Załącznik nr 2 zaproszenia do składania ofert
(wzór)
UMOWA nr ………….
zawarta w Opolu w dniu ................................. r. pomiędzy :
Muzeum Śląska Opolskiego, ul. Św. Wojciecha 13, 45-023 Opole
NIP: 754-25 27-629, REGON: 000277049
które reprezentuje Dyrektor: Iwona Solisz
zwanym dalej „Zleceniodawcą” lub „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………
……………………………………………………………

zwaną dalej „Zleceniobiorcą” lub „Wykonawcą”
została zawarta umowa następującej treści:

§1
Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania na rzecz Zleceniodawcy przedmiot umowy pn.:
Świadczenie usług prawnych na rzecz Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu polegających,
w szczególności na:
1.

prowadzeniu bieżącej obsługi prawnej Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu;

2.

udzielaniu bieżących

konsultacji, porad prawnych oraz dokonywanie wykładni

obowiązujących przepisów prawnych;
3.

opiniowaniu, a w razie konieczności sporządzanie, projektów dokumentów, których
wydawanie leży w zakresie działalności Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu;

4.

sporządzaniu opinii prawnych i projektów umów;

5.

opiniowaniu w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami wewnętrznych aktów
prawnych Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu w tym regulaminów i procedur
wewnętrznych;

6.

udziału w przygotowywaniu oraz obsłudze postępowań dotyczących zamówień publicznych
pod względem formalnym i prawnym.
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7.

W ramach umowy nie będzie świadczone przez Zleceniobiorcę usługi reprezentacji
procesowej.
§2

Organizacja pracy i obowiązki Zleceniobiorcy
1.

W przypadku dużej ilości spraw Zleceniobiorca musi zapewnić dostępność min. dwóch
radców/adwokatów.

2.

Usługi będę świadczone w siedzibie Wykonawcy oraz w formie dyżuru radcy prawnego w
siedzibie Zamawiającego w budynku przy ul. Św. Wojciecha 13 minimum 4
godzinny/tydzień w stałych dniach i godzinach tj.: ................................................. (podać
zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym)

3.

Zamawiający przewiduje wykonywanie usługi (oprócz dyżurów, o których mowa w punkcie
2) poza siedzibą Zamawiającego z wykorzystaniem technologii informatycznych i komunikacyjnych
(np. mail, telefon, itp.). Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić odpowiednie środki rzeczowotechniczne w celu prawidłowej realizacji usługi. Zleceniobiorca zapewni taką ilość radców prawnych
lub adwokatów, która zapewni ciągłość świadczenia usług na rzecz Zleceniodawcy.

4.

Zleceniobiorca zapewni ciągłość prowadzenia spraw powierzonych przez Zamawiającego
pomiędzy poszczególnymi Radcami/Adwokatami obsługującymi Zamawiającego.

5.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wnioskowania zmiany osób w przypadku
niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez nich obowiązków.

6.

Usługi świadczone będą przez Zleceniobiorcę w ścisłym współdziałaniu z pracownikami
Zleceniodawcy, przy zachowaniu zasady pełnej współpracy i należytego dzielenia się
z pracownikami Zamawiającego posiadaną wiedzą i doświadczeniem.

7.

Zleceniobiorca odpowiada za jakość, terminowość i zgodność z obowiązującymi przepisami
prawnymi przygotowywanych opinii prawnych, udzielanych porad i konsultacji prawnych,
ocen i analiz spraw wykonywanych w ramach niniejszej umowy.

8.

Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży opłaconą polisę
potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na wartość nie mniejszą
niż 100 000 zł.

9.

Wykonawca będzie utrzymywał ważność ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 8 przez cały
okres trwania umowy. Jeżeli przedłożona przez Wykonawcę polisa nie będzie obejmowała
całego okresu realizacji przedmiotu umowy to Wykonawca zobowiązany jest na co najmniej
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7 dni przed wygaśnięciem przedłożonej polisy przedstawić Zamawiającemu dowód
przedłużenia polisy lub zawarcia nowej na co najmniej takich samych warunkach jak
określone w ust. 8.
§3
Termin realizacji zamówienia: do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj.: do: ………………….
§4
1.

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie: do wysokości
………………….. zł brutto.

2.

Powyższa kwota wynika z kalkulacji: 12 miesięcy x wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne
brutto ……………………...

3.

Rozliczenia będą dokonywane na podstawie stawki miesięcznej brutto określonej w ust. 2.

4.

Zleceniodawca dokona zapłaty w formie przelewu bankowego na konto Zleceniobiorcy
podane na fakturze VAT. Termin płatności ustala się do 14 dni od daty otrzymania przez
Zleceniodawcę prawidłowo wystawionej przez Zleceniobiorcę faktury VAT.

5.

Faktura, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu będzie wystawiona i dostarczona do
5 dnia każdego miesiąca następnego, w którym były wykonywane usługi.

6.

Strony zgodnie stwierdzają, że wynagrodzenie określone w niniejszej umowie wyczerpuje
całkowicie zobowiązania Zleceniodawcy na rzecz Zleceniobiorcy, z tytułu pełnionych przez
niego czynności objętych niniejszą umową.
§5

Zleceniobiorca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz kwalifikacje
zawodowe do wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do zachowania najwyższej
staranności w realizacji umowy przy uwzględnieniu dostępnych mu wiadomości specjalistycznych
oraz obowiązujących przepisów.
§6
1.

Wszystkie wiadomości i informacje nie będące informacją publiczną w szczególności
informacje

finansowe,

programowe,

prawne,

techniczne,

handlowe,

know-how,

organizacyjne, oraz informacje związane z postępowaniami o udzielenie zamówienia
publicznego, dotyczące w sposób bezpośredni lub pośredni Zamawiającego oraz firm lub
podmiotów z nim współpracujących, uzyskane przez Wykonawcę w związku ze
świadczeniem usług w ramach niniejszej umowy, będą traktowane przez Wykonawcę
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bezterminowo i bezwarunkowo jako poufne i nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio
ujawnione komukolwiek, za wyjątkiem uzyskania uprzedniego, pisemnego zezwolenia
wydanego przez Zamawiającego na ujawnienie informacji.
2.

Pod pojęciem informacji poufnych Strony rozumieją ponadto każdą informację uzyskaną od
drugiej Strony w trakcie negocjacji, konsultacji oraz wszelkich innych form współpracy.

3.

Strony zobowiązują się do bezwzględnego nie ujawniania wszelkich informacji poufnych.

4.

Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie dotyczy sytuacji w których obowiązek
ujawnienia wskazanych w nim informacji lub danych wynika z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, orzeczenia sądu lub decyzji właściwej władzy publicznej.

5.

Strony mają obowiązek zabezpieczyć przed nieautoryzowanym dostępem oraz odczytem
każdą informację poufną lub stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami
sztuki zabezpieczeń informacji (poprzez m. in. ograniczenie do nich dostępu, przesyłanie i
przekazywanie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez osoby
nieupoważnione, przestrzeganie przepisów wewnętrznych dotyczących korzystania z
zasobów sieciowych) oraz prawidłowe niszczenie nośników papierowych.

6.

W przypadku rozwiązania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu
Zamawiającemu wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących informacji lub
danych, o których mowa w ust. 1 i 2, jakie sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w
czasie trwania umowy albo w związku lub przy okazji jej wykonywania, włączając w to ich
kopie, odpisy, a także zapisy na innych nośnikach zapisu – najpóźniej na 14 dni przed
terminem rozwiązania umowy.

7.

W przypadku powstania wątpliwości co do charakteru informacji lub danych Wykonawca
przed ich ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowiązek pisemnie
uzgodnić Zamawiającym czy podlegają one ochronie określonej w niniejszej klauzuli
umownej.

8.

Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o naruszeniu lub
powstaniu zagrożenia naruszenia informacji poufnej i okolicznościach tego zdarzenia.

§7
1.

Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną za odstąpienie od umowy lub jej
rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy w wysokości 20%
wynagrodzenia miesięcznego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.
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2.

Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną za odstąpienia od umowy lub jej
rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy w wysokości 20%
wynagrodzenia miesięcznego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 z zastrzeżeniem § 8 ust 2.

3.

Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za nienależyte
wykonanie czy też niewykonanie przedmiotu niniejszej umowy, zarówno wobec
Zleceniodawcy i osób trzecich za szkody powstałe wynikłe z realizacji umowy.

4.

Zleceniodawcy przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami kodeksu
cywilnego.

5.

Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy odsetki ustawowe za opóźnienie za nieterminowe
uregulowanie wynagrodzenia.
§8

1.

Zleceniodawca

zastrzega

sobie

prawo

do

rozwiązania

umowy

ze

skutkiem

natychmiastowym bez wypowiedzenia w następujących przypadkach:
a)

Zleceniobiorca nie wykona lub wykona nienależycie przedmiot umowy w terminie
uzgodnionym ze Zleceniodawcą,

b)

Zleceniodawca powiadomił o konieczności usunięcia wady lub wprowadzenia zmiany
lub uzupełnienia, a Zleceniobiorca nie usunął wady lub nie wprowadził zmiany w
terminie wskazanym przez Zleceniodawcę,

c)

Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w
interesie Zleceniodawcy czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2.

W przypadkach określonych powyżej Zleceniobiorca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy. Strony umowy dokonają oceny stanu
zaawansowania realizacji przedmiotu umowy w protokole rozliczeniowym, który będzie
stanowił załącznik do faktury końcowej Zleceniobiorcy.
§9

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4, Wykonawca:
1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów w
rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych powstałych w wyniku
realizacji niniejszej umowy;
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2) zezwala Zamawiającemu na opracowywanie utworów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, na
korzystanie z utworów oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami – tj. udziela
Zamawiającemu prawa zależnego.
2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:
1) z chwilą faktycznego wydania Zamawiającemu poszczególnych części przedmiotu
Umowy,
2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy w zakresie następujących pól
eksploatacji:
a)

użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich pracowników oraz użytek
osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,

b)

utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na
nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz
wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,
Blue-ray, pendrive, itd.),

c)

zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy
zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

d)

wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w
tym do Internetu,

e)

wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

f)

nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

g)

nadawanie za pośrednictwem satelity,

h)

reemisja,

i)

wymiana nośników, na których utwór utrwalono,

j)

wykorzystanie w utworach multimedialnych,

k)

wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy,

ł)

wprowadzanie zmian, skrótów,

l)

sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,
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m)

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do opracowań Zamawiający nabywa
własność wszystkich egzemplarzy, na których opracowania zostały utrwalone.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw
majątkowych osób trzecich, a opracowania przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od
obciążeń prawami tych osób.

§ 10
1. Zamawiający jako administrator danych, w rozumieniu w ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1781) – dalej „Ustawa” oraz ogólnego
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE. L
Nr 119, str. 1) (zwanego w dalszej części Umowy „Rozporządzeniem”), informuje, że dane
osobowe Wykonawcy oraz personelu Wykonawcy będą przetwarzane w celach realizacji
umowy w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Dane będą udostępniane podmiotom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Wykonawcy oraz personelowi Wykonawcy
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
2. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, w zakresie
niezbędnym do wykonania umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami
Ustawy wyłącznie w celu realizacji umowy.
4. Wykonawca może przetwarzać jedynie takie kategorie danych osobowych które są niezbędne
do realizacji umowy.
5. Niniejszym Zamawiający udziela Wykonawcy oraz personelowi Wykonawcy upoważnienia
do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.
6. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać dalszego powierzenia
przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim (podpowierzenie). Wykonawca za
działania i zaniechania podmiotów trzecich, którym powierzył dalsze przetwarzanie danych
osobowych odpowiada jak za własne.
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7. Wykonawca zobowiązuje się trwale usunąć wszelkie powierzone dane osobowe w tym
skutecznie usunąć je z nośników elektronicznych niezwłocznie po zaprzestaniu
obowiązywania umowy.

§ 11
1. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca oraz osoby realizujące przedmiot umowy
zobowiązują się do powstrzymywania od wszelkich działań i czynności, które mogą rodzić
podejrzenie stronniczości lub potencjalnego konfliktu interesów.
2. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca oraz osoby realizujące przedmiot umowy
zobowiązują się w szczególności do niepodejmowania żadnych czynności, w tym doradczych
i obsługi prawnej na rzecz podmiotu, który ma status wykonawcy w rozumieniu PZP lub
Regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł bez podatku
od towarów i usług (netto) i zamówień wyłączonych z ustawy Pzp oraz realizacji zawartych w
wyniku ich rozstrzygnięć umów.
3. Wykonawca zobowiązuje się, że w czasie trwania niniejszej umowy w toku jakichkolwiek
negocjacji handlowych lub czynności w sprawach innych klientów Wykonawcy, zarówno
Wykonawca, jego pracownicy oraz osoby przy pomocy których Wykonawca będzie realizował
niniejszą umowę, nie będą działać sprzecznie z interesami Zamawiającego.
4. W sytuacji, gdy bez woli i wiedzy Wykonawcy interes Zamawiającego okaże się sprzeczny z
interesami innego z klientów Wykonawcy, Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie
Zamawiającego o takim fakcie, a Zamawiający podejmie stosowne decyzje, co do dalszego
postępowania w sprawie. Niniejsze postanowienie ma odpowiednie zastosowanie w
przypadkach określonych w ust. 2.
5. W przypadkach opisanych w ust. 4 niniejszego § decyzje Zamawiającego, co do dalszego
postępowania w sprawie mogą wiązać się z możliwością wstrzymania realizacji danej sprawy
lub

nawet

rozwiązania

umowy.

W

celu

uniknięcia

ewentualnych

wątpliwości

interpretacyjnych, strony zgodne są, co do faktu, iż rozwiązanie umowy, o którym mowa
powyżej nie będzie miało charakteru rozwiązania z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego. Niniejsze postanowienie ma analogiczne zastosowanie do ust. 2.
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§ 12
1. W trakcie realizacji umowy postanowienia umowy mogą ulec zmianom, przy czym zmiany
postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności:
1)

zakresu przedmiotu umowy lub sposobu wykonywania przedmiotu umowy, wraz ze
skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być
okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zaistnienie
warunków faktycznych wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu
umowy;

2)

regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy,
wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany;

3)

oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy;

4)

konieczność zmiany osób bezpośrednio realizujących umowę, o których mowa w
ofercie Wykonawcy.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy będą wprowadzane pisemnie w formie
aneksu pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 4 ust.
1 Umowy, w formie pisemnego aneksu w przypadku zmiany stawki podatku od towarów
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usług, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.
4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie
płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających
stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz
dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.
5. Obowiązek wykazania wpływu zmiany, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu na
zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 i 2 Umowy należy do Wykonawcy pod
rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.
6. Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawcę wniosków
o zmianę Umowy przekaże Wykonawcy informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek
oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy, określone w § 4 ust. 1 umowy,
powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
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7. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub
częściowym zatwierdzeniu wniosku, Wykonawca może ponownie wystąpić z wnioskiem,

o

którym wyżej.
8. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 13
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Ogóle rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż:
1.

Administratorem danych osobowych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Zamawiający: Muzeum Śląska Opolskiego, ul. Św. Wojciecha 13, 45-023 Opole.

2.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych kontakt: tel. 77 443 17
64, e-mail: iod@muzeum.opole.pl

3.

Dane osób fizycznych będą wykorzystywane do realizacji niniejszej umowy.

4.

Dane osób fizycznych będą przetwarzane na podstawie przepisów:
1)o finansach publicznych;
2)w celu wykonania zadania w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

5.

Pozyskane dane będą przetwarzane i przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia
umowy.

6.

Osoby fizyczne mają prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania
lub ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.

7.

Osoby fizyczne mają prawo wniesienia skargi do organu ds. ochrony danych osobowych
w przypadku podejrzenia naruszenia prawa przy ich przetwarzaniu.

§ 14
1.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego,

2.

W sprawach spornych sądem właściwym dla rozpoznawania sprawy jest sąd Zleceniodawcy.
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3.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
Stron.

4.

Załączniki do umowy:
1)

Oferta Wykonawcy

2)

Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy

3)

………………….……..

4)

………………….……..

Zleceniobiorca

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

Zleceniodawca

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