
 

Załącznik nr 3 do ZO 

UMOWA nr ………………….. 

(projekt umowy na dostawę oprogramowania antywirusowego) 

Zawarta w dniu ………....……. roku pomiędzy Regionalną Rozgłośnią Radiową w Poznaniu Radio Poznań 
S.A. ul. Berwińskiego 5, 60 – 765 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru 
Sądowego pod numerem: 0000097316 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział XIV 
Gospodarczy Rejestrowy, NIP: 7770006551, REGON: 630158101, kapitał zakładowy w wysokości 
821 900,00 PLN  reprezentowaną przez  
 
Prezesa Zarządu – Redaktora Naczelnego – Macieja Mazurka 
 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
a 
.. 
NIP:  
zwanym dalej „Wykonawcą” 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku 
Prawo zamówień publicznych z późn. zm. i zasad udzielania zamówień publicznych o wartości 
mniejszej niż 130.000,00 zł, wprowadzone uchwałą nr 17/12/2021/Z/XI Zarządu Spółki Radio Poznań 
S.A. z dnia 30.03.2021r., na podstawie § 3 Zasad udzielania zamówień publicznych. 

§ 1 
 
1. Przedmiotem umowy jest zakup oraz dostawa 150 licencji oprogramowania antywirusowego 

na potrzeby Radia Poznań S.A., na warunkach określonych w ZO i zgodnie z przedłożoną ofertą, 
(stanowiącą załącznik nr 1 do umowy). 

2. Licencje będą aktywne przez okres 36 miesięcy od dnia 01.07.2021 r. do dnia 30.06.2024 r. 
3. Wykonawca oświadcza, że posiada upoważnienie do udzielenia licencji. 
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i 

prawnych. 
5. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przez niego przedmiot umowy nie narusza jakichkolwiek 

praw osób trzecich, zwłaszcza w zakresie przepisów o wynalazczości, znakach towarowych, 
prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz nieuczciwej konkurencji i przejmuje w tym 
zakresie odpowiedzialność w przypadku roszczeń osób trzecich. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie: do ….. dni (maksymalnie 
7 dni) od dnia zawarcia umowy. 

2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 na własny koszt lub drogą 
elektroniczną. Za dochowanie terminu przyjmuje się dzień dostarczenia aktywnych kluczy 
licencyjnych, certyfikatów licencyjnych, umowy licencyjnej, plików licencyjnych (jeżeli dotyczy) 
na adresy poczty elektronicznej zbigniew.zaboklicki@radiopoznan.fm. 

3. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w formie protokołu odbioru bez stwierdzonych usterek i bez 
zastrzeżeń.  

4. W przypadku nieuzyskania dostępu do oprogramowania, Zamawiający wpisze zastrzeżenia do 
protokołu i wyznaczy termin na usunięcie wad, nie dłuższy niż 7 dni. W takim przypadku 
Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i dostarczyć przedmiot umowy wolny od wad bez 
osobnego wynagrodzenia z tego tytułu. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, przedmiot umowy lub jego część podlega ponownej 
procedurze odbioru. 
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6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy i obciążenia Wykonawcy karą umowną, określoną w § 9 ust. 4 umowy 
bez konieczności wyznaczenia terminu dodatkowego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia aktualizacji oprogramowania antywirusowego 
przez okres min. 3 lat. Wykonawca udzieli Zamawiającemu wszelkich niezbędnych informacji 
dotyczących przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca, przez cały okres obowiązywania nin. umowy, zobowiązuje się zapewnić prawidłowe 
działanie oprogramowania antywirusowego oraz jego aktualność. 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:  
……………………… zł brutto (słownie: …………………….. zł …./100), z czego …………………. zł (słownie: 
……………………. zł …./100) stanowi kwotę netto, natomiast stawka podatku VAT wynosi ….. % 

2. Szczegółowe wyliczenie wartości umowy zawarte jest w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Kwota, o której mowa ust. 1 jest całkowitym wynagrodzeniem należnym Wykonawcy i 
wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy do Zamawiającego związane z wykonaniem 
niniejszej umowy. 

4. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na rachunek Wykonawcy przez Zamawiającego na 
podstawie przedłożonej przez Wykonawcę faktury VAT nie później niż w ciągu 14 dni od dnia 
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. Podstawę wystawienia 
faktury stanowi protokół odbioru, który zostanie podpisany przez osoby upoważnione przez 
strony po zakończeniu realizacji całości umowy, potwierdzający prawidłową realizację umowy. 

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

7. Wykonawca oświadcza, że w zakresie w jakim spoczywa na nim taki prawny obowiązek, numer 
rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego 
imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 
Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1896 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT. 

8. Strony ustalają, że płatności za faktury mogą być dokonywane z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności, tzw. split payment i obowiązujących przepisów. 

9. Wykonawcy przysługuje prawo do przesłania dokumentu faktury, zamiast w tradycyjnej formie 
papierowej w formie ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego za pośrednictwem 

Platformy Elektronicznej Faktury na adres konta Zmawiającego: NIP 777-00-06-551. 
Skorzystanie z prawa, o którym mowa w zdaniu pierwszym wymaga poinformowania 
Zamawiającego co najmniej na 7 dni przed wysłaniem ustrukturyzowanej faktury elektronicznej 
na adres e-mail wskazany w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

§ 4 

1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację postanowień niniejszej umowy 
oraz odbiór przedmiotu umowy jest  
Zbigniew Zaboklicki, telefon: 61 66 44 900, adres poczty elektronicznej: 
zbigniew.zaboklicki@radiopoznan.fm  
 
Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację postanowień niniejszej umowy jest 
……………… telefon: ……………………, adres poczty elektronicznej: …………..  

§ 5 

1. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i za wynagrodzeniem określonym w § 3 ust. 1, udziela 
Zamawiającemu, z dniem podpisania protokołu odbioru, licencji niewyłącznej na korzystanie z 
oprogramowania i dokumentacji oprogramowania na następujących polach eksploatacji i wyraża 
zgodę na wykonywanie wszystkich czynności określonych poniżej bez ograniczeń: 
a. możliwość użytkowania oprogramowania, 
b. korzystania ze wszystkich funkcjonalności oprogramowania w ramach posiadanych licencji 
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c. instalowania i deinstalowania pod warunkiem zachowania liczby udzielonych licencji, 
d. sporządzania kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa) nośników instalacyjnych i nośników z 

zainstalowanym oprogramowaniem (jeśli występują), 
e. wprowadzania/zapisywania w pamięci komputerów, 
f. odtwarzania, 
g. przechowywania, 
h. wyświetlania, 
i. stosowania, 
j. przystosowywania (customizacja). 

2. Wykonawca oświadcza, że aktualizacje, poprawki, nowe wersje oprogramowania nie powodują 
zmian pól eksploatacji określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Licencja na oprogramowanie określona będzie z prawem korzystania dla liczby opisanej w § 1 
ust. 1 niniejszej umowy (150 licencji). 

4. Prawo, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostaje zapewnione na okres wskazany w 

§ 1 ust 2 niniejszej umowy. 
5. Licencja obejmuje użytkowanie oprogramowania na potrzeby Radia Poznań S.A. bez ograniczeń 

terytorialnych. 
6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu: certyfikaty licencyjne, klucze licencyjne lub umowę 

licencyjną, a także pliki licencyjne do utworów oprogramowania oraz nośniki, na których 
zapisane będą te utwory lub informacje o sposobie ich pozyskania drogą elektroniczną (o ile 
takie będą istniały) stanowiące przedmiot udzielenia licencji. 
W protokole odbioru zostaną wyszczególnione ww. dokumenty licencyjne. 

7. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników (jeśli występują), na których 
utrwalone zostało oprogramowanie lub jego aktualizacje, z chwilą podpisania przez 
Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru.  

8. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa własności do przekazanej Zamawiającemu 
dokumentacji oprogramowania, z chwilą podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń 
protokołu odbioru. 

9. W odniesieniu do utworów innych producentów składających się na oprogramowanie, jeżeli 
producent takich utworów standardowo udziela licencji na warunkach korzystniejszych od 
wskazanych w umowie, Wykonawca dostarczy stosowną licencję od producenta na warunkach 
korzystniejszych.  

§ 6 

1. Zamawiający zobowiązuje się: 
a. Nie udostępniać programu odpłatnie do użytkowania osobom trzecim; 
b. Nie usuwać znaków handlowych oraz znaków autorskich z programu i z dokumentacji; 
c. Nie dokonywać zmian w programie, a w szczególności nie dokonywać adaptacji na inny język 

programowania, jak również nie umożliwiać takich czynności osobom trzecim. 
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących oferowanego 

oprogramowania oraz wyda Zamawiającemu wszystkie posiadane dokumenty niezbędne do 
prawidłowego z nich korzystania. 

§ 7 

1. Wykonawca umowy zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich 
informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy, także po zakończeniu realizacji 
umowy. Obowiązek ten nie dotyczy informacji, co do których Zamawiający ma nałożony ustawowy 
obowiązek publikacji lub która stanowi informacje jawną, publiczną opublikowaną przez 
Zamawiającego.  

2. Wymóg określony w ust. 1 nie będzie miał zastosowania do informacji, które zostaną ujawnione 
na żądanie organu sądowego lub administracyjnego albo gdy obowiązek ujawnienia wynika z 
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W takim wypadku Wykonawca zobowiązuje się 
bezzwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie ujawnienia. 



3. Publiczne wykorzystanie przez Wykonawcę informacji o realizowaniu Umowy, w tym w celach 
promocyjnych i marketingowych, wymaga wyraźnej, pisemnej zgody Zamawiającego i uzgodnienia 
z Zamawiającym treści takiej informacji. 

4. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić osoby wyznaczone do realizacji Umowy oraz 
ewentualnego podwykonawcę o obowiązku zachowania tajemnicy i zobowiązać do jej 
przestrzegania. 

5. W przypadku naruszenia zapisów ust. 1, a także w przypadku naruszenia zapisów dot. ochrony 
danych osobowych, Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

§ 8 

Wykonawca może powierzyć wykonanie w części lub w całości przedmiotu umowy osobie trzeciej, 
w zakresie wskazanym w ofercie. W przypadku powierzenia wykonania części lub całości przedmiotu 
umowy, Wykonawca za działania osób trzecich odpowiada jak za własne. Wykonawca obowiązany 
jest zapewnić, iż prawa do prawidłowej realizacji nin. Umowy przysługują również takiej osobie 
trzeciej – podwykonawcy (w szczególności w zakresie praw autorskich i możliwości realizacji nin. 
Umowy). 

§ 9 

1. Za niedotrzymanie terminu wykonania umowy Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy 
zapłaty kary umownej za każdy dzień zwłoki w wysokości 2% od kwoty brutto wynagrodzenia 

określonego w § 3 ust 1. 
2. W przypadku zwłoki w usunięciu wad Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary 

umownej za każdy dzień zwłoki w wysokości 2% od kwoty brutto wynagrodzenia określonego w § 
3 ust 1. 

3. W przypadku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo żądać 
od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% kwoty brutto wynagrodzenia 

określonego w § 3 ust 1. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiada 
Wykonawca, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej 
w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia 
umownego w kwocie wynikającej z wystawionych Zamawiającemu faktury VAT. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość 
ustalonych kar umownych. 

7. Jeżeli w związku z realizacją umowy przez Wykonawcę, Zamawiający poniesie szkody, 
Wykonawca będzie zobowiązany do ich naprawienia, niezależnie od prawa Zamawiającego do 
naliczania kar umownych. 

8. Maksymalna wysokość naliczonych kar umownych nie przekroczy wysokości wynagrodzenia 

brutto określonego w § 3 ust 1 nin. umowy. Nie zamyka to drogi do dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego, zgodnie z zapisem ust. 7 nin. paragrafu. 

9. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w KC oraz 
niezależnie od tych przypadków gdy: 

a. Wykonawca nie wykonuje swoich obowiązków umownych z przyczyn leżących po jego stronie 
przez okres dłuższy niż 3 dni w stosunku do terminów wynikających z Umowy; 

b. Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z postanowieniami Umowy pomimo dodatkowego 
wezwania Zamawiającego; 

c. Wykonawca wykonuje Umowę w sposób nieprawidłowy, w tym niezgodny z terminami; 

d. oświadczenia Wykonawcy zawarte w nin. Umowie okazały się niezgodne ze stanem 
faktycznym; 

e. Wykonawca powierzył wykonanie nin. Umowy innym osobom niezgodnie z zapisami nin. Umowy 
i/lub niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 



10. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 
do 30 dni od daty dowiedzenia się o przyczynach umożliwiających odstąpienie od Umowy, z 
zastrzeżeniem § 10 nin. umowy. 

11. Oświadczenie Zamawiającego o rozwiązaniu Umowy lub o odstąpieniu następuje w formie 
pisemnej listem poleconym na adres Wykonawcy. 

§ 10 

Niezależnie od prawa do żądania zapłaty kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy, jeżeli udzielona licencja lub program nie spełniają swoich funkcji oraz 
w przypadku gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z dostawą przedmiotu umowy o więcej niż 14 dni 
kalendarzowych. Zgodnie z powyższym Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem 
natychmiastowym bez konieczności wyznaczenia dodatkowego terminu oraz bez ponoszenia kosztów 
dodatkowych w terminie 14 dni od daty zaistnienia przyczyn odstąpienia. 

§ 11 

1. Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 
nieważności z zastrzeżeniem zapisów art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy, 
wynikających z przyczyn o obiektywnym charakterze (oczywista pomyłka w treści umowy, 
nieaktualne przepisy prawne itp.). 

3. Zmiany o których mowa powyżej dla swojej ważności muszą być zaakceptowane w formie 
pisemnej przez obydwie strony umowy w postaci aneksu. 

4. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych: 
a. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana 

nr rachunku bankowego), 
b. zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między 

stronami. 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 13 

Spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy. 
2. Informacja dla Wykonawców dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego. 

Zamawiający:       Wykonawca: 



załącznik nr 2 do umowy nr 

Informacja dla Wykonawców dotycząca przewarzania danych osobowych przez Zamawiającego. 

Informacja 

dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w 
Poznaniu „Radio Poznań” Spółka Akcyjna . 
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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO” 
informuję, że: 

1. Strony wzajemnie ustalają, iż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób 

wyznaczonych do kontaktów oraz do nadzoru nad  realizacją niniejszej umowy, a także 

reprezentujących strony umowy jest art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (dalej zwanego „RODO”), co oznacza, że żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych 

danych w celu innym niż realizacja niniejszej umowy. 

2. Każda ze Stron oświadcza, że osoby, o których mowa w ust. 1 dysponują informacjami dotyczącymi 

przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej umowy, 

określonymi w ust. 3 i 6. 

3. Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO: 
a/ Radio Poznań S.A. z siedzibą w 60-765 Poznań, ul.Berwińskiego 5 informuje, iż jest 

administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/osób ze strony Wykonawcy; 
b/ Wykonawca ……………., informuje, iż jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do 

osoby/osób ze strony Zamawiającego. 

4. Dane osobowe osób będących Stronami umowy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO. Źródłem pochodzenia danych są Strony umowy. Kategorie odnośnych danych osobowych 

zawierają w sobie wyłącznie dane osobowe określone w niniejszej umowie lub inne dane 

kontaktowe niezbędne do realizacji umowy udostępnione sobie przez Strony w trakcie realizacji 

umowy. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej umowy oraz 

w okresie niezbędnym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu 

realizacji niniejszej umowy. Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za 

koordynację i realizację niniejszej umowy, a także osoby będące Stroną umowy lub reprezentantami 

Stron umowy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu 

w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z 

uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych o których mowa w art. 16 

rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień niniejszej umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 

Pzp. Mają one również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO. 

6. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się: 
a/ z ramienia Radia Poznań S.A. mailowo, pod adresem: iod@radiopoznan.fma także pocztą 

tradycyjną pod adresem Radia Poznań S.A. o którym mowa w ust 3, z dopiskiem „do Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych”;. 

mailto:iod@radiopoznan.fm


b/ z ramienia Wykonawcy mailowo, pod adresem …………….., a także pocztą tradycyjną pod 
adresem…………. z dopiskiem „dotyczy RODO”;. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z zawarciem 

niniejszej umowy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Strony nie będą przekazywać 

danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą 

zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na 

podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na rzecz Stron 

umowy. 
 

Informacja została sporządzona w dwóch egzemplarzach. Jeden dla Wykonawcy, jeden dla 
Zamawiającego.  

Zamawiający oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny, przewidziany w art. 13 lub 14 RODO, 
wobec osób odpowiedzialnych po stronie Zamawiającego. 

Zamawiający (podpis): 

Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny, przewidziany w art. 13 lub 14 RODO, 
wobec osób odpowiedzialnych po stronie Wykonawcy. 

Wykonawca (podpis): 


