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Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 1/2021 z dn. 12. 04. 2021 r. 
Wzór umowy z wykonawcą  
 
Umowa nr …/2021 

 

Zawarta w dniu ................... w ......................................  

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania ofertowego w związku realizacją projektu  

pt. „Innowacyjne rozwiązania w stomatologii w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się 

pandemii COVID-19. " (dalej: Projekt), dofinansowanego w ramach Osi priorytetowej II: 

Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu numer RPLD.02.03.01-IP.02-

10-070/20, numer wniosku RPLD.02.03.01-10-0608/20 niepodlegającego ustawie z dnia  29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U 2018 r. Nr 1986 z późn. zm.). – wartość 

zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy) 

pomiędzy: 

MixDental Tomasz Wawrzynkiewicz z siedzibą ul. Julianowska 66, 91-473 Łódź,  
NIP: 726-109-26-60 REGON: 470635533, zwanym dalej „Zamawiającym”,  
reprezentowanym przez: 
Tomasz Wawrzynkiewicz – właściciel tel. 501 229 559  
e-mail: twawrzynkiewicz@wp.pl 
 

a, 

……………………………………………………………… z siedzibą …………………………………………………… 

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy  

w ...................................... , ..................... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS ................................, NIP: ...................................., 

zwanym dalej „Wykonawcą",  

reprezentowanym przez:……………………………………………………………………………………………  

tel. .……………………………………… email. ……………………….…………………… 

 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa i instalacja skanerów stomatologicznych 

wewnątrzustnych w zestawie z osprzętem i oprogramowaniem- 2 szt.  

 

Nazwa urządzenia: ………………………………………………………………………………………………… 

2. Zamawiający, zgodnie z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym zleca,  

a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia na dostawę  

i instalację skanera stomatologicznego wewnątrzustnego w zestawie z osprzętem i 

oprogramowaniem- 2 szt. 
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3. Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem niniejszej Umowy zapoznał się z opisem 

przedmiotu zamówienia oraz otrzymał wszelkie informacje niezbędne do należytego 

wykonania przedmiotu zamówienia.  

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres obowiązków Wykonawcy został 

opisany w zapytaniu ofertowym nr 1/2021 z dn. 12. 04. 2021 r.  

5. Wykonawca oświadcza, że zapewnia realizację przedmiotu zamówienia o jakości 

odpowiadającej  parametrom zawartym w zapytaniu ofertowym nr 1/2021 z dn. 12. 

04. 2021 r.  

6. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia nie narusza praw osób trzecich i jest 

wolny od wad prawnych i technicznych. 

7. Wykonawca zapewnia gwarancję zachowania pełnej sprawności przedmiotu 

zamówienia oraz poprawności i stabilności w zakresie przechowywania danych po 

wprowadzonych aktualizacjach w oprogramowaniu. 

8. Wykonawca gwarantuje, że zabezpieczy udostępniane Oprogramowanie przed  

dostępem osób nieuprawnionych i w tym zakresie ponosi pełną  

odpowiedzialność. 

9. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia w okresie ……. miesięcy od 

daty instalacji.  

10. W przypadku stwierdzenia wystąpienia wad i błędów w przedmiocie zamówienia i  

oprogramowaniu po wprowadzeniu aktualizacji Wykonawca zobowiązany jest do 

nieodpłatnego usunięcia przyczyn oraz skutków wad i błędów w terminie 3 dni 

kalendarzowych od momentu otrzymania zgłoszenia e-mailem o tym fakcie.  

11. W przypadku wystąpienia awarii krytycznej uniemożliwiającej korzystanie z 

przedmiotu zamówienia i oprogramowania po wprowadzeniu aktualizacji Wykonawca 

zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia przyczyn i skutków awarii w terminie 24 

h od momentu otrzymania zgłoszenia e-mailem o tym fakcie. 

12. Strony postanawiają, że w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, a także 

bezterminowo po jej zakończeniu, Strony zobowiązują się do zachowania 

bezwzględnej tajemnicy i nie przekazywania, nie ujawniania ani nie 

wykorzystywania bez pisemnej zgody drugiej Strony informacji handlowych, 

technologicznych, organizacyjnych, księgowych, finansowych, personalnych, 

statystycznych, pracowniczych dotyczących drugiej Strony bądź podmiotów z nią 

współpracujących, chyba ze stan tajemnicy wobec tych informacji ustał i są one 

znane publicznie lub ich ujawnienia żąda uprawniony organ lub podmiot w 

przewidzianej prawem formie i treści,  jednakże w niezbędnym zakresie. 

 

§ 2 Ustalona cena umowy 

1. Cena oferty będzie stanowiła wartość umowy i będzie niezmienna w trakcie jej 
realizacji w wyjątkiem § 6 ust. 4. 

2. Łączna cena za realizację przedmiotu zamówienia wynosi: ................................... pln 
brutto  (słownie:………………………………………………………………………………………….pln 
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brutto), w cenę wliczono podatek VAT w wysokości obwiązującej w dniu zawarcia 
niniejszej umowy. 

3. Ceny transakcyjne zawarte w umowie są kwotami brutto związanymi z aktualnymi 
stawkami podatku VAT na dzień zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym, a 
Wykonawcą. W dniu podpisania umowy stawka VAT dla wyrobów medycznych objętych 
umową wynosi 8 %.  

4. Kwota określona w ust. 2 jest zawiera wszelkie koszty w związku z realizacją przedmiotu 
zamówienia. Cena ustalona w ust. 2 obejmuje zakup, dostawę i instalację przedmiotu 
zamówienia. 

5. Wykonawca zapewnia jednorazowe bezpłatne szkolenie z obsługi oprogramowania. 
6. Warunkiem realizacji niniejszej umowy jest wpłata przez Zamawiającego zadatku w 

kwocie………….……….złotych (słownie:.................................................... 
.......................................... złotych) stanowiąca ……. % wartości przedmiotu umowy.   

7. Strony ustalają, że zadatek zostanie wpłacony do 
dnia………………………………………przelewem bankowym na konto wskazane przez 
Wykonawcę. 

8. Umowa przechodzi do etapu realizacji w momencie wpłynięcia zadatku, co oznacza, że 
Wykonawca do czasu otrzymania zadatku zwolniony jest z wykonywania zobowiązań 
umownych i takie zachowanie Wykonawcy nie stanowi naruszenia postanowień 
umownych. 

9. Należność za przedmiot zamówienia Zamawiający będzie regulował przelewem na 
konto Wykonawcy podane na fakturach  w terminie wyznaczonym na fakturze. Za dzień 
zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. Płatność pozostałej kwoty wynikającej z umowy nastąpi przelewem na konto 
Wykonawcy w terminie do 7 dni przed planowanym montażem sprzętu u Zamawiający. 

11. W przypadku niedokonania zapłaty pełnej ceny sprzedaży, o której mowa w § 2 ust. 2 
niniejszej umowy, przez Zamawiającego w terminach określonych przedmiotową 
umową Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu montażu. 

12. Wykonawca zastrzega własność przedmiotu umowy do czasu zapłaty całości ceny. 
13. Działając na podstawie przepisów prawa regulujących sposób i warunki przesyłania 

faktur w formie elektronicznej, a także zasady ich przechowywania, akceptuję 
wystawianie i przesyłanie (w tym poprzez udostępnianie) w formie elektronicznej: 
faktur i innych dokumentów, w szczególności: potwierdzeń odbioru faktur, not 
księgowych oraz oświadczeń wymaganych przez Podmioty Uprawnione do Kontroli, ze 
wszystkimi prawnymi skutkami ich doręczania w tej postaci. Wskazuję poniższy adres 
e-mail jako właściwy dla otrzymywania korespondencji związanej z fakturami i 
dokumentami w formie elektronicznej.  
Adres e-mail: twawrzynkiewicz@wp.pl 
 

§ 3 Termin dostawy 

1. Strony umowy ustalają planowany termin dostawy sprzętu na ……..…..… pod 
warunkiem, że Zamawiający zgodnie z  postanowieniami § 2 ust. 8, 9  niniejszej umowy 
dokona płatności pozostałej reszty ceny sprzedaży.  
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2. Data montażu zostanie ustalona z Zamawiającym z minimum tygodniowym 
wyprzedzeniem. Z chwilą dostarczenia urządzeń strony sporządzą pisemny protokół 
odbioru przedmiotu umowy. 

3. W przypadku przesunięcia terminu realizacji przedmiotu umowy z winy 
Zamawiającego kolejny termin dostawy i instalacji sprzętu objętego umową będzie 
ustalany indywidualnie pomiędzy Stronami zgodnie z harmonogramem dostępności 
zasobów personalnych Wykonawcy. Ustalenie nowego terminu dostawy i instalacji 
zostanie potwierdzone pisemnie drogą elektroniczną (na adres: mail kontaktowy 
Zamawiającego). 

4. Jeżeli z wyłącznej winy Wykonawcy nastąpi opóźnienie terminu realizacji umowy 
zadeklarowanego w ofercie (zwłoki) o ponad 1 tydzień, Wykonawca zapłaci karę 
stanowiącą równowartość 0,5% ceny przedmiotu postępowania, za każdy pełny dzień 
zwłoki.  

5. Jeżeli z wyłącznej winy Wykonawcy nastąpi opóźnienie terminu realizacji umowy i czas 
dostawy przekroczy 8 tygodni od podpisania umowy, Oferent zapłaci karę stanowiącą 
równowartość 25% ceny przedmiotu postępowania.  

6. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca, zostanie naliczona kara umowna w wysokości 20% ceny. 

7. Bezskuteczny z winy Wykonawcy upływ dodatkowego terminu uprawnia 
Zamawiającego do pisemnego rozwiązania umowy oraz żądania zwrotu całości 
wpłaconej kwoty. 

 

§ 4 Miejsce dostawy 

1. Adres dostawy przedmiotu umowy:  

 

MixDental Tomasz Wawrzynkiewicz 

ul. Julianowska 66  

91-473 Łódź 

 

§ 5 Gwarancje i reklamacje 

1. Zasady gwarancji określone są szczegółowo w Karcie Gwarancyjnej.  
2. Wszelka niekompletna dostawa, widoczne wady lub uszkodzenia muszą być 

zarejestrowane przez Zamawiającego na piśmie w obecności instalatora od 
Wykonawcy. 

3. Wszelkie reklamacje dotyczące wad dostarczonego sprzętu, które stają się widoczne 
dopiero po dostawie, muszą być zgłoszone Wykonawcy na piśmie natychmiast po ich 
zauważeniu, nie później niż w ciągu trzech dni roboczych, tak, aby Wykonawca mógł 
stwierdzić, czy reklamacje takie są uzasadnione.  

4. Reklamacje są przyjmowane wyłącznie na piśmie drogą tradycyjną lub elektroniczną 
na adres podany przez Wykonawcę w niniejszej umowie. 
 

§ 6 Postanowienia ogólne 

1. Integralną częścią umowy są dokumenty zapytania ofertowego nr 1/2021, załącznik Nr 
1  do zapytania ofertowego nr 1/2021– Formularz ofertowy, Załącznik nr 2 do 
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zapytania ofertowego nr 1/2021– Oświadczenie o braku występowania powiązań, 
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/2021 - Oświadczenie o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu. 

2. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności. 
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 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, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

4. Strony dopuszczają zmiany umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 

− zmiany danych Wykonawcy (np. zmiana adresu, nazwy) lub zmian wynikających z 

przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy; 

− zmiany stawki podatku VAT, wówczas zmianie ulega kwota podatku VAT oraz cena 

brutto, a cena netto pozostaje bez zmian; 

− zakresu przedmiotu zamówienia, w przypadku konieczności wykonania 

dodatkowych dostaw, pod warunkiem, że łączna wartość zmian nie przekroczy 10% 

pierwotnej wartości zamówienia. 

5. Zamawiający może odstąpić od  umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji gdy: 

− Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji niniejszej umowy 

− Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań wynikających z 

reklamacji i gwarancji 

− jeśli zaistnieją szczególne okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć 

w chwili zawarcia niniejszej umowy 

6. Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty. 

7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy po jej zawarciu, w przypadku, gdy 

nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy. Zamawiający określa następujące 

okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści 

zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 

− gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna, lub wystąpi siła wyższa, za którą 

żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości 

należytego wykonania zawartej umowy 

− zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu 

umowy 

− wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy 

8. Zmiany, o których mowa powyżej dopuszczone będą, wyłącznie pod warunkiem 

złożenia wniosku przez Wykonawcę ̨ i po akceptacji przez Zamawiającego, a ich 

wprowadzenie wymagać będzie formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

Niedotrzymanie pierwotnego terminu z przyczyn innych niż wymienione powyżej 

skutkować będą naliczeniem kar umownych.  

9. W/w przypadki nie mogą wpłynąć na zaoferowaną cenę przedmiotu zamówienia.  
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10. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wobec Zamawiającego wynikających z 

niniejszej umowy na osobę trzecią, bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego 

Zamawiającego. 

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego. 

12. Spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy, strony zobowiązują się 

rozwiązywać polubownie na drodze negocjacji. W razie braku porozumienia stron, 

spory rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

13. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 

14. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

kary umowne w przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają rzeczywiście powstałej 

szkody.  

15. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

§ 8 Osoby odpowiedzialne za realizację umowy 

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy ze strony Wykonawcy są: 

Imię i nazwisko:  

adresy poczty elektronicznej:  

numer telefonu:  

2. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy ze strony Zamawiającego są: 

Imię i nazwisko: Tomasz Wawrzynkiewicz 

adresy poczty elektronicznej: twawrzynkiewicz@wp.pl 

numer telefonu: 501229559 

 

§ 9 Klauzula RODO 

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 Pani/Pana danych osobowych jest MixDental Tomasz 

Wawrzynkiewicz, ul. Julianowska 66 , 91-473 Łódź, - Pani/Pana dane osobowe 

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego nr 1/2021 

z dnia 12. 04. 2021 r., na dostawę i instalacje skanerów stomatologicznych 

wewnątrzustnych w zestawie z osprzętem i oprogramowaniem- 2 szt. 
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2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia w 

trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności 

3. Z uwagi na fakt, iż niniejsze postępowanie toczy się na podstawie norm 

obowiązujących w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020 dane osobowe Wykonawcy objęte są przepisami o 

dostępie do informacji publicznej, tym samym mogą zostać udostępnione 

podmiotom, które na podstawie powyższej regulacji zwrócą się o ich 

udostępnienie, ponadto zostaną udostępnione instytucjom i podmiotom 

zaangażowanym w proces realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego 2014-2020 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres wymagany 

przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z 

dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie 

Rady (WE) Nr 1083/2006. Okres ten dotyczy również Oferentów, którzy złożyli 

oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze w niniejszym postępowaniu 

5. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie 

może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków 

udziału w postępowaniu oraz zdolności Oferenta do należytego wykonania 

zamówienia, co skutkować może wykluczeniem Oferenta  

z postępowania lub odrzuceniem jego oferty 

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO 

7. Posiada Pani/Pan: 

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

Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych; 

− 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 uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO 

8. Nie przysługuje Pani/Panu: 
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− 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 Pani/Pana 

danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

9. W celu realizacji niniejszej umowy powierza Wykonawcy przetwarzanie danych 

osobowych osób zawartych w przekazywanych lub udostępnianych Wykonawcy 

dokumentach, w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy. 

10. Wykonawca może przetwarzać powierzone dane wyłącznie w zakresie i celu, 

określonym w niniejszej umowie. 

11. Wykonawca zobowiązany jest podjąć następujące czynności w celu zabezpieczenia 

danych osobowych zawartych w przekazywanych dokumentach: 

− zastosować środki techniczne i organizacyjne, o których mowa w art. 36-39 

ustawy  o ochronie danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz 

kategorii danych, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w 

szczególności zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom 

nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną, 

przetwarzaniem  z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem 

lub zniszczeniem. W zakresie przestrzegania powyższych przepisów 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak Zamawiający będący 

administratorem danych; 

− nie powielać dokumentów ani nie utrwalać danych w żaden inny sposób; 

wykonywać nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich 

posiadania w sposób zapewniający w szczególności ochronę przed 

dostępem osób nieupoważnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub 

utratą; 

− dopuszczać wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez 

Zamawiającego; osoby, które zostały upoważnione   do przetwarzania 

danych, są obowiązane zachować w tajemnicy te dane osobowe oraz 

sposoby ich zabezpieczania; 

− usuwać wszelkie zgromadzone we własnej dokumentacji a udostępnione 

przez Zamawiającego dane osobowe, niezwłocznie po wykonaniu niniejszej 

umowy. 

12. Wykonawca nie ma prawa powierzać danych osobowych zawartych w 

przekazywanej dokumentacji osobom trzecim, za wyjątkiem osób upoważnionych 

przez Zamawiającego. 

13. Zamawiający jest upoważniony do prowadzenia u Wykonawcy kontroli w zakresie 

przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych po uprzednim 

poinformowaniu Wykonawcy o zakresie  i terminu kontroli, nie później niż 14 dni 

przed zaplanowanym terminem kontroli. 
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14. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę bezpieczeństwa powierzonych mu do 

przetwarzania danych osobowych, zastosowanie mają przepisy karne ustawy o 

ochronie danych osobowych zawarte w rozdziale 8 ustawy. 

 

Zamawiający         Wykonawca 


