UMOWA-PROJEKT
zawarta w dniu ..........................................................w Łodzi pomiędzy:
Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną do
rejestru

przedsiębiorców

Gospodarczy
010684960,
Pion

Krajowego
kapitał

prowadzonego
Rejestru

zakładowy:

Infrastruktury

Obszar

przez

Sąd

Rejonowy

Sądowego,

pod

nr

774.140.000
Operacyjny

zł

ds.

w

dla

m.

0000334972,
całości

Administracji

st.

Warszawy,

NIP

525–000–73–13,

wpłacony,
Północ

Wydział

w

ramach

z siedzibą

w

XIII

REGON:

której

działa:

Gdańsku

przy

ul. Targ Rakowy 7/8, 80-940 Gdańsk, zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:
.……………….………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..

a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
..................................................................................... z siedzibą w...................................…....
przy

ulicy.........................................,

prowadzonego

przez

Sąd

kod

pocztowy....

-...................,

Rejonowy.....................................

wpisaną

Wydział

do

rejestru

Gospodarczy

przedsiębiorców

Krajowego

Rejestru

Sądowego pod numerem KRS:........................., kapitał zakładowy w wysokości …………….. zł / kapitał
zakładowy w wysokości ……………….. zł – wpłacony (dla spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych) NIP:
………………….,

Regon:

…..……………….

zwanym

w treści

umowy

„Wykonawcą”,

reprezentowanym przez:
………………………….. ………………………………………
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)
(imię

i

nazwisko)

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

zamieszkałym/ą

w

.........................................przy

ulicy

................................, kod pocztowy ....-......, przedsiębiorcą działającym pod firmą ....................... z siedzibą
w ........................
i Informacji

o

przy

ulicy

..........................,

Działalności

kod

Gospodarczej

pocztowy

....-.......,

Rzeczypospolitej

wpisanym
Polskiej,

do

Centralnej

NIP:

Ewidencji

…………………,

Regon: ……………… PESEL: ………….., zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,
Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, które miałyby
wpływ na ważność niniejszej umowy i są zgodne z dokumentami przedstawionymi

na okoliczność jej

zawarcia.
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie …………………………. na podstawie wewnętrznych przepisów
Zamawiającego zawarta została umowa następującej treści :
§ 1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiot umowy stanowi sukcesywna dostawa dla jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A pieczątek,
gumek do automatów, wkładów tuszujących i wizytówek w rodzajach określonych w załączniku nr 1 do umowy i
ilościach określonych w formularzu rzeczowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, do miejsc
wskazanych w wykazie dostaw stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.

2. Automaty i wkłady tuszujące do pieczątek muszą być fabrycznie nowe, a gumki do automatów muszą być
samoprzylepne (taśma klejąca).
3. Wizytówki tej samej treści Wykonawca dostarczać będzie pakowane po 100 szt. lub 50 szt. w kartonowe pudełka.
4. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność przedmiotu umowy i wydać mu przedmiot
umowy, a Zamawiający zobowiązuje się przedmiot umowy odebrać i zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ustalone
w umowie.
5. Zamawiający zastrzega prawo nie wykorzystania maksymalnej wartości przedmiotu umowy określonej w § 5 ust. 1 –
w zależności od jego potrzeb. Nie wykorzystanie przez Zamawiającego do 30 % wartości umowy nie może stanowić
podstawy do roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowania umowy.
6. W zależności od faktycznego zapotrzebowania w ramach złożonej oferty, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
zwiększenia ilości jednego asortymentu towaru kosztem ograniczenia ilości innego w granicach łącznej wartości
przedmiotu zamówienia określonej w § 5 ust. 1 umowy.
§2
Oświadczenia
1. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonywania przedmiotu
umowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w pełnym zakresie za szkody poniesione przez Zamawiającego, a powstałe
wskutek nieprzestrzegania postanowień niniejszej umowy, a w szczególności za dostawę przedmiotu umowy o
innych, niż wymagane normach lub parametrach.
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy nie jest objęty prawami osób trzecich oraz jest wolny od jakichkolwiek
wad fizycznych, czy prawnych, a w szczególności opłacone są wymagane odrębnymi przepisami opłaty podatkowe
i celne.
4. Wykonawca zapewnia, iż materiały stanowiące przedmiot sprzedaży są bezpieczne dla ludzi i środowiska.
5. Wykonawca na żądanie Zamawiającego – nie częściej niż raz w miesiącu – będzie sporządzał zestawienia z ilości i
wartości wykonania umowy i przekazywał na adres e-mail……………………..………………….,
6. Zmiana osoby, do której będzie przekazywane ww. zestawienie nie wymaga zmian umowy, lecz pisemnego
poinformowania Wykonawcy.
§3
Wydanie i odebranie przedmiotu umowy
1. Przedmiot umowy będzie dostarczany sukcesywnie, częściami, na podstawie zamówień szczegółowych składanych
do Wykonawcy przez osoby wymienione w załączniku Nr 3 do umowy, faksem na numer...................................lub
e-mailem na adres:……...............................…....,
2. Dostawy przedmiotu umowy będą następować w dniach pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku, w
godzinach od 8.00 do 14.00 do miejsc wskazanych w załączniku nr 3 do umowy. Dostawy odbywać się będą na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. Dostawy będą realizowane w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia szczegółowego zamówienia przez
Zamawiającego
4. Wartość brutto jednorazowej dostawy przedmiotu zamówienia nie powinna być niższa niż 50 zł.
5. Odbiór przedmiotu umowy następować będzie poprzez sukcesywne dostawy.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady jakościowe i braki ilościowe przedmiotu umowy, to
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o nich Wykonawcę, a Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić braki i

dostarczyć na swój koszt i ryzyko przedmiot umowy wolny od wad w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia.
§ 4.
Termin realizacji
1. Termin realizacji umowy: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości zawarcia z Wykonawcą aneksu przedłużającego termin
realizacji umowy ze względu na niewykorzystanie wartości umowy z zastrzeżeniem § 1 ust. 5.
§5
Warunki płatności
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, co do ilości, o których mowa w formularzu rzeczowo-cenowym stanowiącym
załącznik nr 2 do umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości brutto ..................................... zł
(słownie :....................................................................................). Podana cena zawiera wszystkie koszty związane z
realizacją zamówienia, w tym koszty transportu.
2. Zapłata nastąpi częściami, za faktycznie dostarczone poszczególne części przedmiotu umowy.
3. Ceny jednostkowe netto wskazane w formularzu rzeczowo – cenowym, załączniku nr 2 do umowy są wiążące i nie
podlegają zmianom do końca realizacji umowy.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana
stawki VAT. Warunkiem wprowadzenia tych zmian jest wejście w życie przepisów, które pozostają w związku z
umową i zastosowanie, których jest wymagane dla działania stron zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
5. Strony wyłączają możliwość dokonania przez Wykonawcę cesji należności z tytułu niniejszej umowy na osoby
trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
6. Za dostarczone części przedmiotu umowy Wykonawca wystawiać będzie Zamawiającemu faktury VAT. Wykonawca
zobowiązany jest do umieszczenia na fakturze następujących danych identyfikacyjnych Zamawiającego:
Poczta Polska S.A Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Administracji Północ
ul. Targ Rakowy 7/8
80-940 Gdańsk
NIP 525-000-73-13
7. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowić będzie podpisany czytelnie przez obie strony protokół odbioru
danej części przedmiotu umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy.
8. Za daną część przedmiotu umowy Wykonawca wystawi fakturę VAT nie później niż w ciągu 7 dni od daty
podpisania dokumentu odbioru.
9. Zapłata wymagalnej należności Wykonawcy nastąpi przelewem bankowym w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

na następujący rachunek

bankowy Wykonawcy:

……………………………...........................................................................................
10. Zmiana numeru rachunku bankowego wskazanego w ust. 9 wymaga dla swej ważności zawarcia aneksu do
niniejszej umowy.
11. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
12. Zamawiający nie będzie prowadził z Wykonawcą rozliczeń w walutach obcych
§ 6.
Gwarancja

1. Niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości
na przedmiot umowy na okres 12 miesięcy od daty otrzymania danej części przedmiotu umowy.
2. W ramach uprawnień z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady, Zamawiający może w szczególności żądać, a
Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt wymienić przedmiot wadliwy na wolny od wad bądź dokonać
usunięcia wad w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o ujawnieniu wady.
§ 7.
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
1) za zwłokę w dostarczeniu części przedmiotu umowy - w wysokości 50 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt zł) za każdy
dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 50 zł brutto (słownie:
pięćdziesiąt zł) za każdy dzień zwłoki,
3) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi/gwarancji – w wysokości 50 zł brutto (słownie:
pięćdziesiąt zł) za każdy dzień zwłoki.
4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w
wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującej mu zapłaty. Zapłata lub potrącenie kary
umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy.
3. Zamawiający oprócz ustalonych kar umownych może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na zasadach
ogólnych.
4. Z tytułu zwłoki w zapłacie wymagalnej należności Wykonawcy, Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek
w wysokości ustawowej.
§ 8.
Rozliczenia
1. W razie zgłoszenia przez jedną ze stron umowy roszczeń związanych z jej wykonaniem, Strony zobowiązują się do
pisemnego ustosunkowania się do tych roszczeń, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od chwili ich
zgłoszenia.
2. Jeżeli którakolwiek ze stron odmówi uznania roszczenia lub udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o
którym mowa w ust. 1, druga strona może zwrócić się do sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego o
rozstrzygnięcie sporu.
§ 9.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w
formie…………………………………………………….. w wysokości 5% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1,
tj. kwotę ………………………(słownie………………………………………………………………….zł).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
§ 10.
Odstąpienie od umowy

1. Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
Zamawiającego. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni, od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach, a Wykonawca może żądać jedynie ceny należnej mu z tytułu wykonania części umowy,
2) w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, rozwiązania firmy Wykonawcy lub wydania nakazu zajęcia
majątku Wykonawcy.
3) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy, przerwał jej wykonanie albo w terminie nie dostarczył
przedmiotu umowy lub jego części na zawiadomienie Zamawiającego, a powstała w tych przypadkach zwłoka
była dłuższa niż 5 dni, z konsekwencjami określonymi w § 7 ust.1 pkt.4
§ 11.
Zmiany umowy
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem
nieważności, z zastrzeżeniem postanowień §12 ust. 1 i 7.
2. Zmiany nazwy (nie wynikające ze zmiany przedsiębiorcy, np. spowodowane wewnętrznymi zmianami
organizacyjnymi) i adresu stron nie wymagają formy aneksu. Informacje o takich zmianach strony przekazują w
formie pisemnej.
3. Zmiany stawki VAT oraz związane z tym zmiany kwoty VAT i kwoty brutto przedmiotu umowy nie wymagają formy
aneksu. Informacje o takich zmianach strony przekazują w formie pisemnej.
§ 12.
Postanowienia końcowe
1. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu i oświadczają, że ich aktualne
adresy dla korespondencji są następujące:
Zamawiający: Poczta Polska S.A. , ...........................................................................................
Wykonawca: ……………………………………….....................................................…………….
2. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 1 powoduje ten skutek, że pismo wysłane na adres podany w ust.1
uznaje się za doręczone także wówczas, gdy zostanie zwrócone z powodu nieaktualnego adresu.
3. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Spory mogące wynikać na tle wykonywania umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego
miejscowo właściwego dla Zamawiającego.
5. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest

p. ……………………… tel. ……......…,

6. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest p. ……………………….. tel. ………………..,
7. Zmiana osób wymienionych w ust., 5 i 6 wymaga formy pisemnej i nie stanowi zmiany umowy.
8. Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Załączniki:
Nr 1, 1a, 1b – typowe wzory pieczątek i wizytówek,
Nr 2 – formularz rzeczowo-cenowy (kserokopia z oferty Wykonawcy)
Nr 3 – wykaz osób uprawnionych do zamawiania i miejsc dostaw,
Nr 4 – wzór protokołu odbioru,

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 1
Typowe wzory pieczątek

1.
POCZTA POLSKA S.A.
CENTRUM OBSŁUGI FINANSOWEJ
OŚRODEK OBSŁUGI I DYSTRYBUCJI
USŁUG
Wydział Archiwum Poczty Polskiej S.A.
ul. Świętokrzyska 31/33 , 00-941 Warszawa
NIP: 525-000-73-13

2.
Otwarto celem ustalenia adresów
przez komisję w składzie:
1. ……………………………………..
2.

……………………………………..

3.

……………………………………..

3.
POCZTA POLSKA S.A.
PION OPERACJI LOGISTYCZNYCH
REGION DYSTRYBUCJI w WARSZAWIE
Wydział Terenowy Transportu Warszawa 2
ul. Sowińskiego 28, 01-105 Warszawa
NIP: 525-000-73-13

4.
ZWROT dn. ……………







Adresat nieznany
Adresat odmówił przyjęcia
Adresat wyprowadził się
Adres niedostateczny
Adresat nie podjął
Adresat zmarł

5.
Przesyłkę można odebrać
w Urzędzie Pocztowym Łódź-6
przy ul. Głębokiej 2/4
w dniu dzisiejszym po godz.: 19:00 lub
od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 - 20:00
w soboty w godz.: 8:00 - 13:00

6.
POCZTA POLSKA S.A.
PION INFRASTRUKTURY
OBSZAR OPERACYJNY ds. ADMINISTRACJIPÓŁNOC
ul. Targ Rakowy 7/8, 80-940 Gdańsk
NIP: 525-000-73-13

7.
p.o. KIEROWNIK
PRZEDSTAWICIELSTWA OPERACYJNEGO
Jan Sarnowski

8.
Urząd Pocztowy Warszawa 4
Wpł………………poz……………
Podpis przyjm…………………….

9.
Mieszkanie zamknięte
Awizo pozostawiono w skrzynce
data………….…..….podpis………………….

10.
Mieszkanie zamknięte
Awizo Warszawa 82
Zawiadomienie włożono do skrzynki

11.
POBRANIE

12.
PRIORYTET
PRIORITAIRE

13.
ZWROT DO……………………..

14.
ZWROT
ADRESAT NIEZNANY

15.
Sprawa służbowa
wolna od opłaty pocztowej

16.
ZWROT
Adresat odmówił przyjęcia

17.
ZWROT
NIE PODJĘTO W TERMINIE

18.
PRIORYTET

19. DATOWNIK
2009 PAŹ. 20

20. KOŁEK Ø 30

21. PIECZĄTKA wpływu z datownikiem
POCZTA POLSKA S.A.
PION INFRASTRUKTURY
OBSZAR OPERACYJNY w WARSZAWIE

2013Wpłynęło
10 19
dnia
KANCELARIA OGÓLNA
Numer dziennika………………….….Zał. ………..

22 KOŁEK

R ogółem = ..................... w tym z PO = ......................
--------------------------------------------------------------------------------------------Doręczono
w tym z PO =
.....................
ogółem = ....................... ilość zwróconych PO =...................
--------------------------------------------------------------------------------------------Awizowano
w tym z PO = ...........................
ogółem =
.........................
--------------------------------------------------------------------------------------------Zwrócono do
w tym z PO = ..............................
nadawcy = ---------------------------

Numer i data umowy ………………………………………………………..
Usługa wykonana zgodnie z umową

tak

nie

Rodzaj przychodu (konto zespołu 7) ……………………………………..
MPP 1 ………………………………………………………………………..
MPP 2 ……………………………………………………………………….
Identyfikator nieruchomości* ………………………………………………..
Czy nabywcą jest pracownik

tak

nie

Czy pracownik wyraził zgodę na potrącenie należności z listy płac

Sprawdzono pod względem m e r yt o r yc z n ym

data ......................................... podpis ....................................
Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

data ......................................... podpis ....................................
* wypełnić w przypadku faktur dotyczących przychodów z nieruchomości

tak

nie

23. PIECZĄTKA AUTOMATYCZNA/KOŁEK Ø 40
Treść pieczątki, która przy wizualizacji obowiązującej w Poczcie Polskiej S.A. nie mieści się w
pieczątce Ø 30

24. DATOWNIK OKOLICZNOŚCIOWY
Odcisk datownika, na który składa się:
- data stosowania,
-nazwa Urzędu Pocztowego (bez skrótu UP),
- krótki tekst napisu okolicznościowego,
- wyraźny element graficzny ilustrujący hasło.

25. DATOWNIK OKOLICZNOŚCIOWY ZE ZMIENNĄ DATĄ
Elementy jak w poz. 24 plus zmienna data.

Załącznik Nr 3

Wykaz osób uprawnionych do zamawiania i miejsc dostaw
Płatnik(dane do wystawiania
faktury)

Adres miejsca dostawy
asortymentu i wysyłki faktury
Poczta Polska SA.Pion
Infrastruktury Oszar
Operacyjny ds.. Administracji
Północ Wydział Zaopatrzenia
ul.Jagielońska 6 ,
85-950 Bydgoszcz
Poczta Polska SA.Pion
Infrastruktury Oszar
Operacyjny ds.. Administracji
Północ Wydział Zaopatrzenia
ul.Obywatelska 121/129,
90-945 Łódź

Poczta Polska SA.Pion
Infrastruktury Oszar
Operacyjny ds.. Administracji
Północ ul. Targ Rakowy 7/8,
80-940 Gdańsk
NIP:525-000-73-13

Poczta Polska SA.Pion
Infrastruktury Oszar
Operacyjny ds.. Administracji
Północ Wydział Zaopatrzenia
ul.Aleja Niepodległości 41,
70-940 Szczecin
Poczta Polska SA.Pion
Infrastruktury Oszar
Operacyjny ds.. Administracji
Północ Wydział Administracji,
ul.11 Listopada 3,
11-200 Bartoszyce
Poczta Polska SA.Pion
Infrastruktury Oszar
Operacyjny ds.. Administracji
Północ Wydział Zaopatrzenia
ul. Głogowska 17 ,60-943
Poznań

Osoby do kontaktu

Wydział Zaopatrzenia

Justyna Michalak
Tel. 52 339 56 83

Wydział Zaopatrzenia

Jacek Gajewski
tel.42 630 65 81

Wydział Zaopatrzenia

Iwona Rosińska
tel.90 440 14 42

Wydział Administracji
Wydział Zaopatrzenia

Witold Darski
tel.89 762 02 19
Wiesław Portalski
tel.890527 29 24

Wydział Zaopatrzenia

Aldona Tusińska
tel.61 869 70 22

Załącznik nr 4 do Umowy

Protokół odbioru
Nazwa jednostki organizacyjnej dokonującej odbioru :
……………………………………………………………………………………….…………
Przedmiot odbioru – …………………………………………….………………………..…..
do Umowy nr ……………………………………………….……………………………...….
Nazwa Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………..……
Numer dokumentu dostawy……………………………Data dostawy……………….……
Ilość dostarczona ogółem……………………………………………………………….……
Zakres przeprowadzonego odbioru:
Stan opakowania…………………………....................................................…………….
Jakość towaru – kontrola w 100%* / kontrola wyrywkowa*
Inne

badania

zgodnie

z

wymaganiami

określonymi

w

załączniku

nr

1

do

Umowy.

Jakość dostarczonego asortymentu nie budzi zastrzeżeń*/ budzi zastrzeżenia*
Stwierdzono następujące wady:
…………………………..……………………………….………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Osoby uczestniczące w odbiorze:
L.p.

Imię i nazwisko

Zamawiający/Wykonawca

1
2
3
4

DATA: .................................................

Podpis

