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-PROJKET-

UMOWA Nr …./345/DP/SD/2021
Zawarta w dniu ……….. 2021 r. pomiędzy :
Powiatem Myszkowskim - Powiatowym Zarządem Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach, 42-310 Żarki,
ul. Myszkowska 59, NIP : 577-197-51-85, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez :
1. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie - Pan Zbigniew Cesarz
a
……………………………………………………………………………………………………..

REGON: ………………….., NIP: …………………………
zwanym w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
1. ……………………………………………………………………………………………………
Zgodnie z regulaminem wydatkowania środków publicznych na zamówienia, których wartość nie przekracza
kwoty 130 000,00 zł oraz na podstawie złożonej oferty cenowej Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje
się do wykonania pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych zlokalizowanych
w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu myszkowskiego w roku 2021, pomiędzy stronami została zawarta
umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie: Pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach
kolejowo-drogowych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu myszkowskiego
w roku 2021.
2. Przedmiot umowy obejmuje przeprowadzenie dwu-krotnych, tj. w ciągu dwóch kolejnych dób (wtorek i środa
lub środa i czwartek) całodobowych pomiarów ruchu drogowego w miesiącach kwiecień-maj 2021 roku
na 2-óch przejazdach kolejowo-drogowych usytuowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu
myszkowskiego wraz z wypełnieniem kart pomiarowych oraz obliczeniem iloczynu ruchu i przekazanie ich
zarządcy drogi.
3. Realizacja przedmiotu umowy określonego w ust. 2 zostanie wykonana zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy
złożoną w postępowaniu prowadzonym na podstawie regulaminu wydatkowania środków publicznych na
zamówienia, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł.
4. Przedmiot umowy określony w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z niniejszą umową,
zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przepisami prawa, zgodnie z warunkami określonymi
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków
technicznych, jakimi powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1744 ze zm.) wraz z załącznikami oraz przy zachowaniu należytej staranności.
5. Szczegółowy sposób wykonania przedmiotu umowy oraz lokalizację przejazdów kolejowo-drogowych określają
Wytyczne Techniczne (WT) dla przeprowadzenia pomiaru ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych
usytuowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu myszkowskiego w 2021 roku - stanowiące załącznik
do niniejszej umowy.
§2
1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedze, odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia,
jeżeli obowiązujące prawo nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień oraz środki materialne niezbędne
do prawidłowego realizowania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby należycie wykonać przedmiot umowy,
a w szczególności aby przedmiot umowy został wykonany terminowo, rzetelnie i starannie z poszanowaniem
obowiązujących przepisów prawa, standardów i reguł wykonywania usług objętych przedmiotem niniejszej
umowy.
3. Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie pracowników zatrudnionych przy pomiarze ruchu od następstw
nieszczęśliwych wypadków.
1/6

Załącznik Nr 4

Znak sprawy: PZD/9/345/DP/SD/2021

§3
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 w terminie do dnia 31.05.2021 r.
2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletny i zgodny z warunkami niniejszej Umowy przedmiot umowy
w siedzibie Zamawiającego, tj.: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki, do której
Wykonawca zobowiązany jest go dostarczyć.
3. Wykonawca wykona i dostarczy przedmiot umowy zgodnie z warunkami określonymi w WT.
4. Termin przekazania przez Wykonawcę kompletnych materiałów do PZD Myszków wynosi 14 dni od dnia
zakończenia drugiego pomiaru, zgodnie z warunkami określonymi w WT.
5. Zamawiający dokona sprawdzenia kompletności dokumentacji pomiarowej złożonej przez Wykonawcę,
a następnie spisany zostanie protokół zdawczo - odbiorczy, stanowiący potwierdzenie wykonania kompletności
pomiarów i podstawę do wystawienia faktury VAT.
6. W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy, Zamawiający powiadomi o ich istnieniu Wykonawcę.
7. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady przedmiotu umowy. Wady winny być usunięte w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego, ustalonym w porozumieniu z Wykonawcą, a w przypadku braku współpracy
ze strony Wykonawcy w tym zakresie, w ustalonym jednostronnie przez Zamawiającego terminie.
8. Strony ustalają, że istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy zawarte w Wytycznych
Technicznych, a zaakceptowane przez Wykonawcę w treści Formularza Ofertowego, stanowią integralną część
umowy i wiążą Wykonawcę na równi z postanowieniami niniejszej umowy.
9. Podstawą zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie protokół zdawczo-odbiorczy
kompletnych materiałów pomiarowych, podpisany przez obie strony umowy i prawidłowo wystawiona faktura VAT.
§4
1. W przypadku powierzenia wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom, za działania lub zaniechania
podwykonawców, Wykonawca odpowiada jak za własne działania lub zaniechania. Wyłącznie Wykonawca będzie
odpowiedzialny za rozliczenie z podwykonawcami, którym powierzył wykonanie usługi na podstawie niniejszej
umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o przeszkodach w realizacji
przedmiotu umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości i terminowości wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy w sposób wadliwy, Zamawiający wskazując
sposób ich naruszenia, może wezwać go do zmiany sposobu ich wykonywania i wyznaczyć w tym celu odpowiedni
termin ponownych pomiarów (nie przekraczających ostatecznego terminu wykonywania umowy tj. 31.05.2021 r.).
Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w terminie 7 dni
od upływu terminu określonego w ww. wezwaniu.
§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie,
zgodnie z ofertą złożoną w zapytaniu o cenę, w kwocie: …………….. zł /Brutto/ (słownie: ………………………………).
2. Podstawą rozliczenia między stronami będzie faktura, którą wystawi Wykonawca na podstawie podpisanego
przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w § 3 ust. 5.
3. Faktura będzie płatna przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu,
przelewem na konto bankowe podane na fakturze.
4. Faktury przedłożone Zamawiającemu z naruszeniem zasad określonych w ust. 3 zostaną zwrócone
Wykonawcy z odmową ich realizacji. Ten sam tryb postępowania stosowany będzie w odniesieniu do faktur na
prace dodatkowe i zamienne, bądź na które Wykonawca nie otrzymał zlecenia ich wykonania przez
Zamawiającego.
5. Fakturę należy wystawić na: Nabywca: Powiat Myszkowski, 42-300 Myszków, ul. Pułaskiego 6,
NIP 577 197 51 85, Odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki.
6. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji z jakichkolwiek tytułów.
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7. Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w niniejszym postępowaniu dopuszcza możliwość przesyłania faktury
drogą elektroniczną.
8. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej,
wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) udostępnionej na
stronie internetowej https://efaktura.gov.pl
9. Zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych ustrukturyzowanych
dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty wykonawcze.
10. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na Platformie
Elektronicznego Fakturowania na maila: przetargi@pzd.com.pl
UWAGA: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie stosuje mechanizm podzielonej płatności do faktur
wystawionych przez czynnych podatników podatku od towarów i usług, płatnych bezgotówkowo. (Zgodnie
z uchwałą Nr 903/2018 Zarządu Powiatu w Myszkowie)
§6
1. Zamawiający do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktów z Wykonawcą ustanawia osobę
………………….. tel. 34 314 83 04, e-mail: ...@pzd.com.pl
2. Wykonawca jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych i kontaktów z Zamawiającym ustanawia
osobę ………………. tel………………… e-mail: ………………………..
3. Do kierowania realizacją przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza: ...........................................................................................................................
4. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o przeszkodach
w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania zamówienia.
5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie adresów, siedzib,
firmy, osób reprezentujących, numerów telefonów, numerów faksów i adresów poczty elektronicznej.
6. W przypadku nie zrealizowania obowiązków wskazanych w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, korespondencję
dostarczoną pod adresem wskazany w niniejszej umowie uznaje się za skutecznie doręczoną zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. (Dz.U z 2020. Poz. 1575
z późn.zm).
§7
1. W terminie 14 dni od zakończenia pomiarów, Wykonawca przekaże do PZD Myszków:
- protokół z kontroli pomiarów ruchu,
- plik arkusza kalkulacyjnego z danymi pozyskanymi w ramach prac pomiarowych w terenie, oddzielnie dla
każdego przejazdu kolejowo-drogowego,
- w przypadku prowadzenia wideo rejestracji pomiarów ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych, należy
również przekazać materiał filmowy,
- opracowane wyniki pomiarów - oddzielnie dla każdego przejazdu kolejowo-drogowego, w wersji elektronicznej
i papierowej
2. Po pomiarach ruchu drogowego osoba z ramienia Zamawiającego oceni zgodność przeprowadzonych
pomiarów ruchu drogowego z Wytycznymi Technicznymi przeprowadzenia pomiaru ruchu drogowego
na przejazdach kolejowo-drogowych usytuowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu
myszkowskiego w 2021 roku.
3. Po spełnieniu wszystkich warunków i spisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, Wykonawca wystawi fakturę.
4. W przypadku stwierdzenia braku wyników lub uzyskania wyników nieprawidłowych, Wykonawca powtórzy
pomiar w tym samym dniu tygodnia jeden tydzień po pomiarze podstawowym (zakres pomiaru uzupełniającego
ma być taki sam jak pomiaru podstawowego).
5. Do odbioru poprawionego pomiaru ruchu postanowienia ust. 1 do 3 stosuje się odpowiednio.
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§8
1. WYKONAWCA przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO majątkowe prawa autorskie do wykonanej dokumentacji
pomiarowej, w zakresie korzystania z niej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i we wszystkich krajach
za granicą, na następujących polach eksploatacji, obejmujących w szczególności:
a. utrwalenie wszelkimi znanymi technikami, w tym techniką zapisu cyfrowego, elektronicznego, magnetycznego,
światłoczułego, technikami drukarskimi, reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową , w formie
elektronicznej,
b. zwielokrotnienie na nośnikach w technikach, o których mowa w pkt. a;
c. publiczne udostępnienie nośników;
d. publiczne odtwarzanie, wystawianie i wyświetlanie;
e. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości
nakładów;
f. wprowadzanie do obrotu przy użyciu internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci
telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
g. publiczne udostępnianie przedmiotu umowy, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i czasie przez siebie wybranym;
h. sporządzanie wersji obcojęzycznych;
i. zamieszczania w dokumentacji przetargowej oraz udostępnianie i umieszczanie na własnej stronie
internetowej;
2. WYKONAWCA przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO również prawo do wykonywania autorskich praw zależnych
do opracowań przedmiotu umowy, w tym do rozporządzania i korzystania w zakresie, o którym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu.
3. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu dotyczy również powstałych w wyniku
wykonywania przez ZAMAWIAJĄCEGO uprawnień, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu i nie jest
ograniczone czasowo ani terytorialnie.
4. WYKONAWCA wyraża zgodę na wykonywanie przez ZAMAWIAJĄCEGO autorskich praw osobistych
do przedmiotu umowy, według potrzeb ZAMAWIAJĄCEGO wynikających z przyjętego przez niego sposobu
rozpowszechniania przedmiotu umowy dla celów informacyjnych, promocyjnych bądź komercyjnych,
w szczególności na:
a. decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa;
b. decydowanie o rozpowszechnianiu całości lub części przedmiotu umowy, samodzielnie lub w połączeniu
z innymi przedmiotami umów.
5. WYKONAWCA zapewnia, że dokumentacja pomiarowa będzie wynikiem wyłącznie jego twórczości i nie
będzie naruszała praw majątkowych ani osobistych osób trzecich. WYKONAWCA zobowiązuje się również, że
przed dostarczeniem dokumentacji pomiarowej ZAMAWIAJĄCEMU nie dokona żadnych rozporządzeń autorskimi
prawami majątkowymi, nie udzieli żadnych licencji na korzystanie z tych praw, ani nie dokona ograniczeń
wykonywania autorskich praw osobistych.
6. Łącznie z przekazaniem dokumentacji pomiarowej, w tym również w przypadku przekazania części
dokumentacji pomiarowej, w razie odstąpienia częściowego lub rozwiązania umowy, WYKONAWCA przenosi na
rzecz ZAMAWIAJĄCEGO prawa autorskie majątkowe do przekazanego przedmiotu zamówienia i prawa
do wykonywania praw zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia.
7. WYKONAWCA wyraża zgodę na aktualizację i dokonywanie przeróbek dokumentacji pomiarowej
oraz wykorzystywanie jej w przyszłości na polach eksploatacji określonych powyżej.
8. WYKONAWCA bez dodatkowego wynagrodzenia wyraża zgodę na aktualizację i dokonywanie przeróbek
opracowań oraz wykorzystywanie ich w przyszłości na polach eksploatacji określonych powyżej.
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§9
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewykonywania, bądź nienależytego
wykonywania przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku określonym w § 4 ust. 3. Odstąpienie powinno
nastąpić w terminie 7 dni od zaistnienia przesłanki do odstąpienia.
2. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych,
w formie kar umownych.
3. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
2.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność
Wykonawca, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy,
b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto
określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy tydzień opóźnienia licząc od ustalonego przez strony
terminu wykonania przedmiotu umowy,
c) za opóźnienie lub zwłokę w usuwaniu wad w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia lub zwłoki, liczony od ustalonego
przez strony terminu na usunięcie wad.
4. Strony ustalają, iż w razie nienależytego wykonania przedmiotu umowy będzie naliczana kara umowna
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 z jednoczesnym zobowiązaniem Wykonawcy
do poprawienia nienależycie wykonanego przedmiotu umowy na własny koszt z sankcjami jak w ust. 3 pkt. 2.1b).
5. W przypadku niekompletności dokumentacji pomiarowej, koszt wykonania dokumentacji uzupełniającej
w całości pokryje Wykonawca.
6. Jeżeli kary umowne nie pokryją szkód, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy
pokrycia pozostałej części szkód, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.
7. Kary umowne za opóźnienie, bądź zwłokę Zamawiający może potrącić z płatności należnej Wykonawcy.
8. Zapłacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy.
9. Wykonawca nie ma prawa przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy
bez zgody Zamawiającego.
10. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.
§ 10
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy pod rygorem nieważności mogą być dokonywane wyłącznie
w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnianiu
należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§ 11
1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. Przez Siłę Wyższą
rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani
zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy. Siła wyższa obejmuje niżej wymienione
okoliczności:
a) gwałtowne zjawiska klimatyczne o charakterze klęski żywiołowej, w szczególności: powódź, huragan, ruchy
górotworu oraz inne nadzwyczajne ruchy tektoniczne,
b) akty władzy publicznej,
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c) zaburzenia życia zbiorowego, w szczególności: wojna, inwazja, bunt, akty terroryzmu, rewolucja, powstanie,
przewrót cywilny lub wojskowy, wojna domowa, zamieszki, rozruchy, niepokoje oraz strajki.
2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe
wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 3 dni, powiadomi drugą Stronę
o takich okolicznościach i ich przyczynie.
3. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 2 miesięcy lub dłużej, Strony mogą w drodze
wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę, bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań, oprócz
płatności należnych z tytułu wykonanych prac (z uwzględnieniem zapisów pkt 5).
4. Okres występowania następstw Siły Wyższej nie powoduje przesunięcia terminów realizacji usług określonych
w Umowie.
5. Jeśli siła wyższa uniemożliwi realizację przedmiotu umowy, dalsze zadania nie muszą być przekazywane
Zamawiającemu i nie podlegają wynagrodzeniu. W przypadku wykonania jedynie części przedmiotu umowy,
rozliczeniu podlegają jedynie zakończone prace.
Wykaz zrealizowanych robót zamieszczony zostanie w przygotowanym protokole i w terminie ustalonym w
porozumieniu Stron.
§ 12
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny
z dnia 23 kwietnia 1964 r.(Dz. U. z 2020 po. 1740), Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm).
2. Wykonawca i Zamawiający deklarują, że podejmą działania aby spory mogące powstać w trakcie realizacji
niniejszej umowy, zostały rozwiązane polubownie w drodze bezpośrednich negocjacji.
3. Nierozstrzygnięte spory będą rozpoznawane na drodze postępowania sądowego, w sądzie właściwym dla
siedziby Zamawiającego.
4. Zaistnienie sporu, dotyczącego umowy, nie zwalnia Strony od obowiązku dotrzymania pozostałych
zobowiązań wynikających z umowy, pozostających poza sporem.
5. Załączniki wymienione w treści umowy stanowią jej integralną część.
6. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Umowę sporządzono w 2 jednakowych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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