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Nr ogłoszenia: DTL/APS/2320-263/2022 

 
UMOWA Nr  DTL/APS/……./2022 WZÓR 

 

Dnia ……………… r. w Opolu, pomiędzy: 

 

1) Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Opolu, 45-401 Opole, ul. Al. W. Witosa 26, wpisanym 

przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000014443, posiadającym NIP: 

7542563619 oraz REGON: 530512391, 

reprezentowanym przez Dariusza Maderę – Dyrektora Generalnego,  

zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 

a 

2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

reprezentowanym przez:  

- …………… …………… – …………… ……………, 

- …………… …………… – …………… ……………, 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, 

zwanymi wspólnie w treści umowy „Stronami”, 

 

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie  

z przepisami Regulaminu Zamówień Publicznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  

w Opolu, zawarta została umowa następującej treści: 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup, dostawa, uruchomienie wyposażenia medycznego, 
do przemieszczania się oraz przeszkolenie z jego obsługi (część nr …) w ramach  
przedsięwzięcia pn. „Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu przyjazny pacjentom ze 
szczególnymi potrzebami” realizowanego w ramach projektu pn. Dostępność Plus dla 
zdrowia z POWER  2014-2020 na warunkach określonych w ofercie oraz w niniejszej Umowie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze opisem przedmiotu 
zamówienia oraz zgodnie ze złożoną ofertą, a także zgodnie z przepisami powszechnie 
obowiązującego prawa. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu 
umowy przy uwzględnieniu charakteru i zakresu statutowej działalności Zamawiającego,  
z najwyższą starannością i przy zachowaniu zwyczajów powszechnie reprezentowanych  
w obrocie gospodarczym. 

3. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do:  
a) sprzedaz y i dostawy przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, 
b) montaz u i uruchomienia urządzenia we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, 
c) dostarczenia wraz z urządzeniem instrukcji obsługi w języku polskim, 
d) przeszkolenia pracowniko w Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia będącego 

przedmiotem niniejszej umowy, 
e) wykonywania zobowiązan  w okresie gwarancji z tytułu usuwania usterek, napraw, wymiany 

częs ci wraz z obowiązkowymi przeglądami technicznymi z częstotliwos cią zalecaną przez 
producenta urządzenia. 

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem i kwalifikacjami niezbędnymi 
do należytego wykonywania przedmiotu umowy. 



5. Wykonawca oświadcza, że nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające 
lub utrudniające mu należyte wykonanie przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy: 
1) jest nowy, stanowi jego własność, jest wolny od wad fizycznych i prawnych, nie jest 

obciążony żadnymi prawami innych podmiotów oraz nie jest przedmiotem żadnego 
postępowania, w tym  egzekucyjnego oraz zabezpieczającego; 

2) spełnienia wymogi techniczne i jakościowe określone przez Zamawiającego, jest 
dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada w tym 
zakresie stosowne świadectwo rejestracji, o ile świadectwo takie jest wymagane przepisami 
powszechni obowiązującego prawa.                                                                                                                                                                                                           

7. Wykonanie części przedmiot umowy może zostać powierzone podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom. Za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców 
Wykonawca odpowiada jak za działania i zaniechania własne. Przed przystąpieniem do 
wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest podać nazwy, dane 
kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców i dalszych podwykonawców, jeżeli są znani 
na ten dzień. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić zamawiającego o wszelkich zmianach 
w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie wykonywania 
przedmiotu umowy, a także zobowiązany jest przekazać wymagane informacje na temat 
nowych podwykonawców i dalszych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć wykonywanie przedmiotu umowy. 

8. Integralną częścią umowy jest: 
1) treść oferty Wykonawcy. 

 
§ 2. 

Współpraca 
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany pod kontrolą, nadzorem i w uzgodnieniu z 

Zamawiającym. 
2. Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są współdziałać w celu należytego wykonania 

przedmiotu umowy. 
3. Osobą odpowiedzialną za kontrolę i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony 

Zamawiającego jest: …………… ……………, tel. ……………, e-mail: ……………. 
4. Osobą odpowiedzialną za kontrolę i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony 

Wykonawcy jest: …………… ……………, tel. ……………, e-mail: ……………. 
 

§ 3. 
Warunki realizacji przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy w godzinach od 7:30 do 14:00,  
Magazyn  Zamawiającego. 

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie wysyłki i przewidywanym terminie 
dostarczenia i montażu przedmiotu umowy drogą telefoniczną pod numerem telefonu 
Zamawiającego: (77) 45 20 435. 

3. Koszty opakowania i montażu przedmiotu umowy stanowi element wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

4. Przedmiot umowy zostanie dostarczony: 
1) w opakowaniu zabezpieczającym przed dostępem osób trzecich, a także przed 

uszkodzeniem i zapewniającym prawidłowe warunki przechowywania oznakowanych 
informacją obejmującą: 
a) miejsce przeznaczenia, to jest: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, 
b) numer umowy, 
c) datę wysyłki; 

2) wraz z aktualnymi etykietami lub instrukcjami w języku polskim zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego opakowania lub 
montażu przedmiotu umowy. 
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6. Koszty transportu i jego ryzyko ponosi Wykonawca. Bez względu na to, w jaki sposób 
realizowane są dostawy, transportem własnym czy za pośrednictwem podmiotu trzeciego, 
Wykonawca odpowiada za dostawę towaru na własny koszt wraz z wniesieniem. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego transportu 
asortymentu. 

8. Zamawiający będzie zobowiązany do dokonania odbioru lub odmowy dokonania odbioru 
przedmiotu umowy nie później niż w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia 
przez Wykonawcę wykonywania jego zobowiązań objętych przedmiotem umowy. Czynności 
te potwierdzane są w formie pisemnego protokołu. 

9. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady przedmiotu umowy, Zamawiającemu 
przysługiwać będą następujące uprawnienia: 
1) złożenie oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy; 
2) żądanie usunięcia wad przedmiotu umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

10. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w ust. 8, nie będzie oznaczało 
potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych przedmiotu umowy, a wszelkie uprawnienia 
i obowiązki przewidziane w ust. 9 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień i obowiązków 
Stron wynikających z odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi oraz udzielonej 
gwarancji. 

 
§ 4. 

Ubezpieczenie Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania umowy umowę ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z 
rozszerzeniem o odpowiedzialność za wadliwy produkt na kwotę nie mniejszą, niż 1 000,00 zł  
na jedno zdarzenie. 

2. Koszt umowy, o której mowa w ust. 1 pokrywa w całości Wykonawca.  
3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 

ubezpieczenia na każde żądanie Zamawiającego. 
 

§ 5. 
Rękojmia i gwarancja 

1. Strony wspólnie ustalają, że przedmiot umowy objęty będzie rękojmią, z tym zastrzeżeniem, 
że okres rękojmi wynosi ……… miesięcy liczonych od dnia dokonania odbioru przez 
Zamawiającego przedmiotu umowy. 

2. Uprawnienia i zobowiązania Stron wynikające z rękojmi określają przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Wykonawca – gwarant, udziela nadto Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy, 
z tym zastrzeżeniem, że okres gwarancji wynosi ……. miesięcy liczonych od dnia dokonania 
odbioru przez Zamawiającego danego asortymentu. 

4. Uprawnienia i zobowiązania Stron wynikające z gwarancji określa Karta Gwarancyjna 
stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

 
§ 6. 

Terminy 
Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: a) część nr 1 - do 4 tygodni liczonych od dnia 
zawarcia umowy; b) część nr 2 - do 8 tygodni od upublicznienia informacji o wyborze oferty. 
 

§ 7. 
Wynagrodzenie i zapłata 

1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy całkowite wynagrodzenie 
Wykonawcy w kwocie brutto …………..………zł , to jest netto …………..…zł w tym podatek od 
towarów i usług (VAT) ………………zł. 

2. Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów i wydatków niezbędnych do należytego wykonania 
przedmiotu umowy niezależnie od faktycznego rozmiaru kosztów i wydatków poniesionych 
przez Wykonawcę. 



3. Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury VAT po zakończeniu wykonywania 
przez niego zobowiązań objętych przedmiotem umowy na podstawie podpisanego przez 
obydwie Strony protokołu odbioru, o którym mowa w postanowieniu § 3 ust. 8 
stwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę.  

4. Wykonawca uprawniony jest wystawić fakturę VAT w formie papierowej albo elektronicznej.  
5. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty w ciągu 30 dni liczonych od daty 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym  
i formalnym faktury VAT. W przypadku faktury VAT wystawionej: 
1) w formie papierowej zostanie ona doręczona na adres siedziby Zamawiającego; 
2) w formie elektronicznej zostanie ona doręczona z adresu poczty elektronicznej 

Wykonawcy: ……………@…………… na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: 
faktury@usk.opole.pl.  

6. Zapłaty zostaną dokonane w formie przelewu na rzecz Wykonawcy na rachunek bankowy 
wskazany na fakturze VAT. 

7. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze VAT rachunku bankowego 
nieujawnionego w wykazie podatników, Zamawiający jest uprawniony do dokonania zapłaty 
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatników, a w razie braku takiego 
rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania się z zapłatą do czasu 
wskazania przez Wykonawcę dla potrzeb płatności rachunku bankowego ujawnionego w 
wykazie VAT. 

9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie wszelkich wierzytelności Zamawiającego względem 
Wykonawcy z jego wierzytelnościami z tytułu wynagrodzenia. 

10. Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki Wykonawcy nie mogą być przenoszone na 
inne podmioty pod jakimkolwiek tytułem prawnym, chyba że Zamawiający wyrazi na to 
przeniesienie zgodę w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.  

11. Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki nie mogą być przenoszone na inne podmioty 
w wyniku wykonania umowy poręczenia albo innej umowy zmieniającej strony stosunku 
obligacyjnego, chyba że Zamawiający wyrazi na to przeniesienie zgodę w formie pisemnej 
zastrzeżonej pod rygorem nieważności.  

 
§ 8. 

Rozwiązanie umowy i odstąpienie od umowy 
1. Nie wyłączając ani nie ograniczając i nie modyfikując okoliczności oraz podstaw odstąpienia 

od niniejszej umowy wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy gdy: 
1) informacje zawarte w ofercie Wykonawcy mające wpływ na jej wybo r okaz ą się 

nieprawdziwe – w takim przypadku os wiadczenie o odstąpieniu moz e byc  złoz one w ciągu 
30 dni liczonych od powzięcia przez Zamawiającego informacji w tym zakresie; 

2) Wykonawca, pomimo zawarcia niniejszej umowy nie podjął wykonywania przedmiotu 
umowy lub zaprzestał jego wykonywania i w ciągu 7 dni roboczych liczonych od dnia 
doręczenia mu wezwania Zamawiającego w tym zakresie dalej nie podjął się realizacji 
swoich zobowiązan  – w takim przypadku os wiadczenie o odstąpieniu moz e byc  złoz one w 
ciągu 30 dni liczonych od upływu dodatkowego siedmiodniowego  

3) Wykonawca, pomimo uprzednich trzykrotnych pisemnych zastrzez en  Zamawiającego, nie 
wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z zakresem swojego zobowiązania – w takim 
przypadku os wiadczenie o odstąpieniu moz e byc  złoz one w ciągu 30 dni liczonych od dnia 
doręczenia mu trzeciego wezwania Zamawiającego; 

4) Wykonawca nie wykona lub nienalez ycie wykona swoje zobowiązania okres lone w 
postanowieniu § 1 ust. 6 i § 4, i w ciągu 7 dni roboczych liczonych od dnia doręczenia mu 
wezwania Zamawiającego dalej nie podjął się nalez ytej realizacji swoich zobowiązan  w tym 
zakresie – w takim przypadku os wiadczenie o odstąpieniu moz e byc  złoz one w ciągu 30 dni 
liczonych od upływu dodatkowego siedmiodniowego terminu. 

2. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera 
uzasadnienie. 

about:blank
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3. W przypadku złożenia przez którąkolwiek ze Stron oświadczenia o odstąpieniu od umowy 
Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do sporządzenia odbioru faktycznie wykonanego 
przedmiotu umowy oraz jego wyceny na potrzeby wzajemnego rozliczenia, stwierdzając tę 
czynność protokołem w terminie 7 dni liczonych od daty odstąpienia, z tym zastrzeżeniem, że 
nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje sporządzenia protokołu wiążącego Strony. 

 
§ 9. 

Kary umowne 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

1) z tytułu rozwiązania umowy, w tym odstąpienia od niej, z przyczyn, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność, w wysokości 5,00% całkowitego wynagrodzenia wykonawcy 
brutto określonego w postanowieniu § 7 ust. 1; 

2) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w prawidłowej realizacji dostawy lub wypełnienia 
zobowiązań z tytułu reklamacji i/lub gwarancji, w wysokości 0,25% całkowitego 
wynagrodzenia wykonawcy brutto określonego w postanowieniu § 7 ust. 1; 

3) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań określonych postanowieniami 
§ 1 ust. 6 i § 4 w wysokości 0,10% całkowitego wynagrodzenia wykonawcy brutto 
określonego w § 7 ust. 1. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od 
umowy z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, w wysokości 5,00% 
całkowitego wynagrodzenia wykonawcy brutto określonego w postanowieniu § 7 ust. 1. 

3. Zapłata kar umownych zostanie dokonana w terminie 7 dni liczonych od dnia wystąpienia z 
żądaniem jej zapłaty. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może 
przekroczyć 10,00% całkowitego wynagrodzenia wykonawcy brutto określonego w 
postanowieniu § 7 ust. 1. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 
6. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie przez drugą 

stronę korzyści, które strona uzyskałaby, gdyby szkody nie wyrządzono. 
7. Uprawnienia Zamawiającego określone w ust. 1-5 będą mu przysługiwały pomimo odstąpienia 

od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron. 
 

§ 10. 
Zmiany do umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu Stron 
wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zachowaniem poniższych 
postanowień umownych oraz z zachowaniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

2. Nie wyłączając ani nie ograniczają i nie modyfikując okoliczności oraz podstaw zmiany umowy 
wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany umowy także: 
1) w zakresie parametrów technicznych i jakościowych oraz ilościowych asortymentu 

objętego przedmiotem umowy w następujących sytuacjach:  
a) gdy powstała możliwość dostarczenia Zamawiającemu asortymentu o atrakcyjniejszych 

właściwościach, a przede wszystkim opartego na nowocześniejszych i korzystniejszych 
rozwiązaniach technologicznych i jakościowych, 

b) w sytuacji wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy 
zgodnie z postanowieniami umowy; 

2) w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:  
a) w sytuacji wystąpienia przyczyn, z powodu których niemożliwe będzie wykonywanie 

przez Wykonawcę jego zobowiązań w następstwie okoliczności, za które 
odpowiedzialność ponosi Zamawiający; 

b) w sytuacji wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy 
zgodnie z postanowieniami umowy; 

3) w kontekście zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) – w takim 
przypadku, zmianie ulega cena jednostkowa brutto asortymentu objętego przedmiotem 
umowy, a cena jednostkowa netto pozostaje bez zmian (Wykonawca zobowiązany jest 



poinformować Zamawiającego o zmianach stawek podatku VAT w terminie nie dłuższym, 
niż 3 dni roboczych od daty opublikowania stosownego aktu prawnego). 

3. Przez siłę wyższą rozumie się wyjątkowe zdarzenie: 
1) charakterze zewnętrznym, na które Strona powołująca nie miała i nie ma wpływu; 
2) niemożliwe do przewidzenia, przeciw któremu Strona powołująca nie mogła się 

zabezpieczyć przed zawarciem niniejszej umowy; 
3) niemożliwe do zapobieżenia, którego Strona nie mogła w racjonalny sposób uniknąć lub 

przezwyciężyć przy zastosowaniu normalnych środków ostrożności i dostępnych 
rozwiązań technologicznych; 

4) którego nie można uznać za wywołane przez drugą Stronę; 
5) W takim zakresie, w jakim spełnione są warunki wymienione w ust. 3, siła wyższa może 

obejmować, ale nie ogranicza się do zdarzeń związanych z: 
a) katastrofalnymi działaniami przyrody, to jest np.: ekstremalnymi temperaturami, 

powodziami, trzęsieniami ziemi, huraganami, tajfunami lub działaniami wulkanicznymi; 
b) aktami władzy ustawodawczej lub wykonawczej, to jest np.: wywłaszczeniem mienia; 
c) zaburzeniami życia zbiorowego, to jest np.: wojnami, w tym wojną domową, aktami 

terroryzmu, rewolucją, powstaniami, przewrotami cywilnymi lub wojskowymi, 
zamieszkami, rozruchami, strajkami lub lokautem z udziałem osób innych niż personel 
Wykonawcy. 

4. Zmiany cen, o których mowa w ust. 2 pkt 3 obowiązują od daty wejścia w życie odpowiednich 
aktów prawnych, pod warunkiem dopełnienia przez Wykonawcę obowiązku informacyjnego.  

5. W przypadkach określonych w ust. 2, o ile będzie to uzasadnione, to zmianie może ulec 
wynagrodzenie Wykonawcy (zarówno poprzez zmniejszenie, jak i zwiększenie). 

6. Tryb wprowadzania zmian do umowy bez względu na ich podstawę prawną lub umowną 
obejmuje, w zależności od kontekstu wprowadzanej zmiany oraz uwarunkowań prawnych jej 
wprowadzania: 
1) wniosek zainteresowanej Strony wraz z uzasadnieniem; 
2) podpisanie aneksu do umowy. 

7. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:  
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy; 
2) danych teleadresowych; 
3) danych rejestrowych. 

 
§ 11. 

Postanowienia końcowe 
1.  We wszystkich kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają 

postanowienia przepiso w powszechnie obowiązującego prawa, a w szczego lnos ci Kodeksu 
cywilnego i Prawa zamo wien  publicznych. 

2.  Niewaz nos c  całos ci lub częs ci kto regokolwiek z postanowien  niniejszej umowy nie wpływa na 
waz nos c  pozostałych jej postanowien , z zastrzez eniem przepisu art. 58 § 3 Kodeksu cywilnego. 
Postanowienia niewaz ne Strony zobowiązują się niezwłocznie zastąpic  włas ciwymi, 
całkowicie zgodnymi z zamierzeniami gospodarczymi, kto re legły u podstaw zawarcia 
niniejszej umowy. 

3.  Spory, kto re mogą wyniknąc  na tle wykonania niniejszej umowy będzie rozstrzygał włas ciwy 
rzeczowo sąd dla Zamawiającego. 

4.  Umowa została sporządzona w dwo ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaz dej 
ze Stron. 

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                 WYKONAWCA                             


