Znak sprawy: PI.TPZKr.2600.097.2018

załącznik nr 2 do siwz

Projekt - Umowa nr ........................................................................

zawarta w dniu ................................................ r. w Krakowie pomiędzy:
Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS
0000334972, NIP 525-000-73-13, numer identyfikacyjny REGON 010684960, kapitał zakładowy
774.140.000,00 zł w całości wpłacony, reprezentowaną przez:
1

…………………………………………

-

…………………………………………………………………

posiadającą pełnomocnictwo ………………………………………………………..
2

………………………………………...

-

…………………………………………………………………

posiadającą pełnomocnictwo ………………………………………………………..
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
(nazwa lub imię i nazwisko kontrahenta; adres siedziby lub miejsca zamieszkania; NIP, nazwa organu rejestrującego oraz numer KRS lub wpisu
do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorcy, nr REGON lub kapitał zakładowy ewentualnie inne dane identyfikujące
kontrahenta)

zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:
1 ................................................................... - …………………………………………………………………………………..
2 ………………………………………………. - …………………………………………………………………………………..

o następującej treści:
§1
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.
§2
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy i została
zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie uregulowań wewnętrznych
Zamawiającego.
§3
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wszystkie czynności związane z
konserwacją i utrzymaniem w stałej sprawności technicznej następujących instalacji i urządzeń z
nimi związanych, a znajdujących się na terenie obiektu przy ul. Prokocimskiej 6 w Krakowie:
•
Instalacja centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego wysokich
parametrów,
•
Pompownia przeciwpożarowa, instalacja wodociągowa przeciwpożarowa (hydranty
zewnętrzne i wewnętrzne) i stałe urządzenia gaśnicze wodne (tryskacze),
•
Hydrofornia II strefy wody zimnej oraz instalacji wodnej I i II strefy wody zimnej,
•
Systemy wentylacyjne,
•
Kotłownia gazowa,
•
Instalacja ciepłej wody użytkowej,
•
Instalacja kanalizacyjna wraz z kanalizacją ścieków kwaśnych,
•
Instalacja ogrzewania pomieszczenia agregatu prądotwórczego,
•
Instalacja ogrzewania klatki schodowej
•
Stacja uzdatniania wody,
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•

2.

3.

4.
5.

6.

Urządzenia sanitarne zainstalowane w pomieszczeniach socjalnych na terenie
obiektu (łazienki, pokoje śniadań, ubikacje).
Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
a) obowiązkowe przeglądy codzienne wykonywane dwukrotnie w ciągu doby (w godzinach
porannych i wieczornych) zgodnie z wykazem obowiązkowych przeglądów okresowych
znajdującym się w Załączniku nr 1 do umowy;
b) wszystkie obowiązkowe okresowe czynności konserwacyjno - naprawcze, których
szczegółowy zakres został określony w wykazie obowiązkowych przeglądów okresowych
znajdującym się w Załączniku nr 1 do umowy;
c) dokonywanie bieżących napraw i usuwanie awarii bez wymiany zużytych lub uszkodzonych
podzespołów (części) i materiałów w terminie określonym w §9 ust. 2;
d) dokonywanie bieżących napraw i usuwanie awarii wraz z wymianą zużytych lub uszkodzonych
podzespołów (części) i materiałów w terminie określonym w §9 ust. 2 i 3;
e) wykonywanie wszelkich przeglądów, konserwacji i napraw zgodnie z instrukcjami obsługi
znajdującymi się w Załączniku nr 2 do umowy;
f) uczestnictwo w przeglądach okresowych urządzeń podlegających dozorowi UDT.
W celu zapewnienia sprawnego działania wszystkich instalacji i urządzeń wymagany jest
całodobowy nadzór (w dni robocze oraz święta i dni wolne od pracy) na terenie obiektu przy ul.
Prokocimskiej 6 w Krakowie. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach, posiadające uprawnienia odpowiedniej kategorii, zgodnie z przepisami
BHP, Ppoż. oraz wewnętrznymi regulacjami organizacyjno – porządkowymi wprowadzonymi przez
Zamawiającego, a w szczególności:
a) wszystkie osoby zajmujące się obsługą muszą posiadać świadectwo kwalifikacyjne w zakresie
eksploatacji grupa 2
- urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne
urządzenia energetyczne:
- kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z
urządzeniami pomocniczymi,
- sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50
kW,
- przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW,
- urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW,
- pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW,
- sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów
technicznych,
- aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji
wyżej wymienionych,
b) wszystkie osoby zajmujące się obsługą muszą posiadać świadectwo kwalifikacyjne w zakresie
eksploatacji grupa 3
- urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające,
magazynujące i zużywające paliwo gazowe:
- urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa,
- aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wyżej
wymienionych,
c) do obsługi urządzeń elektrycznych należy zapewnić osoby posiadające świadectwo
kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji grupa 1
– urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające,
przesyłające i zużywające energię elektryczną:
- urządzenia instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
- aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji,
sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wyżej wymienionych,
d) do prac wymagających nadzoru należy zapewnić osobę posiadającą świadectwa
kwalifikacyjne w zakresie dozoru w grupie 1, 2 i 3;
Przeglądy i konserwacje codzienne i okresowe muszą być wykonywane zgodnie z załączonymi
instrukcjami przez co najmniej 2 osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
Wykonawca w ramach zryczałtowanych kosztów niniejszej umowy zobowiązuje się do
dokumentowania wszystkich prac (zarówno przeglądów codziennych i okresowych, jak i
usuwanych usterek i awarii) w prowadzonej na bieżąco „książce konserwacji i napraw”.
Wykonawca w ramach zryczałtowanych kosztów niniejszej umowy zapewnia narzędzia
niezbędne do prawidłowego wykonania czynności określonych w §3 pkt. 1 i 2.
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7.

W celu prawidłowego wykonywania umowy Zamawiający zapewni Wykonawcy odpowiednie
pomieszczenie z telefonem do pełnienia całodobowego dyżuru oraz dostęp do wszystkich
pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia i instalacje określone w załączniku nr 1.
8. Wszelkie awarie i nieprawidłowości w funkcjonowaniu instalacji i urządzeń zgłaszane będą
całodobowo pod nr telefonu:
- tel. stacjonarny: (12) 652 32 56
- tel. komórkowy: ....................................
Wykonawca zobowiązany jest do całodobowego dyżuru w budynku przy ul. Prokocimskiej 6 w
Krakowie pod jednym z w/w. numerów telefonów.
9. Usterki i awarie stwierdzone przez Wykonawcę podczas przeglądów codziennych i okresowych
usuwane będą bez zgłoszenia ze strony Zamawiającego.
§4
1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia ……………….. do dnia …………………….
§5
1.

Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa §3 Wykonawca otrzyma od Zamawiającego
wynagrodzenie w łącznej wysokości:
−

Wartość netto: ............................................... zł,
słownie ....................................................................................................................
- wartość VAT: ……………………………………… zł.
słownie ………………………………………………………………………………….
- wartość brutto: …………………………………….. zł.
słownie ………………………………………………………………………………….

Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązującej stawki.
2.

Wartość umowy z ust. 1 dzieli się na 12 równych części płatnych za każdy kolejno następujący
po sobie miesiąc w wysokości:
−

Wartość netto: ............................................... zł,
słownie ....................................................................................................................
- wartość VAT: ……………………………………… zł.
słownie ………………………………………………………………………………….
- wartość brutto: …………………………………….. zł.
słownie ………………………………………………………………………………….

Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązującej stawki.
§6
1. Jeśli prawidłowe wykonanie naprawy lub usunięcia awarii wymaga wymiany podzespołów
(części zamiennych) lub zużycia materiałów, Wykonawca przed każdorazowym
przystąpieniem do wykonania naprawy, o której mowa w §3 ust. 2d niniejszej Umowy,
zobowiązany jest przedłożyć koszty wymiany uszkodzonych podzespołów (części) oraz
materiałów i dopiero po jego akceptacji przez Zamawiającego może przystąpić do jej
wykonania – zapis nie dotyczy bieżących awarii i napraw, których usunięcie odbywa się bez
wymiany podzespołów (części) i materiałów.
2. W wyniku braku akceptacji ze strony Zamawiającego przedstawionych kosztów naprawy, o
których mowa w ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu we własnym
zakresie podzespołów (części) oraz materiałów i zlecenia dalszej naprawy wraz z wymianą
podzespołów (części) i materiałów Wykonawcy w ramach wynagrodzenia określonego w §5.
3. Zapłata za wszystkie zamontowane nowe podzespoły (części) i materiały będzie realizowana
co miesiąc, na podstawie odrębnej faktury i po podpisaniu stosownego protokołu odbioru
przez Zamawiającego.
§7
1. Strony uzgodniły, że zryczałtowane wynagrodzenie określone w § 5 ust. 2, będzie płatne co
miesiąc na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2. Wykonawca wystawi fakturę VAT na dane:
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Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Krakowie
ul. Prokocimska 6, 30-900 Kraków
NIP: 525-000-73-13
i dostarczy na adres:
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Krakowie
Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji
ul. Prokocimska 6, 30-900 Kraków
3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem na jego rachunek w terminie
21 dni od daty otrzymania faktury, na nr konta bankowego:
....................................................................................................................................................................................................

Zmiana w/w nr konta bankowego właściwego do zapłaty wynagrodzenia wymaga zawarcia
aneksu do niniejszej umowy.
4. Wykonawca umieści na fakturze VAT symbol i numer niniejszej umowy.
5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
§8
1. Zamawiający zobowiązuje się :
a.
b.
c.
d.

zapewnić Wykonawcy swobodny dostęp do wszystkich obsługiwanych instalacji i urządzeń,
niezwłocznie informować Wykonawcę o dostrzeżonych brakach i usterkach,
zabezpieczyć pomieszczenia technologiczne przed dostępem osób niepowołanych,
zabezpieczyć komplety kluczy do wszystkich pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia
i instalacje podlegające niniejszej umowie dla potrzeb Wykonawcy,
e. zapewnić swobodny wgląd do wszystkich instrukcji dotyczących obsługiwanych urządzeń i
instalacji.
§9
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac objętych przedmiotem zamówienia z
należytą starannością.
2. Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usunięcia awarii (tzw. czas reakcji) niezwłocznie,
jednak nie później niż w ciągu 1 godziny od otrzymania zgłoszenia telefonicznego lub
stwierdzeniu awarii podczas przeglądu.
3. W przypadku, gdy naprawa nie jest możliwa w ciągu 24 godzin (konieczność zakupu i wymiany
urządzenia), Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zastępczych elementów i zapewnienia
działania instalacji i urządzeń do czasu dokonania pełnej naprawy.
4. Na wykonane naprawy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, okres gwarancji ustala się
na 12 miesięcy od daty odbioru naprawy. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do
nieodpłatnego usuwania wszelkich zgłoszonych przez Zamawiającego wad wykonanych prac
objętych przedmiotem zamówienia.
5. Opłaty związane z badaniami i nadzorem urządzeń przez organ Urzędu Dozoru Technicznego
pokrywa Zamawiający po uprzednim zleceniu tych czynności UDT.
6. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za kontakty z Wykonawcą jest:
- Dariusz Leśniewski, tel. 12 652 32 52, 502 017 167, e-mail: dariusz.lesniewski@krakow.pocztapolska.pl
- Józef Gaździk, tel. 12 652 32 50, 502 014 520, e-mail: jozef.gazdzik@krakow.poczta-polska.pl
7. Do kontaktów z Zamawiającym w sprawie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza:
................................................................. tel ........................................... e-mail ...................……..............….........………

8. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania osobom wyznaczonym do kontaktu/nadzoru nad
umową, których dane udostępnia Poczcie Polskiej w związku z realizacją niemniejszej umowy,
treść obowiązku informacyjnego, zgodnie z zał. 4, przesłanego przez Pocztę Polską oraz do
potwierdzenia jego realizacji na adres mailowy wskazany w §9 pkt. 6 umowy.
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§10
1. Wykonawca zapewni na okres obowiązywania Umowy Polisę Ubezpieczeniową obejmującą
odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, spowodowane
działaniem bądź zaniechaniem wykonawcy, na wartość ogólną co najmniej 100.000,00 zł.
2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, Zamawiającemu
Polisę Ubezpieczeniową, o której mowa w ust. 1.
3. W przypadku upływu terminu obowiązywania w/w Polisy, Wykonawca zobowiązany będzie
przedstawić do wglądu Zamawiającemu każdy kolejny dokument ubezpieczenia dotyczący
wykonywania przedmiotu Umowy i spełniający wymagania określone w ust. 1, najpóźniej w
terminie 3 dni po upływie terminu obowiązywania wcześniejszej Polisy. Brak przedstawienia
takiego dokumentu stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym z winy
Wykonawcy i naliczeniu kary umownej, o której mowa w §12 ust. 2.
§11
1. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 2 miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
2. Zamawiającemu przysługuje - w terminie 60 dni od dnia powzięcia informacji - prawo odstąpienia
od umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia jeżeli:
• został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
• wykonawca nie realizuje Umowy zgodnie z jej treścią,
• przerwa w wykonywaniu prac z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy trwała co
najmniej 3 doby.
§12
1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający nalicza Wykonawcy
karę umowną za zwłokę w przystąpieniu do usunięcia awarii, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki
licząc od godziny zgłoszenia telefonicznego lub godziny stwierdzenia awarii w trakcie przeglądu w
wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 2.
2. W razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę z przyczyn zależnych
od Wykonawcy, Zamawiający nalicza Wykonawcy karę umowną w wysokości 100%
wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 2.
3. Kary, o których mowa w ust. 1 i 2 płatne będą w terminie 14 dni od daty wystawienia noty
księgowej.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary
umowne na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
§13
1. Wykonawca oraz osoby działające w imieniu lub na jego rzecz są zobowiązane do realizacji
wymagań ochrony fizycznej i technicznej Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega, iż informacje dotyczące rozwiązań ochrony fizycznej i technicznej oraz
organizacji działania Zamawiającego stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr
153 poz. 1503 z późn. zm.), dlatego wymagają szczególnej ochrony.
3. Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 2 w zakresie
wykraczającym poza cel umowy łączącej Strony będzie stanowić naruszenie istotnych interesów
Zamawiającego.
4. Wykonawca potwierdza, że jest świadomy odpowiedzialności wynikającej z przepisów art.18 i art.
23 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zobowiązują się pouczyć osoby, które w imieniu
Wykonawcy lub na jego rzecz będą realizowały postanowienia umowy o treści niniejszego
paragrafu oraz o odpowiedzialności, o której w nim mowa, a także zobowiązuje się przekazać
Zamawiającemu pisemne oświadczenia tych osób o dokonanym pouczeniu, przed
udostępnieniem im tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 2
także po wygaśnięciu niniejszej umowy.
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6. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu, najpóźniej ……..dni przed dniem
rozpoczęcia realizacji umowy:
a) imiennego wykazu osób upoważnionych do realizacji umowy, zawierającego serię i nr dowodu
tożsamości,
b) wykazu pojazdów, skierowanych do wykonywania usługi Zawierającego markę pojazdu oraz
numer rejestracyjny.
Aktualizacja wykazów, o których mowa powyżej nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga
sporządzania aneksu.
7. Dane osobowe zamieszczone na wykazie, o którym mowa w ust.6 udostępniane są Zamawiającemu
przez Wykonawcę na podstawie. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO).
§14
1.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu stron i muszą być dokonane
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową, będą miały zastosowanie przepisy
powszechnie obowiązujące.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami przy realizowaniu przedmiotu umowy lub z
nią związane w przypadku braku możliwości ich załatwienia na drodze negocjacji, będą
rozpatrywane przez Sąd Powszechny w Krakowie.
§15
1. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
2. Załącznikami do niniejszej Umowy (stanowiące jej integralną część) są:
−
−
−
−

Załącznik nr 1 – wykaz obowiązkowych przeglądów okresowych,
Załącznik nr 2 – instrukcje obsługi urządzeń i instalacji,
Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy,
Załącznik nr 4 – klauzula informacyjna dla osób do kontaktu.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia Umowy jest Poczta
Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940
Warszawa.
Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul.
Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, a także – w zakresie prawnie
usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami z umowy, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i
mogą być przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa
trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych
przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z
wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem:
https://www.microsoft.com/enus/licensing/product-licensing/products.aspx
w
części
Online
Services Terms (OST).
Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Pocztą Polską S.A. na
podstawie zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony
danych osobowych.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia
danych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także
przez okres przedawnienia roszczeń z Umowy.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.
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