
                                                                                   
 

 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
 

BZFS-921/17/16 
PU-24/2017               załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

 

U  M  O  W  A   nr  … (wzór umowy) 

 

W dniu ……………………… w Toruniu pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. 
Gagarina 11, NIP: 879-017-72-91, REGON: 000001324,    

reprezentowanym  przez: 

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

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

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

reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej „Wykonawcą” 

zostaje zawarta niniejsza umowa o następującej treści: 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego udzielonego na podstawie art. 4 pkt 8 
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t.j. - Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.).  

 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę badania stanu techniki oraz 

kompleksowe świadczenie usług rzecznika patentowego w celu uzyskania przez Zamawiającego 
ochrony własności przemysłowej niżej wskazanego wynalazku, zgłoszonego do projektu 
realizowanego w ramach przedsięwzięcia MNiSW "Inkubator Innowacyjności+", 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego: 

„Inercyjny system nawigacyjny do zastosowania personalnego”, zwanego dalej 
„wynalazkiem”. 

2. Przedmiot umowy obejmuje: 

1) ustalenie najbliższego stanu techniki w literaturze patentowej Polski, Unii Europejskiej, Korei 
Płd., Chin, Japonii, Singapuru, Kanady, USA, a także stanu techniki ujawnionego w 
publikacjach naukowych dostarczonych przez autora wynalazku oraz ujawnionego w 
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abstraktach publikacji naukowych dostępnych w bazach niekomercyjnych, na podstawie 
dostarczonego przez Zamawiającego „Raportu o wynalazku” oraz sporządzenie „Raportu z 
badania stanu techniki”, zawierającego w szczególności: 

a) ocenę ryzyka postawienia przez ekspertów UP RP zarzutu braku nowości lub poziomu 
wynalazczego, 

b) listę informacji uzupełniających do zredagowania opisu patentowego i zastrzeżeń 
patentowych; 

2) kompleksowe wykonanie czynności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego ochrony 
praw własności przemysłowej wynalazku, takich jak, w szczególności: 

a) zredagowanie opisu patentowego i zastrzeżeń patentowych w oparciu o wykonany 
wcześniej „Raport z badania stanu techniki” dotyczący wynalazku, 

b) osobiste stawiennictwo Wykonawcy na co najmniej jednym spotkaniu z autorem wynalazku 
w siedzibie Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w celu uzyskania 
pełnomocnictwa, ustalenia zdolności patentowej oraz opracowania i weryfikacji 
dokumentacji zgłoszeniowej,  

c) opracowanie kompletnej dokumentacji zgłoszenia patentowego i dokonanie zgłoszenia 
wynalazku w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „UP RP”), 

d) przeprowadzenie postępowania przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej aż 
do uzyskania prawomocnej decyzji o przyznaniu patentu (dotyczy między innymi zmian 
redakcyjnych i poprawek merytorycznych opisu patentowego i zastrzeżeń patentowych, 
obrony przed zarzutami braku warunków ustawowych do uzyskania patentu, prowadzenia 
korespondencji z UP RP w sprawach dotyczących zgłoszenia),  

e) wykonanie tłumaczenia na język angielski opisu zgłoszenia patentowego, 

f) dokonanie międzynarodowego zgłoszenia wynalazku w trybie PCT i prowadzenie 
związanego z nim postępowania przed UP RP, 

g) wykonanie badania czystości patentowej dotyczącego krajów: Unii Europejskiej, Korei, 
Chin, Japonii, Singapuru, Kanady, USA i Polski,  

h) wszelkie czynności związane z udzieleniem patentu, w tym weryfikacja i zawiadomienie o 
decyzji, weryfikacja i doręczenie dokumentu patentowego,  

i) monitorowanie terminów wnoszenia opłat urzędowych oraz przekazywanie Zamawiającemu 
pisemnych informacji o terminie i wysokości opłat urzędowych w ramach postępowań, 
wraz z podaniem nazw beneficjentów opłat i numerów ich kont bankowych, 

j) świadczenie pomocy prawnej i technicznej zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2001 r. o 
rzecznikach patentowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 221 ze zm.), zwanej dalej „uorzp”,  

k) doradztwo w zakresie ochrony prawa własności przemysłowej w tym kompleksowe 
doradztwo dotyczące ochrony patentowej, 

l) występowanie w roli pełnomocnika Zamawiającego w postępowaniach toczących się przed 
organami UP RP (w tym w postępowaniach odwoławczych).   

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem i kwalifikacjami niezbędnymi 
do należytego wykonywania umowy.  
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4. Wykonawca oświadcza, że posiada tytuł zawodowy rzecznika patentowego i wykonuje zawód 
rzecznika patentowego zgodnie z uorzp, a także został wpisany na listę rzeczników patentowych 
prowadzoną przez UP RP oraz listę Europejskich Rzeczników Patentowych. Wykonawca oświadcza 
także, iż po jego stronie nie istnieją żadne przeszkody prawne uniemożliwiające prawidłowe 
wykonanie przedmiotu umowy.  

5. Wykonawca wykonywać będzie przedmiot umowy zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa, z najwyższą starannością przy uwzględnieniu charakteru i zakresu działalności 
Zamawiającego oraz zwyczajów powszechnie stosowanych w obrocie gospodarczym, w sposób 
gwarantujący pełne i niezwłoczne zabezpieczenie praw Zamawiającego związanych 
z wynalazkiem.  

6. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za prawidłowość 
wykonania przedmiotu umowy.  

7. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy w siedzibie Zamawiającego, w siedzibie 
Wykonawcy oraz w innych miejscach, jeżeli realizacja przedmiotu umowy będzie tego wymagała. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, iż przedmiot umowy zostanie wykonany przez osoby wskazane w 
Wykazie osób, stanowiącym załącznik do oferty. Zmiana osób wskazanych w Wykazie, w tym 
również na osoby trzecie, będzie wymagać uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiającego. 
Zamawiający zaakceptuje osoby zaproponowane przez Wykonawcę jeśli będą one spełniać 
warunki udziału wskazane w rozdz. VI zapytania ofertowego. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za należyte wykonanie przedmiotu umowy przez osoby (w tym przez osoby 
trzecie), którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.       

9. Wraz z „Raportem z badania stanu techniki”, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt. 1 Wykonawca 
przekaże protokolarnie Zamawiającemu wszelkie będące w Jego dyspozycji dokumenty, 
materiały, notatki i opracowania uzyskane lub sporządzone w związku z wykonywaniem 
przedmiotu umowy. Dotyczy to także wszelkich informacji, danych, dokumentów utrwalonych w 
innej niż pisemna postaci, a w szczególności w formie zapisu elektronicznego na dyskach 
przenośnych, płytach  CD lub DVD, bez zabezpieczeń hasłowych.   

10. Wykonawca przystąpi do wykonania czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2 pod warunkiem, że 
w świetle przeprowadzonego badania stanu techniki Wykonawca uzna, iż wynalazek spełnia 
kryteria wymagane dla uzyskania ochrony patentowej, w szczególności kryteria nowości i 
poziomu wynalazczego.  

11. Wykonawca przystąpi do wykonania badania czystości patentowej, o którym mowa w §1 ust. 2 
pkt 2 lit. g pod warunkiem, że Zamawiający uzyska, w wyniku prowadzonych badań 
przedwdrożeniowych oraz rozmów inwestorskich, wyniki wskazujące na konieczność dokonania 
takiego badania, o czym poinformuje Wykonawcę drogą elektroniczną.  

12.   Wykonawca składać będzie Zamawiającemu pisemne informacje z wykonania poszczególnych 
czynności, o których mowa w ust. 2 pkt. 2. 

13. Niezależnie od pisemnych informacji, o których mowa w ust. 12, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do żądania i otrzymywania informacji telefonicznych/elektronicznych związanych z 
wykonaniem przedmiotu umowy w dowolnym momencie.  

14. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania dokumentów wytworzonych w ramach realizacji 
przedmiotu umowy (potwierdzeń urzędowych, kopii korespondencji, przeprowadzonych analiz i 
innej dokumentacji) w wersji papierowej lub elektronicznej, za pośrednictwem poczty 
elektronicznej lub na nośniku CD, do siedziby Zamawiającego niezwłocznie po otrzymaniu lub 
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wygenerowaniu stosownych dokumentów, nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania lub 
wygenerowania. 

15. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy szczegółowych informacji dotyczących 
wynalazku - w zakresie niezbędnym do należytego wykonania przedmiotu umowy. 

 
§2 

TERMINY 
 

1. Wszelkie czynności związane z przedmiotem umowy Wykonawca wykona w możliwie najkrótszym 
terminie, z zachowaniem nieprzekraczalnych terminów maksymalnych wskazanych poniżej.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy nie później niż w następujących 
terminach: 

1) wykonanie „Raportu z badania stanu techniki”, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt. 1 umowy – w 
terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, 

2) przygotowanie wniosku i zgłoszenie wynalazku przed UP RP – w terminie 28 dni od daty 
zawarcia niniejszej umowy, 

3) przygotowanie wniosku i zgłoszenie wynalazku w procedurze PCT wraz z tłumaczeniem z 
języka polskiego na język angielski – w terminie przed upływem 12 miesięcznego okresu od 
daty pierwszeństwa, 

4) wykonanie raportu z badania czystości patentowej, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt. 2 lit. g 
umowy – w terminie 14 dni od otrzymania informacji od Zamawiającego, zgodnie z § 1 ust. 11 
umowy, 

5) czynności związane z udzieleniem patentu - niezwłocznie po przyznaniu patentu, jednak nie 
później niż w terminie 7 dni od otrzymania informacji o przyznaniu patentu. 

 
§3 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 
 

1. Zamawiający oświadcza, że informacje, o których mowa w §1 ust. 15 stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), zwanej dalej „uoznk”.   

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 w 
okresie obowiązywania umowy, jak również po wygaśnięciu, bądź rozwiązaniu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca w szczególności zobowiązuje się do:  

1) zachowania w ścisłej tajemnicy uzyskanych od Zamawiającego informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła,  

2) wykorzystania uzyskanych od Zamawiającego informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa jedynie w celach realizacji postanowień niniejszej umowy,  

3) podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu ochrony powierzonych sobie informacji przed 
bezprawnym wykorzystaniem, rozpowszechnieniem lub publikacją,  

4) niekopiowania, niepowielania jakiejkolwiek części informacji uzyskanych od Zamawiającego, 
z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby dla celów realizacji Przedmiotu niniejszej umowy,  
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5) nie działania na szkodę Zamawiającego.  

4. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej i cywilnej za czyny nieuczciwej 
konkurencji określonej w uoznk. 

 
§4 

PRAWA AUTORSKIE 
 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia należnego za wykonanie 
przedmiotu umowy, wszystkie autorskie prawa majątkowe do wykonanych 
opracowań/dokumentów, które stworzy w okresie obowiązywania niniejszej umowy, a które 
dotyczą przedmiotu umowy. Wykonawca wyraża zgodę na to, że powyższe 
opracowania/dokumenty (włącznie z prawem do ich wykorzystania) stanowić będą własność 
Zamawiającego, bez konieczności zawierania odrębnej umowy w tym zakresie.  

2. W ramach realizacji postanowień niniejszej umowy i otrzymanego wynagrodzenia Wykonawca 
przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanego przedmiotu umowy na 
następujących polach eksploatacji:  

1) swobodne używanie przez Zamawiającego,  
2) swobodne wykorzystywanie w części lub w całości przez Zamawiającego, oraz prawo łączenia 

z innymi dziełami, opracowania przez dodanie różnych elementów, uaktualnianie, modyfikację, 
tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub części, 

3) swobodny obrót oryginałem lub kopią, 
4) swobodne zwielokrotnianie (kopiowanie) przez Zamawiającego dowolną techniką, 
5) swobodne utrwalanie, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci 

komputerowych przez Zamawiającego, 
6) swobodne rozpowszechnianie utworu, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie oraz nadawani i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  

3. Wykonawca oświadcza, że wykonany przez Wykonawcę Przedmiot umowy będzie wolny od 
jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich, oraz zobowiązuję się, iż w przypadku zgłoszenia 
wobec Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich lub 
pokrewnych tych osób, praw własności intelektualnej albo dóbr osobistych, na każde wezwanie 
Zamawiającego przedstawi wszystkie posiadane informacje pomocne do wyjaśnienia faktów 
podnoszonych w roszczeniu. W razie stwierdzenia, że Wykonawca rzeczywiście naruszył prawa 
autorskie lub pokrewne, prawa własności intelektualnej albo dobra osobiste osoby trzeciej, 
Zamawiający może zażądać, aby Wykonawca pokrył roszczenia takiej osoby trzeciej, a także aby 
zwrócił Zamawiającemu poniesione przez niego uzasadnione koszty obrony przed tymi 
roszczeniami. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia, na wezwanie 
Zamawiającego, do ewentualnego procesu sądowego, w zakresie dopuszczalnym przez prawo. 

 
§5 

WYNAGRODZENIE 
 

1. Zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik do niniejszej umowy, łączne 
wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy, w tym za przeniesienie autorskich praw 
majątkowych, o których mowa w §4 ust. 1 umowy wynosi: … zł (słownie złotych: …, 00/100) bez 
podatku od towarów i usług, z czego: 
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1) wynagrodzenie z tytułu wykonania badania stanu techniki, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt. 1 
umowy wynosi ……….. zł (słownie: ………………….. złotych) netto, 

2) łączne wynagrodzenie z tytułu wykonania czynności, o których mowa w §1 ust. 2 pkt. 2 lit. a-c 
umowy wynosi ……….. zł (słownie: ………………….. złotych) netto, 

3) wynagrodzenie z tytułu wykonania czynności, o której mowa w §1 ust. 2 pkt. 2 lit. g umowy 
wynosi ……….. zł (słownie: ………………….. złotych) netto, 

4) łączne wynagrodzenie z tytułu wykonania czynności, o których mowa w §1 ust. 2 pkt. 2 lit. d-f 
oraz lit. h-l umowy wynosi ……….. zł (słownie: ………………….. złotych) netto. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
niniejszej umowy, włącznie z kosztami własnymi Wykonawcy, i nie podlega zmianie, z 
zastrzeżeniem ust. 5  niniejszego paragrafu. 

3. Wszelkie opłaty za czynności urzędowe pokryje Zamawiający po otrzymaniu od Wykonawcy 
niezbędnych informacji, w szczególności dotyczących kwoty opłaty, tytułu, terminu zapłaty. 
Informacje o opłatach Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu pisemne lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: tomkom@umk.pl . 

4. Do kwot wskazanych w ust. 1 Wykonawca naliczy należny podatek od towarów i usług według 
stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.  

5. Wynagrodzenie będzie przysługiwać Wykonawcy wyłącznie za faktycznie wykonane czynności. 
 

§6 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

 
1. Z zastrzeżeniem §5 ust. 7 Wykonawca wystawi 4 faktury: 

1) fakturę częściową – wystawioną na podstawie protokołu odbioru „Raportu z badania stanu 
techniki” oraz dokumentów, materiałów, notatek i opracowań, o których mowa w § 1 ust. 9 
umowy, 

2) fakturę częściową – wystawioną po wykonaniu czynności, o których mowa w §1 ust. 2 pkt. 2 
lit. a-c umowy i przekazaniu Zamawiającemu potwierdzenia dokonania zgłoszenia 
patentowego wynalazku, 

3) fakturę częściową – wystawioną na podstawie protokołu odbioru badania czystości 
patentowej, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt. 2 lit. g umowy (tylko w przypadku konieczności 
wykonania badania), 

4) fakturę końcową – za wykonanie wszystkich pozostałych czynności, o których mowa w §1 
ust. 2 pkt 2 umowy – wystawioną po przekazaniu Zamawiającemu potwierdzenia zgłoszenia 
wynalazku w procedurze PCT, a jeśli wynalazek nie będzie podlegał zgłoszeniu w tym trybie, 
najpóźniej w dniu upływu terminu pierwszeństwa. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należne wynagrodzenie przelewem na konto Wykonawcy 
podane na fakturze, w terminie 30 dni, licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej przez 
Wykonawcę faktury, zgodnie z ust. 1.  

3. Za dzień dokonania zapłaty strony uznają dzień, w którym zostanie obciążony rachunek bankowy 
Zamawiającego. 

4. Za opóźnienie w zapłacie Wykonawca może żądać od Zamawiającego ustawowych odsetek. 

mailto:tomkom@umk.pl


 
 

Strona 7 z 8 

5. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności wynikających z tej 
umowy na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń. 

 
§7 

KARY UMOWNE 
 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości: 

1) 20% łącznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy - w 
przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie 
Zamawiającego lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy;  

2) 15% kwoty faktury - w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego 
wykonania części przedmiotu umowy za którą została wystawiona; 

3) 1% łącznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy, jednak nie 
więcej niż 15% łącznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy 
- w przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów, o których mowa w §2 ust. 2 
umowy, za każdy dzień opóźnienia powstałego z przyczyn nieleżących po stronie 
Zamawiającego, 

4) 200 000,00 zł – w przypadku ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, 
o których mowa w § 3 ust. 1 umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

2. Zastrzeżona wyżej kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

3. Strony ustalają, że kara umowna może być potrącona przez Zamawiającego z faktury, na 
podstawie odrębnej noty księgowej. W przypadku niewystawienia faktury, zapłata kary umownej 
nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę noty obciążeniowej. 
 

§8 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiający ma prawo jednostronnie odstąpić od umowy, na podstawie pisemnego 
oświadczenia złożonego Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu 
będącym przyczyną odstąpienia, w przypadku: 

1) gdy Wykonawca utraci uprawnienia, o których mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy; 

2) opóźnienia Wykonawcy w realizacji którejkolwiek części przedmiotu umowy, przekraczającego 
14 dni w stosunku do terminów wskazanych w §2 ust. 2 umowy; 

3) dwukrotnego nienależytego wykonania części przedmiotu umowy. 
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§9 
POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

 
1. Przedstawicielem Zamawiającego, upoważnionym do koordynowania wszelkich spraw 

dotyczących realizacji umowy, a także do podpisania protokołów odbioru jest p. Tomasz 
KompanowskiKarina Pokorska, tel. 56 665 60 35, adres poczty elektronicznej: 
tomkom@umk.plkarinap@umk.pl. 

2. Integralnymi załącznikami do umowy są: 

1) oferta Wykonawcy z dnia … , wraz z załącznikami: 
a) wykaz osób, 
b) wykaz usług, 

2) zapytanie ofertowe. 

3. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze 
sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będzie miało zastosowanie prawo polskie,  
a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 

5. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron 
umowy. 

 

  Zamawiający         Wykonawca           

 
 


