PROJEKT
Umowa nr .....................................
zawarta w dniu ....................... r. w ....................... pomiędzy:
Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy pod Nr KRS 0000334972, kapitał zakładowy: 774.140.000 zł w całości wpłacony,
NIP 525-000-73-13, REGON 010684960, zwaną w treści umowy Zamawiającym,
reprezentowaną przez:
1)
.................................................. - ......................................................
2)
.................................................. - ........................................................
a……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(nazwa lub imię i nazwisko kontrahenta; adres siedziby lub miejsca zamieszkania; NIP, REGON, nazwa
organu rejestrującego oraz numer KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku
przedsiębiorcy, ewentualnie inne dane identyfikujące kontrahenta)
*

zwaną/zwanym w treści umowy Wykonawcą
reprezentowaną/reprezentowanym* przez:
1)
.........................................................
2)
.........................................................
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.
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu w trybie przetargu
odrębnego nieograniczonego prowadzonego na podstawie przepisów wewnętrznych Zamawiającego.
Ze strony Zamawiającego jednostką odpowiedzialną za nadzór i realizację zawartej umowy jest Pion
Infrastruktury Oddział Operacyjny ds. Administracji Północ Wydział Zaopatrzenia w Łodzi, ul. Obywatelska
121/129, 90-945 Łódź.
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostarczenie materiałów eksploatacyjnych do drukarki Konica Minolta BIZHUB
C454 w asortymencie i ilościach wskazanych w Załączniku nr 1.
Zamawiający wymaga dostarczenia materiałów eksploatacyjnych oryginalnych – producent Konica
Minolta, fabrycznie nowych w rozumieniu ust. 3.
2. Zamawiający nie dopuszcza produktów równoważnych.
3. Za produkty fabrycznie nowe Zamawiający uważa: produkty nowe, powstałe w cyklu produkcyjnym
z użyciem nowych elementów lub nowych, pełnowartościowych komponentów pochodzących
z recyklingu (w rozumieniu ust 4), wcześniej nieużywane, nie przerabiane, zapakowane w oryginalnych
opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu (również na kasecie) i terminem
przydatności do użytku, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem.
4. Zamawiający nie dopuszcza produktów regenerowanych.
5. Wszystkie dostarczane materiały eksploatacyjne muszą być dopuszczone do sprzedaży w Polsce, wolne
od wad technicznych oraz charakteryzować się wysoką jakością wykonania.
6. Termin przydatności do użytku materiałów eksploatacyjnych do drukarek w dniu realizacji zamówienia
nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia dokonania dostawy dla Zamawiającego.
7. Ceny jednostkowe podane w załączniku nr 1 do umowy nie ulegną zmianie w czasie obowiązywania
umowy.
8. Wykonawca udziela 12-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia licząc od daty dostarczenia
danej partii asortymentu.
9. Każdorazowa dostawa zrealizowana zostanie w terminie 4 dni roboczych od złożenia zamówienia przez
Zamawiającego. Zamówienia składane będą drogą mailową na adres wskazany w § 16 ust 3 umowy.
10. W zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego, zastrzega on sobie prawo do zwiększenia ilości
jednego asortymentu w zamian zmniejszając ilość innego w ramach wartości umowy określonej w § 2
ust.1.
11. Zamawiający gwarantuje zakup materiałów eksploatacyjnych w 70% wartości umowy określonej w § 2
ust.1 umowy. Pozostałe 30% lub jej część może zostać zrealizowana w zależności od woli
Zamawiającego. Nie wykorzystanie maksymalnej ilości przedmiotu umowy w okresie jej obowiązywania
nie powoduje po stronie Zamawiającego obowiązku wykupienia nie zrealizowanej wartości umowy, ani
jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych Wykonawcy z tego tytułu.
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§2
1. Maksymalna wartość umowy nie przekroczy:
netto:
…………………….. zł ………………gr
podatek VAT w kwocie:
…………………….. zł ………………gr
brutto:
…………………….. zł ………………gr
…..
(słownie brutto: …………………………………………………………. /100)
2. Wartość umowy, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją postanowień
umowy, w tym koszt przedmiotu umowy, wszelkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy
do miejsca dostawy, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego,
opakowania oraz inne jeżeli występują.
§3
1. Wykonawca dostarczy tonery do lokalizacji: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, Magazyn PI,
Al. Włókniarzy 227, 90-900 Łódź przy czym dostawa może odbyć się jedynie w dzień roboczy
(od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00-14:00.
2. Zamawiający dokona odbioru ilościowo-jakościowego materiałów eksploatacyjnych w miejscu dostawy.
3. Zamawiający podczas odbioru sprawdzi czy dostawa nie nosi śladów uszkodzeń i ingerencji
zewnętrznej. Następnie porówna ilość dostarczonych materiałów eksploatacyjnych ze specyfikacją
asortymentową, zgodność dostarczonych materiałów eksploatacyjnych ze złożonym zamówieniem.
4. Potwierdzeniem realizacji dostawy będzie sporządzenie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
protokołu odbioru ilościowo-jakościowego stanowiącego Załącznik nr 2 do umowy, podpisanego przez
wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego.
5. W przypadku stwierdzenia niezgodności w dostawie Zamawiający zobowiązany jest do sporządzenia
stosownej adnotacji w protokole,
6. Podpisany skan protokołu odbioru ilościowo-jakościowego z zastrzeżeniami bądź bez zastrzeżeń
Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w § 16 ust. 3
umowy najpóźniej 3 dnia roboczego od daty dostawy. Protokół uważa się za przekazany w momencie
wysłania e-maila przez Zamawiającego.
7. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie
później jednak niż do godziny 14:00 trzeciego dnia roboczego od daty przekazania protokołu, o którym
mowa w ust. 6 do uzupełnienia braków ilościowych lub wymiany materiałów eksploatacyjnych na wolne
od wad na swój koszt.
8. W przypadku nieuzupełnienia lub braku wymiany materiałów eksploatacyjnych w terminie wskazanym w
ust. 7 dostawa zostanie uznana za nienależycie wykonaną.
9. Datę dokonania dostawy materiałów eksploatacyjnych wpisuje się do protokołu odbioru ilościowojakościowego.
§4
1. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia pełnej odpowiedzialności za uszkodzenie sprzętu
spowodowane używaniem dostarczonych materiałów eksploatacyjnych.
2. W sytuacji uszkodzenia urządzenia (objętego lub nieobjętego gwarancją) spowodowanego używaniem
dostarczonych materiałów eksploatacyjnych, Zamawiający zleci wskazanemu przez siebie podmiotowi
wykonanie ekspertyzy i naprawy uszkodzonego urządzenia, a Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia
kosztów wykonania niezbędnych ekspertyz i naprawy urządzenia, jeżeli ekspertyza potwierdzi
spowodowanie uszkodzenia sprzętu przez materiały eksploatacyjne.
3. Na podstawie faktury/rachunku za wykonaną ekspertyzę oraz naprawę urządzenia, Zamawiający
wystawi fakturę obciążającą Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia faktury w terminie
14 dni od daty jej otrzymania.
4. Brak zapłaty faktury przez Wykonawcę w wyżej wymienionym terminie upoważnia Zamawiającego do
potrącenia wynikającej z tej faktury kwoty z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
5. Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od pisemnego powiadomienia o uszkodzeniu sprzętu
spowodowanego używaniem zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych, zobowiązany jest do
dostarczenia na czas naprawy, urządzenia o parametrach nie gorszych niż parametry uszkodzonego
urządzenia Konica Minolta BIZHUB C454 wraz z materiałami eksploatacyjnymi (nie startowymi), do
lokalizacji Al. Włókniarzy 227, 90-900 Łódź.
§5
Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do dnia 31.12.2017 roku. Zamawiający ma prawo przedłużyć termin
obowiązywania umowy aneksem maksymalnie o 6 miesięcy.
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1.

§6
Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur VAT będą podpisane przez przedstawiciela
Zamawiającego protokoły odbioru ilościowo-jakościowego bez zastrzeżeń, które Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć każdorazowo do faktur. Faktura zostanie wystawiona na płatnika:
Poczta Polska Spółka Akcyjna
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Administracji Północ
ul. Targ Rakowy 7/8, 80-940 Gdańsk

2. Na fakturze należy umieścić:
1) Numer identyfikacji podatkowej Zamawiającego: NIP 525-000-73-13
2) Informację, że dostawa jest realizowana na podstawie umowy nr ……………………….
3. Faktura wystawiona będzie przez Wykonawcę w terminie 7 dni kalendarzowych od daty podpisania
protokołu odbioru ilościowo-jakościowego bez zastrzeżeń. Należność zostanie uregulowana w terminie 21
dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy
nr …………………...
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5.Zamawiający nie będzie prowadził z Wykonawcą rozliczeń w walutach obcych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy na
osoby trzecie (w tym na podwykonawców).
7.Zamawiający nie ponosi skutków prawnych nieprawidłowo wystawionej faktury, w tym w szczególności w
zakresie terminu płatności.
8.Wykonawca prześle oryginał faktury VAT do Wydziału Zaopatrzenia w Łodzi, ul. Obywatelska 121/129,
90-945 Łódź.
9. Zmiana numeru rachunku bankowego wskazanego w ust. 3 wymaga dla swej ważności zawarcia aneksu
do niniejszej umowy
§7
1. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględniania reklamacji dotyczących ilości w opakowaniach
zbiorczych i jakości oraz wad ukrytych dostarczonych materiałów eksploatacyjnych, w tym również
w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego cech wskazujących na utratę przez dostarczony
asortyment przydatności do użytku zgodnie z przeznaczeniem, a ujawniających się mimo
przechowywania i użytkowania zgodnie ze wskazaniami producenta oraz w przypadku, gdy
Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych materiałów
eksploatacyjnych niekorzystnie odbiega od wymagań określonych w § 1 umowy.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków lub
wymiany materiałów eksploatacyjnych na nowe, wolne od wad w terminie 5 dni roboczych od dnia
zgłoszenia reklamacji.
3. Reklamacje składać będą osoby wskazane w § 16 ust. 2 umowy w formie elektronicznej na adres e-mail
wskazany w § 16 ust. 3 umowy.
4. Reklamację uważa się za złożoną w momencie wysłania e-maila przez Zamawiającego wyłącznie od
poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00.
§8
1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) ogłoszenia rozwiązania lub likwidacji firmy Wykonawcy lub wydania nakazu zajęcia majątku
Wykonawcy,
2) stwierdzenia posłużenia się podrobionymi, przerobionymi, sfałszowanymi dokumentami w celu
zawarcia umowy,
3) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy, przerwał jej wykonywanie, nie dostarczył w terminie
zamówionej partii asortymentu lub nie zrealizował reklamacji w terminie, a powstałe w tych
przypadkach opóźnienie było dłuższe niż 10 dni roboczych,
4) gdy Wykonawca powierzył wykonanie swoich obowiązków innej osobie bez pisemnej zgody
Zamawiającego,
5) dwukrotnego uszkodzenia sprzętu spowodowanego zastosowaniem dostarczonego materiału
eksploatacyjnego,
6) reklamacji przekraczającej łącznie 5 % ilości dostarczonego asortymentu przewidzianego w całości
dostaw,
7) gdy dwukrotna wymiana reklamowanego materiału nie spełni wymagań określonych w § 1 umowy,
2. Wypowiedzenie umowy może nastąpić wyłącznie z zachowaniem formy pisemnej oraz z podaniem
przyczyny.
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§9
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
Zamawiającego, 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 wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 10
1. Zamawiający z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę zastrzega
sobie prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach:
a) odstąpienia lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego albo wypowiedzenia umowy przez
Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości umowy brutto
określonej w § 2 ust. 1 umowy.
b) nie rozpoczęcia bez uzasadnionych przyczyn realizacji przedmiotu umowy oraz nie kontynuowania
jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie - w wysokości 10 % wartości umowy
brutto określonej w § 2 ust. 1 umowy,
c) za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu dostawy - w wysokości 10% wartości brutto dostawy. Po
upływie 10 dni roboczych od daty przewidywanej realizacji zamówienia dostawę uznaje się za
niezrealizowaną, a Zamawiający ma prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wartości
umowy brutto,
d) za opóźnienie w uzupełnieniu braków ilościowych lub wymiany materiałów eksploatacyjnych
w ramach reklamacji, w wysokości 200 zł, za każdy dzień opóźnienia, liczony po upływie terminu, o
którym mowa w § 7 ust. 2 umowy; w przypadku, gdy opóźnienie przekracza 10 dni roboczych uznaje
się reklamację za niezrealizowaną, a Zamawiający ma prawo naliczenia kary umownej w wysokości
200 % wartości reklamowanego asortymentu,
e) opóźnienia w dostarczeniu urządzenia, o którym mowa w § 4 ust. 5 umowy, w wysokości 1.000 zł za
każdy dzień opóźnienia. W przypadku, gdy opóźnienie przekracza 10 dni roboczych uznaje się, że
Wykonawca nie dokonał obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 5 umowy, a Zamawiający ma prawo
naliczenia kary umownej w wysokości 10.000 zł.
2. Zamawiający, może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar
umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu
cywilnego, jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z dowolnego wynagrodzenia
należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Zamawiający każdorazowo wystawi notę księgową, na przysługującą mu karę umowną, która to nota
płatna będzie przez Wykonawcę, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej wystawienia. Do noty
księgowej będzie dołączone pisemne uzasadnienie naliczenia kary.
§ 11
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowiące 10% wartości umowy brutto na kwotę ……..
zł zostało wniesione przez Wykonawcę w formie ...............................
2. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:
1) 70% wartości wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni kalendarzowych od
dnia wykonania zamówienia tj. po podpisaniu ostatniego protokołu odbioru ilościowo-jakościowego
bez zastrzeżeń,
2) 30% wartości wniesionego zabezpieczenia, jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji zostanie
zwrócone nie później niż w 15 dniu kalendarzowym po upływie okresu gwarancji.
3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek
Wykonawcy.
1.

§ 12
1. 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 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
2. Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 1 w zakresie wykraczającym
poza cel umowy łączącej Strony będzie stanowić naruszenie istotnych interesów Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 także
po ustaniu niniejszej umowy.
4. Wykonawca potwierdza, że jest świadomy odpowiedzialności wynikającej z przepisów art. 18 i art. 23
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zobowiązuje się pouczyć osoby, które w imieniu Wykonawcy
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lub na jego rzecz będą realizowały postanowienia umowy, o treści niniejszego paragrafu oraz
o odpowiedzialności, o której w nim mowa.
5. Wykonawca oraz osoby działające w imieniu lub na jego rzecz są zobowiązane do realizacji wymagań
ochrony fizycznej i technicznej Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu, najpóźniej 2 dni przed dniem
rozpoczęcia realizacji umowy imiennego wykazu osób upoważnionych do realizacji umowy,
zawierającego serię i nr dowodu tożsamości. Aktualizacja wykazu nie stanowi zmiany treści umowy i nie
wymaga sporządzania aneksu
7. Wykonawca jako administrator danych powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych osobowych
w celu i w zakresie umożliwiającym należytą realizację postanowień umowy.
8. Zamawiający oświadcza, iż dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi zapewniającymi ochronę
przetwarzanych danych, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami art. 36 - 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), oraz spełnia wymagania określone w przepisach, o
których mowa w art. 39a tej ustawy. W zakresie przestrzegania tych przepisów Zamawiający ponosi
odpowiedzialność jak administrator danych.
9. Zamawiający oświadcza, iż powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych
i przeszkolonych, w zakresie ochrony danych osobowych, pracowników Zamawiającego.
10. Zamawiający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy powierzonych danych, także po ustaniu umowy.
§ 13
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części umowy podwykonawcy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działalność podwykonawcy jak za działanie własne.
§ 14
1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. W niniejszej
umowie nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej umowy rozstrzygać będzie rzeczowo
właściwy Sąd w Łodzi.
§ 15
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności, w formie aneksu.
2. Zmiana siedziby i adresu, danych niezbędnych do wystawienia faktury, adresu korespondencyjnego,
numerów telefonów, adresów e-mai i faksów, a także osób wyznaczonych do kontaktu nie stanowi
zmiany treści umowy, ale wymaga dla swej ważności pisemnego powiadomienia drugiej strony.
3. Wszelką korespondencję oraz oświadczenia kierowane pod ostatni wskazany adres uznaje się jako
prawidłowo doręczoną ze skutkiem prawnym.
§ 16
1. Za nadzór nad realizacją umowy odpowiada Wydział Zaopatrzenia w Łodzi. Osobą odpowiedzialną za
nadzór nad realizacją umowy jest: ………………….., e-mail: ................. tel. ……………..
2. Za realizację umowy ze strony Zamawiającego, a w szczególności monitorowanie należytego wykonania
umowy, naliczanie kar umownych, zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, składanie
reklamacji
odpowiada:
…………..…….,
tel.:
………….…..,
faks: …………..…….,
e-mail:
………………………
3. Za realizację umowy ze strony Wykonawcy odpowiada: ..................................tel. …………………….email:…………………………………………
§ 17
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy
i Zamawiającego.
Załącznik nr 1 – Zestawienie materiałów eksploatacyjnych do urządzenia Konica Minolta Bizhub C454
Załącznik nr 2 – Protokół odbioru ilościowo-jakościowego

Zamawiający:

Wykonawca:
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Załącznik nr 2 do Umowy nr …………. z dnia ………….. r.

Wzór
Protokół odbioru ilościowo-jakościowego
W związku z dostawą materiałów eksploatacyjnych zrealizowaną w dniu ………………..………..
zgodnie z umową nr …………………………. z dnia ………………………………….
nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………..
Odbioru dokonali:
1. ................................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................................
Stan opakowania: bez uszkodzeń / z uszkodzeniami*
Wynik odbioru pod względem ilościowym i jakościowym: bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami*
Stwierdzono następujące wady i braki (wypełnić w przypadku zastrzeżeń):
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Dokument ten jest podstawą do obciążenia Zamawiającego za przedmiotowy asortyment (w przypadku
wyniku odbioru bez zastrzeżeń).
Podpisano:
1. ....................................................

2. ....................................................

* niepotrzebne skreślić
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