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Znak sprawy: IRP.272.4.9.2021      Załącznik nr 3 do SWZ 

 
Umowa Nr ……..(wzór) 

 

Zawarta w dniu ………… pomiędzy: 

Powiatem Łęczyńskim z siedzibą w Łęcznej, Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna 

NIP: 505-001-77-32, REGON: 431019425 

reprezentowanym przez: 

1) …………………………………….. 

2) ……………………………………. 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu, ……………………..   
zwanym dalej "Zamawiającym", 
 
a  
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  
spółką pod firmą „...” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. .........., 
................... (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS ..., NIP ...................., REGON ..........................,  
zwaną dalej „Wykonawcą”,  
reprezentowaną przez ........../reprezentowaną przez ... działającą/-ego na podstawie 
pełnomocnictwa,  
 
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  
Panią/Panem ..., zamieszkałą/-ym pod adresem ..., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą 
pod firmą „...” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. .................... 
(wpisać adres), – Informacją z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  
NIP ..............., REGON .............,  
zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”,  
reprezentowaną/-ym przez .............. działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa,  
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, o następującej treści 
 

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 

ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 

2019 z późn. zm.)została zawarta umowa o następującej treści:   

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa fabrycznie nowego 9- osobowego samochodu: 

marka……………..model……….……………rok produkcji……………………………., przystosowanego 
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do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na rzecz Ośrodka 

Rewalidacyjno – Wychowawczego w Łęcznej. 

2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Program wyrównywania różnic między 

regionami III” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych            

3.  Wykonawca oświadcza, że: 

1) pojazd jest fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych, 
2) pojazd jest sprawny technicznie oraz posiada wszystkie wymagane przepisami prawa 

zezwolenia na użytkowanie oraz dopuszczenie do obrotu, 
3) pojazd posiada świadectwo homologacji jako samochód osobowy z przeznaczeniem do 

przewozu osób niepełnosprawnych, wydane przez ustawowo uprawniony organ i 
spełnia warunki do przewozu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, 

4) pojazd jest dopuszczony do ruchu zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r.  -Prawo o 
ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów 
oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 2560) 

5) pojazd spełnia wymagania techniczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów 
w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów 
w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2130) 

6) pojazd jest oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym – oklejenie 
samochodu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych, 
ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe  

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia zawartym w Specyfikacji technicznej pojazdu stanowiącej załącznik do SWZ 

będącej załącznikiem do niniejszej umowy oraz złożoną ofertą. 

5. Wykonawca zobligowany jest do dostarczenia przedmiotu umowy w miejsce wskazane 

przez Zamawiającego oraz przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty niezbędne do 

zarejestrowania pojazdu, w szczególności 

1) kartę pojazdu,  

2) aktualne świadectwo homologacji na auto bazowe  

3) aktualne świadectwo homologacjj pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, 

4) badanie techniczne umożliwiające korzystanie z niebieskiego kwadratowego znaku 

oznaczającego pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych,  

5) książkę gwarancyjną, książkę przeglądów serwisowych,  

6) instrukcję obsługi w języku polskim,  

7) komplet kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta 

8) Inne wymagane dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu 
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§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje 

stosowną bazą do wykonania przedmiotu zamówienia przy zachowaniu należytej 

staranności. 

2. Powierzenie części zamówienia podwykonawcy nie zwania Wykonawcy  

z odpowiedzialności za realizację całego przedmiotu umowy. 

 

§ 3 

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy, o którym mowa w § 1  w terminie …………….dni 

kalendarzowych od podpisania niniejszej umowy, tj. do dnia ………………  

2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do Starostwa Powiatowego w Łęcznej Al. Jana 

Pawła II 95A, 21-010 Łęczna. 

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty i ryzyka związane z dostawą przedmiotu umowy do 

miejsca wskazanego w ust. 2. 

4. Wykonawca do czasu przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego, ponosi 

całkowitą odpowiedzialność za dostawę przedmiotu umowy i jego jakość. 

5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wszelkich wad prawnych  

i obciążeń na rzecz osób trzecich. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością 

zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie, ze złożoną ofertą, oraz zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami. 

2. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego, z co najmniej 3-dniowym 

wyprzedzeniem o gotowości wydania przedmiotu zamówienia. 

3. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w obecności 

przedstawicieli stron umowy w terminie ustalonym przez przedstawicieli Zamawiającego  

i Wykonawcy. 

4. Za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się jego protokolarny odbiór bez uwag. 

5. Podstawą odbioru przedmiotu umowy jest protokół odbioru podpisany bez uwag  

i zastrzeżeń przez przedstawicieli obu stron umowy i sporządzony w trzech 

jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

6. W przypadku stwierdzenia usterek dotyczących przedmiotu umowy, Wykonawca 

zobowiązuje się do niezwłocznego  usunięcia lub wymiany przedmiotu umowy na wolny 

od usterek. 
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7. W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony do odbioru przedmiot umowy nie 

odpowiada opisowi zawartemu w SWZ, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego 

dokonania zmian zgodnie z opisem lub wymiany przedmiotu umowy na zgodny z opisem 

przedmiotu umowy. 

8. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7 zostanie sporządzony protokół stwierdzający 

zaistniałe usterki lub niezgodności w stosunku do postanowień niniejszej umowy. 

Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, 

dwa dla Zamawiającego. 

 

§ 5 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy gwarancji: 

1) na zespoły elektryczne, elektroniczne i mechanizmy, łącznie z układem jezdnym, 

przeniesienia napędu, silnikiem, układem hamulcowym i zawieszeniem podzespoły 

samochodu obejmujące funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i 

fabryczne…………….miesięcy 

2) na powłokę lakierniczą……………………miesięcy 

3) na perforację nadwozia…………….……miesięcy 

4) na zabudowę…………………………………miesięcy 

2. Okres gwarancji liczy się od podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu 

odbioru, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy. 

3. W okresie gwarancji wszystkie naprawy gwarancyjne będą wykonywane przez 

autoryzowany serwis Wykonawcy na jego koszt. Wykonawca jest zobowiązany do 

przystąpienia do naprawy w ciągu 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia usterki 

gwarancyjnej. 

4. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień  

z tytułu gwarancji. 

5. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi nie podlega żadnym ograniczeniom lub 

wyłączeniom. 

§ 6 

1. Za wykonanie zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 

wysokości:………………………….zł brutto (słownie złotych…………………………………), w tym 

VAT…………………………………, co stanowi netto ……………………..(słownie 

złotych:……………………………………). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z pełną realizacją 

przedmiotu umowy. 

3. Podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru stanowi dla Wykonawcy podstawę do 

wystawienia faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie objętym 

protokołem odbioru. 
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4. Faktura będzie wystawiona w następujący sposób: 

Nabywca: Powiat Łęczyński  

 NIP 505-001-77-32,  

 ul. Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna  

Odbiorca: Powiat Łęczyński 

       ul. Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna  

5. Zapłata za wykonany przedmiot umowy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy  

w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury. 

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Wykonawca nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji 

wierzytelności ani przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na 

osoby trzecie. 

§ 7 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w szczególności w przypadkach 

rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy. 

2. Przez rażące naruszenie postanowień niniejszej umowy rozumieć należy w szczególności: 

dostarczenie przedmiotu zamówienia nie spełniającego wymagań aktualnie 

obowiązujących  polskich norm jakościowych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy: 

a) Wykonawca nie wykona umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1, 

b) Jakość dostarczonego przedmiotu budzi zastrzeżenia Zamawiającego. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w szczególności 

w przypadku, gdy zaistnieją istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu  w terminie 30 dni  od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach – w takim wypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

5. Uprawnienia określone w ust. 4 przysługują Zamawiającemu niezależnie od tego, czy 

skorzystał on z prawa dochodzenia kar umownych. 

6. Z prawa do odstąpienia od umowy Zamawiający może skorzystać w ciągu 7 dni od 

zaistnienia przyczyny odstąpienia. Odstąpienie wymaga formy pisemnej. 
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§ 8 

1. Wykonawca zapłaci kary umowne: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego  oraz w 

przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego  z powodu okoliczności, za 

które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego (brutto) określonego w 6 4 ust. 1 niniejszej umowy, 

b) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego (brutto) określonego w § 6 ust. 1 

niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po upływie 

terminu przewidzianego na dostarczenie przedmiotu zamówienia, określonego w § 3 

ust.1, 

2. Zamawiający zapłaci kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn za 

które ponosi on odpowiedzialność w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego (brutto) 

określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi  

20 % wynagrodzenia umownego (brutto) określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony 

mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

5. Strony ustalają, że kara umowna staje się wymagalna z dniem jej naliczenia przez 

Zamawiającego i poinformowania od tym Wykonawcy. 

 

§ 9 
 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w sprawie zamówienia  

w stosunku do treści wybranej oferty, dotyczących przedmiotu zamówienia, sposobu 
realizacji zamówienia oraz terminu realizacji umowy i terminu płatności, w szczególności 
w przypadku:  
1) zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodujących konieczność dokonania 

zmian w umowie,  
2) w wyniku konieczności wykonania dodatkowych uzgodnień, badań, ekspertyz, analiz;  
3) w zakresie obowiązującej stawki podatku VAT, w przypadku zmian powszechnie 

obowiązującego prawa w tym zakresie,  
4) w przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy 

administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak 
również organów i podmiotów, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek 
decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej 
umowy,  

5) zaistnienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze 
stron, których strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, i które zakłócają lub 
uniemożliwiają realizację Umowy, takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojny, 
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rewolucje, pożary, powodzie, działania terrorystyczne, pandemie, epidemie, okresy 
kwarantanny, stany klęski żywiołowej, zakłócenia spowodowane wprowadzeniem 
zabezpieczeń antyterrorystycznych,  

6) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność 
zmiany sposobu wykonania umowy,  

7) konieczności zmiany terminu wykonania lub odbioru dostawy spowodowanej 
podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią 
kontroli jakości i sposobu prowadzenia dostawy.  

8) konieczności zmiany (wydłużenia) terminu wykonania lub odbioru dostawy 
spowodowanej niezależnymi od Wykonawcy udokumentowanymi opóźnieniami  
w dostawie zamówionego pojazdu zależnymi od producenta.  

2. W opisanych przypadkach zmianie (w tym ograniczeniu) ulec mogą odpowiednio zakres 
rzeczowy przedmiotu zamówienia, cena umowy brutto, termin wykonania przedmiotu 
zamówienia, termin płatności, zasady rozliczeń (o ile zmiana zasad rozliczeń nie 
spowoduje konieczności zapłaty Wykonawcy odsetek lub wynagrodzenia w większej 
kwocie), sposób realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zmiana materiałów lub 
technologii wykonania zamówienia.  

3. Jeżeli przed zakończeniem realizacji zamówienia Zamawiający lub Wykonawca wejdzie w 
posiadanie interpretacji podatkowej lub wyroku sądu dotyczącej podatku od umów 
zawartych na podstawie niniejszego postępowania, która w sposób nie budzący 
wątpliwości wskaże na konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT, Zamawiający 
przewiduje możliwość zmiany umowy z Wykonawcą polegającą na zmianie stawki 
podatku VAT - do tych części zamówienia, do których będzie to uzasadnione w świetle 
otrzymanej interpretacji (stała zostaje kwota netto, Wykonawca wystawi faktury z 
właściwym podatkiem VAT). Przy czym ww. możliwość zmiany umowy za zgodą stron nie 
daje żadnej ze stron skutecznego jednostronnego roszczenia o zmianę umowy. 

4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
przy czym §9 ust.1 stosuje się odpowiednio. 

 
§ 10 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1) administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca 

przekazał w niniejszym postępowaniu jest Starosta Łęczyński ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21-

010 Łęczna, tel. kontaktowy; (81) 5315200 ;  

2) administrator wyznaczył inspektora danych osobowych. Kontakt w sprawach danych 

osobowych można uzyskać poprzez adres e-mail:: inspektor@powiatleczynski.pl  

mailto:inspektor@powiatleczynski.pl
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3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  

na zadanie pn.: „Zakup i dostawa fabrycznie nowego 9- osobowego samochodu 

przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” 

4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 

ustawy z dnia 11 września 2019r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy; 

6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) Wykonawca posiada: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących 

Wykonawcy; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich 

zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia  

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz 

nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO; 

9) Wykonawcy nie przysługuje: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
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W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 

2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od 

osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu. 

Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie 

może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, 

są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego. 

 
§ 11 

1. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni 

ustawowo wolnych od pracy. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

3. W sprawach spornych właściwym będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla 

Zamawiającego. 

4. Osobami wyznaczonymi do koordynacji wykonania niniejszej umowy są:  

1)ze strony Zamawiającego – ....................., tel. ................. e-mail. ......... 

2)ze strony Wykonawcy – ...................................., tel. ......... e-mail. ....... 

6.  Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:  

- Specyfikacja warunków zamówienia, 
- oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 
 

7. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy, 2 dla 

Zamawiającego. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                            WYKONAWCA 


