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                  Załącznik nr 5 do SIWZ 
UMOWA Nr ………/2014 

             (wzór) 
 
Zawarta w dniu ………………2014 roku w Myszkowie, pomiędzy:  
Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, ul. Wolności 
29, 42-300 Myszków, NIP: 577-17-44-296, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym  
w Częstochowie, Wydz. Gospodarczy Nr KRS:0000007638, zwanym dalej 
Zamawiającym, którego reprezentuje: 

 
Dyrektor                                                 -        
 
a:  
 
zwanym dalej Wykonawcą, którego reprezentuje: 

- ..............................................................................., 
- ............................................................................... . 

posiadającym: 
NIP: … 
REGON: … 
wpis do rejestru/ewidencji: …………………………………. 
W wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o przeprowadzone 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
„przetargu nieograniczonego” na zadanie p.n.:  
„Przebudowa starej części Szpitala Powiatowego w Myszkowie, etap IV”,  
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1. 
 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się wykonać w/w     
   zadanie w całości zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,  
   dokumentacją projektową, przedmiarem robót , specyfikacją techniczną wykonania  
   i odbioru robót.  
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: 
   a) roboty budowlane,  
   b) roboty instalacyjne wod-kan i co, 
   c) roboty instalacyjne wentylacji i klimatyzacji,  
   d) roboty instalacyjne elektryczne niskoprądowe,  
   c) roboty instalacyjne elektryczne wraz z modernizacją rozdzielni, 
   d) roboty instalacyjne gazów medycznych. 
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace objęte przedmiotem umowy  

w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie pracy Szpitala. Przez 
prawidłowe funkcjonowanie Szpitala naleŜy rozumieć w szczególności, taką 
organizację i przyjętą technologię robót, która pozwoli na zapewnienie 
bezpieczeństwa pacjentom i personelowi oraz, Ŝe nie zakłóci prawidłowego 
funkcjonowania oddziału. 

4. Wykonawca oświadcza, Ŝe zapoznał się ze stanem terenu budowy i warunkami,  
w jakich wykonywane będą roboty związane z realizacją przedmiotu niniejszej 



 2 

umowy i w związku z tym potwierdza, Ŝe według jego najlepszej wiedzy w dniu 
podpisania niniejszej umowy zakres robót określony w umowie i załącznikach, 
obejmuje wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 
umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z wykazem 
zastosowanych materiałów w kosztorysie ofertowym. Materiały uŜyte do realizacji 
przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do obrotu powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia podczas odbiorów i przekazania 
Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą oryginalnych atestów  
i świadectw dopuszczających do stosowania materiałów budowlanych (zgodnie z 
wymogami prawa budowlanego, przepisów przeciwpoŜarowych, sanitarno-
epidemiologicznych i inspekcji pracy) uŜytych przy realizacji zamówienia. 

7. Zakres obowiązków Wykonawcy w ramach prac związanych z realizacją umowy 
obejmuje wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne do prawidłowej 
realizacji inwestycji. 

8. Likwidacja zaplecza budowy i uporządkowanie terenu obciąŜa Wykonawcę, który 
winien podjąć stosowne czynności w tym względzie w terminie 2 dni od daty 
końcowego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy i zakończyć w terminie 5 
dni od przywołanego zdarzenia. 

9. Przedmiot niniejszej umowy naleŜy wykonać zgodnie z: 
- dokumentacją projektową, 
- przepisami prawa budowlanego, Polskimi Normami i innymi obowiązującymi 
  przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, 
- specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 
- ofertą ze szczególnym uwzględnieniem kosztorysu ofertowego, 
- specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
- pisemnymi poleceniami inspektorów nadzoru.  

 
§ 2. 

 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy, w wysokości  
    10 % ceny całkowitej podanej w ofercie w formie ……………………….… na   
    kwotę:…………………….. zł. 
2. Strony postanawiają, Ŝe 70% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone albo 

zwolnione do 30 dni od dnia protokolarnego przekazania całości robót przez 
Wykonawcę i uznania przez Zamawiającego jako naleŜycie wykonane. 

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w 
wysokości 30% zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niŜ w 15 dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady. 

 
§ 3. 

 
1. Przekazanie budowy nastąpi w terminie do 2 dni od dnia zawarcia umowy. 
2. Rozpoczęcie robót nastąpi nie później niŜ w dniu …………2014r. 
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3. Zakończenie robót, przez które naleŜy rozumieć protokolarne, bezusterkowe  
    przekazanie Zamawiającemu zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia  
    łącznie z dokumentami będącymi podstawą odbioru, nastąpi nie później niŜ do dnia  
    …………………2014r. 
4. Zamawiający dopuszcza moŜliwość wprowadzenia zmiany do umowy w stosunku  
    do treści oferty w zakresie:  
  a) przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, Ŝe będą one na korzyść  
      Zamawiającego albo zaszły okoliczności, których nie moŜna było  
      przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności gdy realizowane  
      będą roboty zamienne lub dodatkowe niezbędne do prawidłowego wykonania  
      i zakończenia robót objętych niniejszą umową, 
  b) terminu wykonania przedmiotu umowy, pod warunkiem, Ŝe zaszły okoliczności,  
      których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pomimo  
      zachowania naleŜytej staranności a w szczególności (np.: konieczność wykonania  
      zamówienia dodatkowego nie przewidzianego w dniu podpisania umowy lub   
      innych uzasadnionych przeszkód nieprzewidzianych w niniejszej umowie).  
 c) wynagrodzenia umownego spowodowanego wystąpieniem robót zamiennych lub  
     dodatkowych albo zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamówienia pod warunkiem,  
     Ŝe zmiany te wynikają z technologii wykonania robót i są korzystne dla     
     Zamawiającego.  

§ 4. 
 
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad 

realizowanymi robotami. 
2. Zamawiający wyznacza do pełnienia funkcji inspektora nadzoru:  

………………………………………… 
3. Pełniący nadzór, jest uprawniony do wydawania poleceń Wykonawcy 

związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy.  

4. Kierownikiem budowy będzie ………………. - posiadający uprawnienia 
budowlane o specjalności budowlanej, nr ………………….tel. 
..............................., w ciągłej dyspozycji przez czas realizacji robót.  

5. Zamawiający dopuszcza udział nadzoru autorskiego sprawowanego przez 
jednostkę projektową nad realizowanymi robotami. 

 
§ 5. 

 
1. Zamawiający i Wykonawcy ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu 

umowy w wysokości:  
    netto: ……………………….. zł 
    słownie netto: …………………………………………………………………… 
    podatek VAT: (23 %): ………………………zł 
    brutto z VAT: ……………… zł.  
    słownie brutto: …………………………………………………………………… 
2. Wysokość wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wynika z treści oferty  

Wykonawcy z dnia ………….2014r.  
3. Kwota wynagrodzenia przekazana zostanie na rachunek bankowy Wykonawcy  
    wskazany na fakturze. 
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4. Płatność dokonana będą na zasadach określonych w § 7 niniejszej umowy. 
5. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć certyfikaty zgodności  
    lub deklaracje zgodności zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych  
    przepisach wykonawczych do ustawy Prawo Budowlane.  
6.Wykonawca przez czas obowiązywania niniejszej umowy zapewnia stałość cen na 

zaoferowane materiały. 
7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet realizacji przedmiotu 

umowy.  
§ 6  

 
1. Odbiory dokonywane będą w oparciu o dokumentację techniczną, obowiązujące 

Polskie Normy oraz obowiązujące przepisy prawa budowlanego oraz warunki 
kreślone w pozwoleniu na budowę. 

2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do czynności odbioru robót częściowych 
w terminie 3 dni i odbioru końcowego w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia mu 
na piśmie faktu ich zakończenia. Przedmiotem odbioru końcowego jest 
sprawdzenie wykonania robót zgodnie z niniejszą umową, dokumentacją 
projektową oraz obowiązującymi przepisami. 

3. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu dokonany zostanie przez 
Inspektora Nadzoru w terminie do 2 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) przeprowadzenia, na koszt  własny, wymaganych szczegółowymi  
              przepisami prób technicznych, 
b)   udokumentowania, w sposób określony obowiązującymi przepisami,  
             prawidłowego pod względem jakościowym i rzeczowym wykonania  
             robót. 

5. Zakończenie wykonanych robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu. 
6. JeŜeli w toku czynności, tak odbioru robót zanikowych, jak odbioru częściowego  

i końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia: 

a) jeŜeli wady nadają się do usunięcia, moŜe odmówić odbioru do czasu ich 
usunięcia wyznaczając jednocześnie stosowny termin w tym względzie, 

b) jeŜeli wady nie nadają się do usunięcia: 
• a umoŜliwiają uŜytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  

z przeznaczeniem, Zamawiający moŜe obniŜyć odpowiednio wynagrodzenie 
Wykonawcy, w stosunku do wartości umowy za wykonany przedmiot umowy 
oraz Ŝądać zapłaty kar z tytułu nienaleŜytego wykonania umowy. 

• i uniemoŜliwiają uŜytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  
z przeznaczeniem, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy i Ŝądać zapłaty kar 
umownych za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego  
o usunięciu wad oraz jest uprawniony do Ŝądania wyznaczenia terminu odbioru 
robót uprzednio zakwestionowanych jako wadliwych. Zamawiający zobowiązany 
jest dokonać czynności odbioru w terminie 2 dni, od dnia zgłoszenia takiego 
Ŝądania przez Wykonawcę. 

8. Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca, a okres ich usunięcia nie przedłuŜa 
umownego terminu zakończenia robót. 
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9. Strony postanawiają, Ŝe z czynności będących przedmiotem odbioru zostaną 
kaŜdorazowo sporządzone protokoły zawierające wszystkie ustalenia dokonane  
w toku odbioru.  

10. Za datę zakończenia czynności odbioru końcowego Strony przyjmują datę 
podpisania protokołu końcowego odbioru wykonania robót, stwierdzającego brak 
usterek. Dokonanie odbioru końcowego jest terminem zakończenia umowy. 
Przewidywany okres trwania czynności odbioru końcowego wynosi do 2 dni, 
licząc od daty jego rozpoczęcia, przy załoŜeniu nie wystąpienia okoliczności 
wymienionych w ust.6. Zamawiający będzie mógł przedłuŜyć ten termin odbioru, 
jeŜeli będzie to uzasadnione stopniem skomplikowania lub zakresem odbieranych 
części Inwestycji, jednakŜe o czas nie dłuŜszy niŜ kolejne 2 dni. Nie zmienia to 
terminu określonego w § 3 ust. 3. 

11. Nie później niŜ 3 dni przed zakończeniem podstawowego okresu gwarancji na 
wykonane roboty, wynoszącego 36 miesięcy  lub po usunięciu wszystkich 
ujawnionych w tym okresie wad i usterek, strony sporządzą protokół odbioru. 
Protokół ten, zawierający potwierdzenie naleŜytego spełnienia warunków, będzie 
stanowił podstawę do zwolnienia/zwrócenia zabezpieczenia, o którym mowa w § 
2.  

 
§ 7. 

 
1. Strony zgodnie postanawiają, Ŝe rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy 

następować będzie miesięcznymi fakturami częściowymi wraz z kosztorysami 
powykonawczymi i protokołami odbioru robót zgodnie z zasadami opisanymi w 
umowie.  

2.Wykonawca zobowiązany będzie wystawiać faktury częściowe zgodnie  
z protokołami odbioru robót do wysokości 80% wartości przedmiotu umowy. 

3. Faktury częściowe płatne będą w terminie 30 dni od dostarczenia ich do 
Zamawiającego wraz z wymaganymi dokumentami. Zapłata faktury końcowej 
nastąpi w terminie 30 dni od jej doręczenia wraz z dokumentami będącymi 
podstawą skutecznego odbioru końcowego. 

4. Strony zgodnie postanawiają, Ŝe dostęp do mediów rozliczany będzie według 
odrębnych zasad ustalonych między Zamawiającym a Wykonawcą. 

 
§ 8 

 
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot 

umowy. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia zakończenia czynności 
odbioru końcowego (bez zastrzeŜeń). 

2. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość korzystania z uprawnień wynikających  
z rękojmi za wady w przedmiocie umowy. 

3. Wykonawca odpowiedzialny jest z tytułu rękojmi za usunięcie wad prawnych  
i fizycznych robót oraz dostarczonych materiałów w ciągu 36 miesięcy po 
dokonaniu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi 
wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi w terminie i na zasadach 
określonych w kodeksie cywilnym. 

4. Zamawiający moŜe dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady takŜe po upływie 
terminu rękojmi, jeŜeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu. 



 6 

5. W razie wystąpienia wad lub usterek Zamawiający zgłosi je na piśmie Wykonawcy 
niezwłocznie po ich ujawnieniu. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia w 
swojej siedzibie, nr faxu: ………………………. . 

6. W okresie rękojmi Wykonawca jest obowiązany przystąpić do usuwania wad lub 
usterek w ciągu 24 godzin w dni robocze i 48 godzin w dni wolne i święta, oraz 
usunąć wady lub usterki najpóźniej w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia,  
w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1. Termin ten w technicznie 
uzasadnionych przypadkach moŜe zostać wydłuŜony za zgodą Zamawiającego.  

7. W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający moŜe 
usunąć je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających  
z okresu rękojmi. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę  
o skorzystaniu z powyŜszego uprawnienia. W takim przypadku pełną naleŜność za 
wykonane roboty Zamawiający ma prawo potrącić z kwoty wniesionego przez 
Wykonawcę zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, o którym mowa  
w § 2.  

 
                                                                  § 9. 
 
       1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 
        - za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,2%  
           wynagrodzenia umownego brutto licząc za kaŜdy dzień opóźnienia, 
        - za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru oraz  
           ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2%  
          wynagrodzenia umownego brutto za kaŜdy dzień opóźnienia, licząc od dnia  
          wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek, 
        - za odstąpienie od umowy lub jej części z przyczyn, za które Wykonawca ponosi  
           odpowiedzialność w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za tę  
           część robót, od których wykonania odstąpiono. 

2. Stronom umowy przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Zapłacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania 
przedmiotu umowy, ani jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających  
z umowy.  

4. Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącenie kwoty naliczonych kar umownych  
z wynagrodzenia bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT, wystawionej za 
realizację przedmiotu umowy.  

 
§ 10. 

 
1. KaŜda ze Stron moŜe odstąpić od umowy w przypadkach określonych w przepisach 

kodeksu cywilnego oraz wymienionych poniŜej: 
a) Zamawiający moŜe odstąpić od umowy, jeŜeli: 

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
- Wykonawca opóźnia się, mimo wezwania na piśmie, z rozpoczęciem 

wykonania przedmiotu umowy lub jego zakończeniem tak dalece, Ŝe nie jest 
prawdopodobne, aby zdołał zakończyć jego wykonanie w terminie 
ustalonym w umowie, 
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- Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłuŜej niŜ 3 dni 
robocze pomimo wezwania do kontynuacji prac złoŜonego przez 
Zamawiającego na piśmie, 

- Wykonawca realizuje roboty wadliwie i niezgodnie z odpowiednimi 
normami i specyfikacjami: istotnych warunków zamówienia i technicznymi, 
nie reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian 
sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez Zamawiającego terminie, 

- w razie wystąpienia okoliczności określonych w art. 145 ustawy  
Prawo zamówień publicznych, 

2. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz: 

− zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym 
na koszt strony, po której leŜy przyczyna odstąpienia. W pozostałych 
przypadkach, Strony poniosą koszty po połowie. 

− sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane 
przez Wykonawcę, jeŜeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn,  
za które Wykonawca nie odpowiada. 

3. Jeśli Wykonawca nie dostosuje się do wymagań określonych w ust. 2 to    
    Zamawiający ma prawo dokonać tych czynności samodzielnie na koszt i ryzyko  
    Wykonawcy. 
4. W razie odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązany jest do: 

− dokonania odbioru robót oraz zapłaty wynagrodzenia za zakres wykonany 
na dzień przerwania, 

− odkupienia zgromadzonych materiałów, których Wykonawca nie moŜe 
wykorzystać, 

− przejęcia terenu budowy. 
5. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych  

w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy przysługuje jedynie 
wynagrodzenie naleŜne z tytułu wykonania części umowy. 

6. Odstąpienie od umowy musi nastąpić na piśmie z podaniem uzasadnienia. 
7. Zamawiający odstępując od umowy z przyczyn określonych w ust 1 ma prawo 

powierzyć wykonanie pozostałych robót innemu Wykonawcy. W takim wypadku 
koszty dodatkowe wynikające ze zmiany Wykonawcy obciąŜają dotychczasowego 
Wykonawcę.  

 
§ 11.  

 
1. Wykonawca odpowiada za szkody w robotach, materiałach i sprzęcie, powstałe  

w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy w toku realizacji robót oraz  
w przypadku usuwania wad i usterek w okresie rękojmi. 

2. Wykonawca obowiązany jest do prawidłowego zabezpieczenia terenu 
prowadzonych robót i ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku ze 
swymi działaniami lub zaniechaniem na zasadach ogólnych. 

3. Wykonawca odpowiada za prawidłową organizację i zabezpieczenie budowy w 
czasie trwania robót. 

4. Wykonawca, w związku z realizacją przedmiotu umowy, zobowiązany jest zawrzeć  
    i przedstawić Zamawiającemu odpowiednią polisę ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
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1) roboty objęte umową, materiały, sprzęt i inne mienie związane  
z prowadzeniem robót, 

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku 
z prowadzonymi robotami. 

5.Wykonawca odpowiedzialny jest i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych  
    powstałych w czasie realizacji robót objętych umową. 
6. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy, złoŜy w siedzibie  
    Zamawiającego, kopię ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej potwierdzoną  
    za zgodność z oryginałem przez upowaŜnioną osobę/y Wykonawcy. 
 

§ 12. 
 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić za zgodą obu stron wyraŜoną 
na piśmie, w formie aneksu, pod rygorem niewaŜności takiej zmiany. 

2. Wykonawca nie moŜe bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności 
wynikających z treści niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

 
§ 13. 

 
1. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
b) dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, 
c) oferta Wykonawcy, 
d) aktualna kopia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

Wykonawcy. 
2. Właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy 

jest Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy  

Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.  
4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden 

dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.  

 
               
           WYKONAWCA                                                  ZAMAWIAJ ĄCY  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………….                  ……….…………………………………. 


