DO-ZP.271.23.4.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAŁĄCZNIK NR I.4 DO SIWZ

Projekt UMOWY NR DR.272.....201...

zawarta w dniu.........................................w Zielonej Górze pomiędzy:
Miastem Zielona Góra – Urząd Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra,
NIP: 973-100-74-58, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Janusza Kubickiego, działającym
w imieniu i na rzecz Miasta Zielona Góra zwanym w treści umowy „Zamawiającym” z jednej strony
a .......................................................................................... z siedzibą w ...................... przy ul. ............,
zarejestrowanym w Wydziale ........ Krajowego Rejestru Sądowego w ............... pod nr .........., kapitał
zakładowy w wysokości ..............., NIP ................, REGON ...................lub (imię) ......... (nazwisko)
.............. zam. (adres miejsca zamieszkania) ...................... prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą (imię) ................ (nazwisko) ............... (nazwa handlowa) ............................. z siedzibą w (adres
prowadzonej działalności gospodarczej)..........................................., wpisanym do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, z drugiej strony,
o następującej treści:

§1
1. Zamawiający w wyniku przeprowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) przetargu
nieograniczonego powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. „Likwidacja
zagrożenia dla środowiska poprzez usunięcie odpadów, w tym także niebezpiecznych,
zgromadzonych w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym (z terenu nieruchomości przy ul. PrzylepZakładowa 6 w Zielonej Górze) w ramach wykonania zastępczego”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do umowy, stanowiący jej integralną
część.
3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności na wartość minimum
5.000.000,00 zł. Ubezpieczenie musi być ważne przez cały okres realizacji umowy. Utrata
ważności skutkować będzie prawem rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym przez
Zamawiającego. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej należy
dostarczyć przed podpisaniem umowy.

§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do osobistego wykonania następujących części zamówienia:
opróżnienia magazynu z odpadów, usunięcia odpadów przy magazynie, ważenia, przygotowania
do transportu, tymczasowego magazynowania odpadów w miejscu, do którego Wykonawca
posiada tytuł prawny i dopuszcza się w nim magazynowanie odpadów na podstawie stosownych
decyzji administracyjnych, wstępnej identyfikacji zmagazynowanych odpadów, poddania odpadów
odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z hierarchią określoną przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701), dokumentowania prowadzonych prac,
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sporządzenia raportów częściowych i końcowych, zabezpieczenia osób przebywających
na

terenie

magazynu,

oraz

zapewnienia

bezpieczeństwa,

w

tym

chemicznego

i ekologicznego w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający dopuszcza zlecenie części zamówienia następującym podwykonawcom:
a) w zakresie doradztwa ds. bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych
(doradca ADR)
.........................................................................................................................................
b) w zakresie transportu odpadów
.........................................................................................................................................
w zakresie wskazanym w załączniku nr 1.
3. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy wymaga zawarcia umowy
o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze
odpłatnym, której przedmiotem są usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawarte
pomiędzy Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą). Umowy o podwykonawstwo
stanowią załącznik do umowy.
4. Zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy
podczas realizacji umowy możliwa będzie jedynie za zgodą Zamawiającego.
5. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
polegał na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu
potwierdzenia spełnienia wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1b ww. ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,
iż proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w § 1 ust.1.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób i przedmiotów, z których pomocą
wykonuje przedmiot umowy, jak za własne działania.
7. Wykonawca

winien

zatrudnić

osoby

przewidziane

do

kierowanie

pracami

związanymi

z usuwaniem i przetworzeniem odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych na podstawie umowy
o pracę - w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.).
8. Wykonawca jest zobowiązany w dniu podpisania umowy do przedłożenia oświadczenia
potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę osób przeznaczonych do realizacji przedmiotu
umowy.
9. W czasie wykonywania umowy, Wykonawca przedstawiać będzie Zamawiającemu, po upływie
każdego

miesiąca,

oświadczenie

o

zatrudnieniu

osób

na

umowę

o

pracę,

kierujących pracami związanymi z usuwaniem i przetworzeniem odpadów, w tym odpadów
niebezpiecznych. W

przypadku

niezłożenia

powyższego

oświadczenia

lub

stwierdzenia

nieprawdziwego oświadczenia, Zamawiający będzie miał prawo zastosować karę umowną
zgodnie z § 10 ust. 2 umowy. Ponadto Zamawiający ma prawo do kontroli prawdziwości
składanych oświadczeń, w czasie realizacji zadania.
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10. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania udowodnienia
przez Wykonawcę faktu zatrudnienia osób na umowę o pracę.
11. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone w miejscu i na osobie z tytułu naruszenia
obowiązków Wykonawcy określonych w pkt. III zał. nr 1 do umowy, spowodowane bezpośrednio
lub pośrednio realizacją przedmiotu umowy.
12. Zamawiający wystąpi do współwłaścicieli nieruchomości – GLOBAL SERVICE Sp. z o.o.
i osoby fizyczne - o przedstawienie trasy przemieszczania się pojazdów na terenie nieruchomości
przy ul. Przylep-Zakładowa 6 w Zielonej Górze, w tym wjazdów i wyjazdów, z uwzględnieniem
zabezpieczenia osób i mienia na ww. terenie i przekaże ww. informacje Wykonawcy, który jest
zobowiązany do ich przestrzegania. Korzystanie z terenu prac na czas realizacji zamówienia
będzie nieodpłatne.

§3
1. Strony ustalają termin zakończenia realizacji całości prac, o którym mowa w § 1, na …………... dni
od daty podpisania niniejszej umowy.
2. Przedmiot zamówienia tj. usunięcie, wywiezienie (w miejsce ich przetworzenia lub tymczasowo
w inne miejsce, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny i dopuszcza się w nim
magazynowanie

odpadów

na

podstawie

stosownych

decyzji

administracyjnych)

oraz

przetworzenie wszystkich (nie więcej niż 4810 Mg) odpadów z terenu nieruchomości przy
ul. Przylep-Zakładowa 6 w Zielonej Górze.
3. Przez zakończenie prac rozumie się dokonanie odbioru końcowego, o którym mowa
w § 6, bez uwag.

§4
1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy wg następującej kalkulacji:
a) cena przetworzenia jednego Mg odpadów (należy uwzględnić pełen zakres
przedmiotu zamówienia) w wysokości: wartość netto

................ zł (słownie:

........................... zł), podatek VAT ... % tj. ................. zł, wartość brutto: ............... zł
(słownie: ....................................... zł),
b) jednak nie więcej niż za 4810 Mg, co daje wartość całkowitą netto w wysokości:
................ zł, podatek VAT ... % -

............. zł, wartość brutto nie wyższą niż:

................ zł (słownie: ..................................... zł).
2. Wynagrodzenie

ustalone

w

ust.

1

obejmuje

wszystkie

zobowiązania

wynikające

z umowy, narzuty, zysk oraz podatki.
3. Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ustala się, że w przypadku zmiany
stawki podatku od towarów i usług (VAT) zostanie wprowadzona odpowiednia zmiana wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy tzn. zostanie ono podwyższone albo obniżone
proporcjonalnie do zmiany wysokości stawki podatku. Zmiany te muszą mieć wpływ na koszty
wykonania zamówienia, co musi być przez Wykonawcę wykazane.
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§5
1. Odpowiedzialnym

za

wykonanie

przedmiotu

zamówienia

ze

strony

Wykonawcy

jest

.....................................................................................
2. Koordynatorem prac ze strony Wykonawcy jest ......................................
3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie ze strony Wykonawcy przez następujące osoby:
a) ..........
b) ..........
c) ...........,
a w przypadku losowym Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia do realizacji przedmiotu
zamówienia innych osób o kwalifikacjach tożsamych ze wskazanymi w SIWZ.
4. Zamawiający wyznacza na przedstawicieli odpowiedzialnych za nadzór:
a) Urszulę Podgajną - kierownika Biura Ochrony Środowiska,
b) Andrzeja Sowińskiego - inspektora Biura Ochrony Środowiska,
c) Macieja Kościelniaka - inspektora Biura Ochrony Środowiska,
d) Jolantę Draganik – głównego specjalistę Departamentu Rozwoju Miasta,
e) Waldemara

Michałowskiego

–

dyrektora

Departamentu

Bezpieczeństwa

i Zarządzania Kryzysowego.
5.

Zamawiający wyznacza do bezpośredniego nadzorowania zadania inspektora nadzoru.

6.

Zamawiający ma prawo kontroli i zgłaszania uwag do wykonywanych prac.

§6
1. Wynagrodzenie płatne będzie wyłącznie po przetworzeniu odpadów z możliwością wystawienia
przez Wykonawcę faktur częściowych.
2. Wynagrodzenie płatne będzie w częściach, po przedstawieniu comiesięcznego zestawienia
o którym mowa w pkt. I.6 załącznika nr 1 do niniejszej umowy, podpisanego przez upoważnionych
przedstawicieli

stron

i

inspektora

nadzoru

oraz

faktury

potwierdzającej

odzysk

lub

unieszkodliwienie odpadów. Zestawienie winno być podpisane ze strony Zamawiającego przez
minimum 2 osoby wymienione w § 5 pkt 4 oraz inspektora nadzoru. Zestawienie należy
przedstawić nie później niż 7 dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni. W przypadku
podwykonawstwa po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom.
3. Zestawienia, o których mowa w ust. 2, niezawierające uwag, stanowić będą podstawę
do wystawienia faktur.
4. Fakturę należy wystawić na adres:
Nabywca: Miasto Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
NIP: 973-100-74-58
Odbiorca: Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra.
Biuro Zamówień Publicznych
tel. (+48) 68 45 64 419, faks: (+48) 68 45 64 455

www.zielona-gora.pl
e-mail:zamowienia@um.zielona-gora.pl

DO-ZP.271.23.4.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Skrzynka PEPPOL nr GLN 5907653846045.
5. Faktura będzie płatna w terminie 14 dni od daty złożenia jej w siedzibie Urzędu Miasta Zielona
Góra przy ul Podgórnej 22, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
6. Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi po jego całkowitym wykonaniu na podstawie
faktury VAT w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania, wystawionej w oparciu o końcowy odbiór
prac bez uwag, co zostanie potwierdzone sporządzonym i podpisanym przez strony oraz
inspektora nadzoru protokołem.
7. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§7
1. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa
miejscowego z zakresu ochrony środowiska.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o którym mowa
w ust. 1 przy realizacji przedmiotu umowy.
3. Naruszenie wymogu określonego w ust. 1 skutkować będzie:
a) obowiązkiem przywrócenia stanu środowiska do stanu zgodnego z wymogami
na koszt Wykonawcy,
b) uprawnieniem do rozwiązania umowy przez zamawiającego bez wypowiedzenia.

§8
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca złoży najpóźniej w dniu zawarcia
umowy, w wysokości 5 % wartości ofertowej przedmiotu zamówienia w formie(-ach):
................................. na kwotę ............................ zł (słownie: ............................, 00/100).
2. 100 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione
w ciągu 30 dni po dokonaniu ostatecznego odbioru bez uwag.

§9
1. Strony postanawiają, iż przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
a) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
-

w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy,

-

nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,

-

zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

-

wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu
zamówienia lub/i nie kontynuuje go pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego,

-

gdy Wykonawca nie wykonuje przedmiotu zamówienia zgodnie z umową.
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b) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający bez
uzasadnionej przyczyny odmawia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 4
ust. 2 umowy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, pod rygorem
nieważności.
3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.

§ 10
1. W przypadku zwłoki w wykonaniu umowy lub jej etapu, Zamawiający zastrzega sobie prawo
dochodzenia kary umownej w wysokości 0,3 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego
w § 4 ust. 1 pkt. b umowy, za każdy dzień zwłoki, także wtedy, gdy Zamawiający wyznaczył mu
dodatkowy termin.
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku lub nieprawdziwości oświadczeń
Wykonawcy w przedmiocie zatrudnienia osoby koordynatora na umowę o pracę, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 0,1 % całkowitego
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 pkt. b, za każde stwierdzone naruszenie.
3. W przypadku naliczenia kar umownych powołanych w umowie, będą one potrącane z faktur
wystawionych przez Wykonawcę.
4. W każdym przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wartość
naliczonej kary umownej Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego za szkody powstałe podczas realizacji przedmiotu zamówienia.
5. W przypadku zwłoki dłuższej niż 14 dni w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega
sobie prawo odstąpienia od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do
wykonania umowy, nie zwalniając przez to z obowiązku zapłaty kar umownych.

§ 11
1.

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonywania/wykonania umowy Zamawiający
zastrzega sobie prawo:
a) do wyznaczenia dodatkowego terminu poprawnej realizacji przedmiotu umowy,
b) w przypadku niezrealizowania wskazanych do poprawy elementów przedmiotu
umowy, do odmowy odbioru i rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

2.

Zamawiający rozwiązuje umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a) cofnięcia uprawnień do transportu lub przetwarzania odpadów,
b) postępowania niezgodnego z prawem,
c) realizacji przedmiotu zamówienia przez osoby inne niż wskazane w § 5 ust. 2 i 3.

§ 12
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
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a) w zakresie zmiany danych wynikających z przekształceń podmiotowych po stronie
Wykonawcy skutkujących zastępstwem prawnym pod tytułem ogólnym, a także
zmiany adresu, nazwy, osób reprezentujących Wykonawcę.
b) w zakresie zmiany terminów wynikających z umowy, pod warunkiem że:
-

zaszła konieczność wykonania dodatkowych prac wykraczających poza przedmiot
zamówienia określony w SIWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia
ofert, których wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe zrealizowanie
przedmiotu zamówienia,

-

nastąpiła zmiana przepisów powodujących konieczność wprowadzenia innych
rozwiązań, niż zakładano w SIWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia
ofert,

-

nastąpiła zmiana przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów,
które te przepisy narzucają,

-

z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie poszczególnych
elementów przedmiotu zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy
którejkolwiek ze Stron.

c) w zakresie zmniejszenia przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że z niemożliwych
do przewidzenia na etapie planowania Zadania przyczyn wykonanie całości
przedmiotu

zamówienia

napotyka

istotne

trudności, których

przezwyciężenie

wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów,
d) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. obniży to
koszty zadania albo skróci czas realizacji),
e) w zakresie zmiany Podwykonawców, o których mowa w § 2 ust. 2 lub wprowadzenia
innych Podwykonawców/lub dalszych Podwykonawców, pod warunkiem spełnienia
wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo,
f)

w przypadku stwierdzenia, w trakcie identyfikacji zmagazynowanych odpadów,
obecności odpadów niepodlegających przetworzeniu,

g) w przypadku zaistnienia okoliczności powodującej konieczność podjęcia działań
w trybie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 z późn. zm.),
h) w

przypadku

zmiany

stawki

podatku

VAT,

wprowadzonej

powszechnie

obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszt
wykonania zamówienia przez Wykonawcę - na jego pisemny wniosek. Zmiana
obowiązywać będzie od daty zmiany stawki podatku VAT,
i)

w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta ma
wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę -Wykonawca składa
pisemny i umotywowany wniosek zawierający w szczególności szczegółową
kalkulację kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem zmiany wysokości
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minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej.
W przypadku udokumentowania wpływu na koszt wykonania zamówienia zmiana
obowiązywać będzie od daty zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
j)

w

przypadku

zmiany

zasad

podlegania

ubezpieczeniom

społecznym

lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiana te będą miały wpływ na koszt wykonania
zamówienia przez Wykonawcę - Wykonawca składa pisemny i umotywowany wniosek
zawierający w szczególności szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia
z uwzględnieniem zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
W przypadku udokumentowania wpływu na koszt wykonania zamówienia zmiana
obowiązywać będzie od daty zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne,
k) w zakresie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia
przez Wykonawcę.
2. Wystąpienie którejkolwiek z przyczyn z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowi
bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić
podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod
rygorem nieważności. Podstawą wprowadzenia zmiany jest pisemne wystąpienie Strony, która
jest inicjatorem jej wprowadzenia.
§ 13
1. Wszelkie modyfikacje, powiadomienia i oświadczenia kierowane do drugiej strony wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony zgodnie postanawiają, że wzajemne wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie
mogą być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich.
3. Sprawy sporne między Stronami wynikłe na tle realizacji umowy, po wyczerpaniu postępowania
ugodowego, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.
4. Zamawiający oświadcza, że nazwa firmy, imię i nazwisko Wykonawcy oraz informacja
o wysokości wynagrodzenia stanowią informacje publiczne i mogą być udostępniane w trybie
przepisów o dostępie do informacji publicznej.
5. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w tym Kodeksu Cywilnego, o ile ustawa Prawo zamówień publicznych nie
stanowi inaczej.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy i jeden dla
Zamawiającego.
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Wykonawca:

Zamawiający:

………………..

………………….

załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu umowy
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