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Załącznik nr 2 do siwz
UMOWA nr …………………………..

zawarta w Warszawie, w dniu

2018 r. pomiędzy:

Skarbem Państwa – Ministrem Inwestycji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez Pana Artura Harca, Zastępcę Dyrektora Departamentu
Współpracy Terytorialnej, działającego na podstawie upoważnienia MR_721-UM_18 z dnia
17.04.2018 , którego kopia stanowi załącznik nr 1 do umowy,
a
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:
spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości),
zwaną dalej „Wykonawcą”, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w …………………………………….. Wydział … Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego w … pod numerem ... – zgodnie z wydrukiem z Krajowego Rejestru Sądowego według
stanu na dzień ……, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, reprezentowaną przez
1
... /reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik
2
nr 2a do umowy ,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:
Panią/Panem …, zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria
i
numer
…,
o
numerze
PESEL
…,
zamieszkałą/-ym
pod
adresem
…,
prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę
miasta/miejscowości) – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej z dnia ………………., stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, reprezentowaną/-ym
3
przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2a do umowy ,
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,
o następującej treści:
§ 1.
1. Strony oświadczają, że Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust.
1 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, o której mowa w ust. 1.
§ 2.
1. Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie badania
ewaluacyjnego: „Ewaluacja śródokresowa Programu Współpracy Transgranicznej
INTERREG V A Polska-Słowacja 2014-2020” - zwanego dalej „Zadaniem”. Zadanie składa się
dwóch etapów:
a) Etap I – przeprowadzenie ewaluacji śródokresowej Programu Współpracy Transgranicznej
INTERREG V A Polska-Słowacja 2014-2020”,
b) Etap II – współpraca z Zamawiającym w procesie zatwierdzania rekomendacji przez Komitet
Monitorujący Program.
2. Zadanie zrealizowane zostanie w terminie :
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Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba pełniąca funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki.
Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki.
3
Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby.
2

1

a) do 22.03.2019 dla I etapu
b) do 30.06.2019 dla II etapu.
Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące harmonogramu realizacji Zadania określa
Załącznik nr 3 do umowy.
3. Zadanie zostanie zrealizowane zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia,
stanowiącym załącznik nr 3 do umowy oraz zgodnie z Ofertą Wykonawcy, której kopia stanowi
załącznik nr 4 do umowy.
§ 3.
1. Strony uzgadniają, że za wykonanie Zadania Wykonawca otrzyma wynagrodzenie całkowite
w kwocie … (słownie: … 00/100) złotych netto powiększone o wartość podatku od towarów i usług
co daję kwotę …. zł brutto (słownie: … 00/100), zwane dalej „wynagrodzeniem”.
2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w częściach:
1) za I Etap, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt a) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
w kwocie … (słownie: … 00/100) złotych netto powiększone o wartość podatku od towarów
i usług co daje kwotę … zł brutto (słownie: … 00/100), na podstawie protokołu odbioru
Etapu I;
2) za II Etap, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt a) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
w kwocie … (słownie: … 00/100) złotych netto powiększone o wartość podatku od towarów
i usług co daje kwotę … zł brutto (słownie: … 00/100), na podstawie protokołu odbioru
Etapu II.
3. Wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania umowy, w tym
roszczenia z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wykonanego
Zadania oraz z tytułu udzielenia prawa zależnego.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu każdego etapu Zadania, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy o numerze …………..…………, w terminie 21 dni od dnia doręczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Fakturę VAT należy doręczyć
Zamawiającemu pod adres: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Departament Współpracy
Terytorialnej, ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa lub przesłać w formie elektronicznej, z adresu
mailowego Wykonawcy: …………….. na adres mailowy Zamawiającego: faktury@miir.gov.pl.
5. Warunkiem wystawienia faktury jest dokonanie przez Zamawiającego protokolarnego odbioru
każdego etapu Zadania, o którym mowa w § 4.
6. Wynagrodzenie jest współfinansowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Współpracy
Transgranicznej INTERREG V A Polska – Słowacja 2014-2020.
7. Dniem zapłaty wynagrodzenia cząstkowego jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku
bankowego Zamawiającego.
8. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew (cesję) wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji
niniejszej umowy na osoby trzecie.
§ 3a.
Niezależnie od innych postanowień umowy, jeżeli w kolejnym roku budżetowym, następującym po
roku, w którym zawarto umowę Zamawiający nie będzie dysponował – z przyczyn od niego
niezależnych, a wynikających z decyzji organów władzy publicznej – środkami przeznaczonymi
na sfinansowanie wynagrodzenia, umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym.
W takim wypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie tę część wynagrodzenia, jaka
odpowiada zakresowi wykonania Zadania do dnia rozwiązania umowy w trybie wskazanym
w zdaniu poprzedzającym. Postanowienia § 3 ust. 3 – 8 oraz § 4 stosuje się odpowiednio.
§ 4.
1. W terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia każdego etapu Zadania, Zamawiający sporządzi
protokół z wykonania Zadania, zwany dalej „protokołem” i przedstawi go Wykonawcy do podpisu.
2. Protokół odbioru Zadania będzie zawierał w szczególności:
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a) datę i miejsce jego sporządzenia;
b) ocenę przez Zamawiającego prawidłowości wykonania Zadania i zgodności
z załącznikami nr 3 i 4 do umowy oraz oświadczenie Zamawiającego o braku lub istnieniu
zastrzeżeń do wykonanego Zadania, w tym o braku albo o istnieniu wad,
c) podpisy Stron.
3. W przypadku stwierdzenia zastrzeżeń w wykonaniu Zadania, Zamawiający zobowiąże
Wykonawcę do usunięcia wad (nie więcej niż jeden raz), w terminie określonym przez
Zamawiającego, nie dłuższym niż 10 dni roboczych, bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu.
4. Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wad będzie stanowić podstawę
do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Przepisy ust. 1 – 3 oraz 6 stosuje się
odpowiednio. Za zwłokę w wykonaniu Zadania Zamawiającemu przysługuję kara umowna
określona w § 10 ust. 1 pkt 1 lit. a.
5. Wraz z bezskutecznym upływem terminu na usunięcie wad, wyznaczonego na podstawie ust. 3,
Zamawiający może:
a) w terminie 14 dni, od umowy odstąpić w całości lub części i żądać od Wykonawcy zapłaty
kary umownej określonej w § 10 ust. 1 pkt 1 lit. b.
b) przyjąć dzieło wadliwe, wówczas wynagrodzenie Wykonawcy podlega obniżeniu
proporcjonalnie do zakresu wadliwości dzieła. Procentowy zakres wadliwości dzieła
określi Zamawiający w protokole odbioru sporządzonym zgodnie z ust. 2. Niezależnie od
obniżenia wynagrodzenia Zamawiającemu przysługuje kara umowna, określona w § 10
ust. 1 pkt 1 lit c.
6. Strony uzgadniają, że w razie zawinionego uchylania się przez Wykonawcę od podpisania
protokołu w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, Zamawiający może z upływem tego
terminu uznać treść sporządzonego przez siebie projektu protokołu za zaakceptowaną przez
Wykonawcę.
§ 5.
1. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w całym okresie realizacji Zadania.
Szczegółowe zasady współpracy z Zamawiającym zostały określone w Szczegółowym Opisie
Przedmiotu Zamówienia.
2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia każdorazowo pełnej
informacji na temat stanu realizacji Zadania.
§ 6.
1. Do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonywaniu Zadania upoważnia się:
a) ze strony Zamawiającego: Annę Naskrent tel.71 340 65 59, anna.naskrent@miir.gov.pl;
b) ze strony Wykonawcy: ……………………………...
2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony
i nie stanowi zmiany umowy.
§ 7.
1. Wykonawca:
1) przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wyników prac (utworów)
powstałych w związku z wykonaniem Zadania;
2) udziela Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego;
3) przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa
autorskiego;
4) zobowiązuje się do niewykonywania przysługujący mu autorskich praw osobistych oraz
udziela zezwolenia Zamawiającemu na ich wykonywanie na czas nieokreślony.
2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje z chwilą przekazania
Zamawiającemu utworów, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie
następujących pól eksploatacji:
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1) utrwalanie, zwielokrotnianie przy użyciu dowolnych technik, wprowadzenie do pamięci
komputerów i serwerów sieci komputerowych;
2) wprowadzanie do obrotu (zarówno oryginału jak i egzemplarzy), najem i użyczenie
egzemplarzy – w całości lub w części,
3) publiczne udostępnianie, wystawianie lub publiczną prezentację, w tym podczas seminariów
i konferencji;
4) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych, w tym promocyjnych, informacyjnych
i szkoleniowych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych;
5) prawo do korzystania z utworów w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi utworami,
wprowadzania (w tym zlecanie wprowadzania osobom trzecim) dowolnych zmian w utworach,
opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, sporządzenie
wyciągów, skrótów i streszczeń, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości
i treści całości lub ich części;
6) w odniesieniu do utworów zmienionych zgodnie z pkt 5:
– trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie – w całości lub w części, dowolną
techniką i w dowolnej formie,
– publikowanie oraz rozpowszechnianie (w tym wprowadzanie do obrotu, najem lub użyczenie
egzemplarzy) w całości lub w części;
7) publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą druku, wizji lub fonii
przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem
satelity, równoległe i integralne nadawanie utworów przez inną organizację radiową bądź
telewizyjną, transmisję komputerową (sieć szerokiego dostępu, internet) łącznie z utrwalaniem
na nośnikach pamięci oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji.
3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do wyników prac (utworów)
Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy i nośników, na których prace/utwory
zostały utrwalone i przekazane Zamawiającemu.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880,,z późn.
zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a Zadanie przekaże Zamawiającemu w stanie
wolnym od obciążeń prawami tych osób.
5. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie, że korzystanie
z utworów uzyskanych przez Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy przez
Zamawiającego lub jego następców prawnych narusza prawa własności intelektualnej
przysługujące tym osobom, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takich roszczeniach,
a Wykonawca podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie
w związku z tym wszystkie koszty. W szczególności, w przypadku wytoczenia w związku z tym
przeciwko Zamawiającemu lub jego następcy prawnemu powództwa z tytułu naruszenia praw
własności intelektualnej, Wykonawca przystąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej,
a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej oraz pokryje
wszelkie koszty i odszkodowania, w tym koszty obsługi prawnej zasądzone od Zamawiającego
lub jego następców prawnych.
6. Wykonawca, najpóźniej w dniu przekazania utworu, przedłoży Zamawiającemu oświadczenie wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 5.
§ 8.
1. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy posiadane materiały, dokumenty i dane
przydatne do wykonania Zadania, w terminie do 21 dni po wystąpieniu Wykonawcy o ich
udostępnienie.
2. Wszelkie dane i informacje przekazane Wykonawcy w związku z wykonaniem niniejszej umowy,
zarówno w czasie jej obowiązywania jak i po jej rozwiązaniu, będą traktowane jako poufne i mogą
być wykorzystane przez Wykonawcę wyłącznie do wykonania zobowiązań wynikających z
niniejszej umowy.
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3. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy sytuacji, w której obowiązek ujawnienia informacji
wynika z obowiązujących przepisów prawa.
§ 9.
1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy na etapie jej realizacji w zakresie:
1) Zmiany osób wskazanych w wykazie osób lub dodanie nowych osób w toku wykonywania
zamówienia wymaga spełnienia łącznie dwóch warunków:
a) wskazana nowa osoba musi spełniać warunek udziału w postępowaniu, określony
w SIWZ (w zależności od funkcji zmienianej lub dodawanej osoby) oraz posiadać
minimum takie samo doświadczenie (tj. musi uzyskać co najmniej taką liczbę
punktów, jaką uzyskała osoba występująca pierwotnie w ramach kryterium
określonego w SIWZ – w przypadku, gdy zmiana dotyczy osoby poddanej ocenie
w ramach kryteriów oceny ofert),
b) Zamawiający udzieli Wykonawcy uprzedniej pisemnej zgody na zmianę lub dodanie
osoby, wydanej w odpowiedzi na pisemny wniosek. Wniosek w tej sprawie, musi być
złożony do Zamawiającego nie później niż 5 dni przed dopuszczeniem do udziału
w wykonywaniu zamówienia wykonawczego danej osoby. Nie jest dopuszczalne
realizowanie zamówienia przez nową osobę bez zgody Zamawiającego.
2) Wydłużenia terminu realizacji zamówienia w sytuacji jeżeli nastąpią nieprzewidziane,
niezawinione przez Wykonawcę okoliczności uniemożliwiające wykonanie I Etapu zadania
w przewidzianym terminie. Wydłużenie realizacji I Etapu Zadania może nastąpić maksymalnie
o 40 dni. Wydłużenie terminu realizacji I Etapu Zadania nie powoduje wydłużenia realizacji
Etapu II Zadania.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1pkt 1) lub 2), nastąpią nie wcześniej niż w dniu podpisania przez
Strony aneksu do umowy określającego w szczególności zakres zmian, na które Zamawiający
wyraził zgodę.
3. Wykonawca oświadcza, że:
1) Zadanie będzie wykonywane wyłącznie przez osoby wymienione w załączniku nr 4 umowy, oraz
że:
2) zmiana tych osób może nastąpić zgodnie z ust. 1 pkt 1 i będzie wymagała zawarcia aneksu do
umowy, o którym mowa w ust. 2 oraz przekazania Zamawiającemu podpisanych deklaracji, według
wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do umowy.
4. Przed przystąpieniem do wykonania Zadania, Wykonawca przekaże Zamawiającemu, deklaracje
podpisane przez osoby, o których mowa w ust. 3 pkt 1, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6
do umowy.
§ 10.
1. Strony ustalają następujące zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a)

w przypadku zwłoki w wykonaniu Zadania określonego
wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.
dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu
Zadania, przy czym do okresu zwłoki nie wlicza się okresu od
dnia otrzymania przez Wykonawcę projektu protokołu,

w § 2 ust. 2 – w
2 pkt 1) lub 2) za każdy
realizacji danego Etapu
dnia odbioru Zadania do

b) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości lub części z winy
Wykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 3 ust.
1, wówczas kary umownej za zwłokę nie nalicza się,
c) za nienależyte wykonanie Zadania, w szczególności niezgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4
do umowy - w wysokości 10 % wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 3 ust.
1, wówczas kary umownej za zwłokę nie nalicza się,
d) za niewykonanie I Etapu Zadania – w wysokości 10 % wynagrodzenia całkowitego
określonego w § 3 ust. 1. W przypadku niewykonania I Etapu Zadania, oprócz kary, o
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której mowa w niniejszym punkcie Zamawiający ma prawo wypowiedzenia umowy ze
skutkiem natychmiastowym.
2) za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia całkowitego Wykonawca może żądać
od Zamawiającego odsetek ustawowych za opóźnienie.
2. Kara, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, może być naliczona za zastrzeżenia stwierdzone w
protokole, o którym mowa w § 4, jak również za wykonanie umowy niezgodnie z § 9 ust. 3 lub 4.
3. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający
może potrącić z wypłacanego Wykonawcy wynagrodzenia kwotę odpowiadającą wysokości tych
kar i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłacić Wykonawcy.
4. Zamawiający może dochodzić, na zasadach ogólnych, odszkodowań przewyższających
zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.
§ 11.
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności i są
dopuszczalne tylko w granicach uregulowań art. 144 ust. 1 ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1.
2. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych i ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
3. Spory powstałe w związku z wykonywaniem umowy, Strony zgodnie poddają rozstrzygnięciu sądu
powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 12.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego, jeden
dla Wykonawcy.
§ 13.
Integralną częścią umowy są następujące załączniki:
1) załącznik nr 1: Upoważnienie do reprezentowania Zamawiającego;
2) załącznik nr 2: Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na dzień ……;
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3) załącznik nr 2a: Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy ;
4) załącznik nr 3: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia;
5) załącznik nr 4: Oferta Wykonawcy;
6) załącznik nr 5: Oświadczenie Wykonawcy;
7) załącznik nr 6: Wzór deklaracji
....................................

...................................

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

4

Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik Wykonawcy.
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Załącznik nr 5 do umowy
Oświadczenie

Ja niżej podpisany ……………………….., zamieszkały w ……………………………………… przy
………………………….., PESEL ………………………, niniejszym oświadczam, że:
lub
Działając w imieniu …………………, z siedzibą w ………………………….., przy ………………….,
wpisaną do …………………, pod numerem ……………., NIP ……………………….., niniejszym
oświadczam, że:
1. wykonana w ramach realizacji umowy nr …………………z dnia ……………………,
(ekspertyza, analiza, badanie, raport, opinia prawna etc.) jest dziełem/utworem autorskim, nie
powiela w całości lub części treści już istniejących, podlegających ochronie prawno-autorskiej
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666, z późn. zm. ).
2. przeniesione na mocy ww. umowy autorskie prawa majątkowe nie są ograniczone
jakimikolwiek prawami osób trzecich.
3. w przypadku gdy w toku korzystania lub rozporządzania przez Zamawiającego z praw
uzyskanych na mocy ww. umowy wyjdzie na jaw, że niniejsze oświadczenie jest niezgodne z
prawdą i jakakolwiek osoba trzecia wystąpi wobec Zamawiającego z roszczeniami
majątkowymi lub niemajątkowymi wszelkie szkody Zamawiającego powstałe z tego tytułu
zostaną przeze mnie pokryte/zostaną pokryte przez (…………..nazwa podmiotu).

(data, podpis)
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Załącznik nr 6 do umowy

Deklaracja

Ja niżej podpisany ……………………….., zamieszkały w ……………………………………… przy
………………………….., PESEL ………………………, niniejszym oświadczam, że:
1. Jestem
członkiem
zespołu
badawczego
realizującego
ewaluację
pn.
.............……………………………………………………………………………………………………
2. W ramach ewaluacji wymienionej w pkt 1 jestem odpowiedzialny za realizację następujących
zadań:
a)
b)
c)

(data, podpis)
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