub listami poleconymi
lub pocztą kurierską na adres wskazany w § 15.1.
15.3. O wszelkich zmianach adresu Strony będą się nawzajem informować w jeden z podanych
w § 15.2 powyżej sposobów. W przypadku braku zawiadomienia o zmianie adresu, wysłanie
korespondencji na adres wskazany w umowie lub na ostatni znany adres, strony uznają za jej
skuteczne doręczenie w terminie wyznaczonym do odbioru korespondencji w terminie
pierwszej awizacji.
§ 16.

POSTANOWIENIA KOŃ COWE

16.1. Ewentualne spory wynikające z niniejszej Umowy rozpatrywane będą przez sąd powszechny,
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
16.2. Rozwiązanie Umowy ani jego tryb nie będzie miał wpływu na zobowiązania Stron w zakresie
poufności, o której mowa w § 14.
16.3. Wszelkie załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.
16.4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz treść oferty stanowią integralną część
Umowy.
16.5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
16.6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze Stron.

…………………………………………………
ZAMAWIAJĄCY

…………………………………………………
WYKONAWCA

