25.03.2020
F-PP-01-08 OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU
I.

Definicje
1. Zamawiający - Inducomp Industrial Components sp z o.o. z siedzibą w Izabelinie i adresem: ul.
Ks. Jeremiego 62, 05-080 Izabelin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000298708, NIP: 5213470732, REGON: 141286033, posiadającą
kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł.
2. Dostawca - każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
sprzedaje/dostarcza Towary lub świadczy usługi, na rzecz Zamawiającego.
3. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Towar (Towary) – jakiekolwiek rzeczy ruchome lub prawa dostarczane Zmawiającemu przez
Dostawcę.
5. Usługa (Usługi) – jakiekolwiek usługi świadczone na rzecz Zmawiającego przez Dostawcę.
6. OWZ – niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług Inducomp Industrial Components
sp. z o.o.
7. Umowa – umowa sprzedaży/dostawy Towarów lub świadczenia usług na rzecz Zamawiającego
przez Dostawcę, do której każdorazowo znajdują zastosowanie niniejsze OWZ (w tym także
wszelkie porozumienia, aneksy dotyczące tych umów).
8. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego zmierzające do zawarcia Umowy,
szczegółowo określające warunki sprzedaży/dostawy Towarów lub świadczenia usług.
Przyjęcie Zamówienia przez Dostawcę oznacza zawarcie Umowy.

II.

Postanowienia ogólne
1. Niniejsze OWZ mają zastosowanie do wszystkich Zamówień oraz do wszystkich Umów
zawartych na podstawie tych Zamówień, chyba że Strony w odrębnie zawartej umowie
wyraźnie postanowią inaczej. Niniejsze OWZ mają zastosowanie także do czynności
poprzedzających zawarcie tych Umów, w szczególności do przygotowywania i składania ofert.
Zawarcie Umowy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego OWZ przez Dostawcę.
2. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, stosuje się OWZ każdorazowo w obowiązującej wersji.
3. O ile Strony wprost nie postanowią inaczej, do Umów nie mają zastosowania stosowane przez
Dostawcę wzory umów, Ogólne Warunki Sprzedaży/Dostawy, Regulaminy lub inne dokumenty
regulujące kwestie realizacji przez Dostawcę postanowień Umowy.
4. Dostawca zobowiązuje się do prowadzenia działalności z zachowaniem norm etycznych i
uczciwości zawodowej, do przestrzegania regulaminu i zasad organizacyjnych oraz
bezpieczeństwa w miejscu dostawy Towarów/wykonania Usług zgodnie z obowiązującymi
przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz praw człowieka i prawa pracy i
ochrony konkurencji oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji i praktyk korupcyjnych.
Dostawca oświadcza, iż znane są mu obowiązujące przepisy w zakresie ochrony środowiska;
zobowiązuje się podczas wykonywania sprzedaży/dostawy Towarów lub świadczenia Usług do
dbania o środowisko naturalne w szczególności w zakresie gospodarki odpadami i możliwości
stworzenia zagrożeń dla środowiska oraz do stosowania wszelkich przepisów z zakresu
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Ochrony Środowiska. Dostawca jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów
powstałych w związku z dostawą Towarów lub świadczeniem Usług, zgodnie z ww. przepisami.
Dostawca jest zobowiązany do wykonywania swoich obowiązków związanych ze
sprzedażą/dostawą Towarów oraz świadczeniem Usług z najwyższą starannością,
uwzględniającą zawodowy, profesjonalny charakter działalności Dostawcy.
Dostawcy są zobowiązani przedstawić na każde żądanie Zamawiającego dane niezbędne do
oceny Dostawcy jako przedsiębiorcy oraz oceny jakości świadczonych przez niego Usług lub
dostarczanych Towarów.
Zamawiający ma prawo dokonać weryfikacji wykonania Zamówienia w siedzibie lub zakładzie
Dostawcy.
Zawierając Umowę Dostawca oświadcza, że produkcja Towarów, ich dostawa, jak i same
Towary oraz materiały z których zostały wykonane, a także świadczenie Usług, nie naruszają
patentów, licencji, praw autorskich, wzorów przemysłowych ani innych praw własności
intelektualnej osób trzecich.
Dostawca ma prawo wykorzystać wszelkie przekazane mu przez Zamawiającego logo,
wizualizacje, nazwy marek, wzory przemysłowe lub inne elementy podlegające ochronie w
zakresie prawa własności intelektualnej wyłącznie w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji
Umowy i wyłącznie na czas jej trwania.
Dostawcy gwarantują przestrzeganie regulacji związanych z ochroną danych osobowych
zgodnie z Rozporządzenie 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). W przypadku konieczności powierzenia przetwarzania
danych osobowych Strony zawrą odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych
osobowych, która stanie się integralną częścią Umowy.
Dostawca zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne roszczenia
osób trzecich w związku z Towarami, częściami i materiałami dostarczonymi na podstawie
Umowy a wynikające z patentu, licencji, praw autorskich, wzorów przemysłowych lub innych
praw związanych z własnością intelektualną. W przypadku postępowania prowadzonego w
odniesieniu do takich roszczeń, Dostawca zapewni bezpośrednią ochronę Zamawiającego na
swój koszt. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego jakiejkolwiek szkody związanej z
roszczeniami tych osób trzecich Dostawca zobowiązuje się do naprawienia tej szkody wobec
Zamawiającego w pełnej wysokości.
Oferty

1. Zamawiający dokonuje wyboru Dostawcy na podstawie analizy oferty złożonej przez Dostawcę
w wyniku zapytania ofertowego (RFI, RFP lub RFQ) skierowanego przez Zamawiającego do
Dostawcy oraz informacji własnej o Dostawcy. Zapytanie ofertowe jest przesyłane za
pośrednictwem poczty elektronicznej wraz z wymaganiami dotyczącymi danego Towaru lub
Usługi. Dostawca powinien przedstawić ofertę w czasie ustalonym z Zamawiającym.
2. W przypadku, gdy Dostawca nie otrzymał wszystkich danych pozwalających sporządzić ofertę,
powinien się on zwrócić do Zamawiającego w celu ich uzupełnienia.
3. Dostawca jest związany przedłożoną ofertą, przez czas wskazany w ofercie nie krótszy jednak
niż 60 dni. Strony mogą odrębnie ustalić termin związania ofertą.
4. Przedłożone przez Dostawcę warunki cenowe uwzględniają koszty dostawy Towarów zgodnie
z regułami DDP /Delivered Duty Paid/ (wg Incoterms 2020).
5. Zamawiający nie jest zobowiązany do złożenia Zamówienia do Dostawcy.
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IV.

Zamówienia
1. Zamawiający składa Zamówienie pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej określając
szczegółowe wymagania, w szczególności ilość Towarów, zakres świadczonych Usług, ich
wymagane parametry, termin dostawy.
2. Dostawca potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji w formie pisemnej za pośrednictwem
poczty elektronicznej lub w innej formie ustalonej indywidualnie z Zamawiającym.
Przystąpienie do realizacji Zamówienia Zamawiającego oznacza przyjęcie Zamówienia na
warunkach w nich określonych oraz postanowień zawartych w niniejszych OWZ.
3. W przypadku, gdy Dostawca nie otrzymał wszystkich danych pozwalających zrealizować
Zamówienie, powinien się on zwrócić niezwłocznie do Zamawiającego w celu ich uzupełnienia.
4. Brak wyraźnego odrzucenia Zamówienia przed Dostawcę, lub zgłoszenie o którym mowa w ust.
3, w terminie do 2 dni roboczych od dnia doręczenia go do Dostawcy uważa się za
zaakceptowane Zamówienie i jego przyjęcie do realizacji.
5. Zamawiający jest uprawniony do zmiany Zamówienia w zakresie ilości, jakości i terminu
Dostawy Towarów lub świadczenia Usług, także po jego przyjęciu przez Dostawcę– zakres i
termin zmian jest ustalany indywidualnie z Dostawcą.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu części przedmiotu Zamówienia
(odstąpienia od Umowy w części) oraz ograniczenia jego zakresu. Ewentualny zwrot części
przedmiotu Zamówienia lub ograniczenie jego zakresu nastąpi przy zastosowaniu cen
jednostkowych przyjętych przy realizacji danego Zamówienia. Odstąpienie od Umowy i zwrot
części Zamówienia może być wykonany w terminie 6 miesięcy od daty dostawy Towaru. Prawo
do odstąpienia nie dotyczy Zamówień, które obejmują produkty wykonywane na specjalne
zlecenie Zamawiającego, po tym jak Dostawca przystąpił do wykonania tych Towarów.

V.

Przedmiot umowy
1. Przedmiotem Umowy jest sprzedawany/dostarczany Towar lub zamówiona Usługa.
2. Dla każdego Towaru zostaną przekazane przez Zamawiającego dodatkowe specyficzne
wymagania, które będą obowiązywały dla danego typu projektu – będą one częścią zapytania
ofertowego.
3. Dostawca wykona przedmiot Umowy w najlepszej jakości, zgodnie z treścią Zamówienia, a
także z obowiązującymi normami i przepisami.
4. Dostawca wraz z dostawą zakupionych Towarów dostarczy Zamawiającemu wszelkie karty
gwarancyjne, atesty, certyfikaty, wszelką dokumentacją techniczną oraz inne dokumenty
wskazane w Zamówieniu. Dostawca zapewni aktualność tych dokumentów. Na Dostawcy
spoczywa obowiązek dostarczenia wszelkich takich dokumentów, które pozwolą na
wprowadzenie Towarów na rynek Unii Europejskiej, w tym rynek polski, lub na odsprzedaż
Towarów, zwłaszcza na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i/lub inne
dokumenty określone w Zamówieniu.
5. Dostawca jest zobowiązany do dokumentowania wykonania Usług, w szczególności Usług o
charakterze niematerialnym (np. poprzez przekazywanie Zamawiającemu egzemplarzy
wykonanych materiałów marketingowo-promocyjnych, przesyłanie raportów dotyczących
świadczenia usług marketingowych, promocyjnych lub usług PR).

VI.

Termin i warunki dostawy
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1. O ile nie zostało wskazane inaczej w Zamówieniu, dostawy będą realizowane zgodnie z
regułami DDP /Delivered Duty Paid/ (wg Incoterms 2020) do miejsca wskazanego w
Zamówieniu.
2. O ile nie zostanie inaczej uzgodnione na piśmie, terminy dostaw są terminami określonymi w
Zamówieniu i oznaczają termin dostarczenia Towaru na wskazane w Zamówieniu miejsce
dostawy lub odpowiednio termin wykonania Usługi. Dostawca jest zobowiązany ściśle
przestrzegać terminów dostawy.
3. Dostawy częściowe są dopuszczalne, o ile zostało tak określone w Zamówieniu, lub pisemnie
uzgodnione z Zamawiającym.
4. Uzgodniony w Umowie zawartej na podstawie Zamówienia termin dostawy
Towarów/wykonania Usług ma charakter ostateczny i Dostawca ponosi odpowiedzialność za
wszelkie szkody wynikłe z niedochowania terminu dostawy.
5. W przypadku zagrożenia dotrzymania terminu dostawy Dostawca jest zobowiązany do
niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć
wpływ na opóźnienie dostawy Towarów/wykonania Usług. Dostawca ma obowiązek podać
pisemnie przewidywany okres opóźnienia i przyczyny jego powstania.
6. Rozładunek Towarów wykonuje samodzielnie Zamawiający, przy czym Dostawca udostępni
Towar do rozładunku w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Dostawca jest odpowiedzialny za szkody wynikające z każdego opóźnienia, utraty lub
uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym oznakowaniem, opakowaniem lub identyfikacją
wysyłki.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od całości lub części Umowy nie zrealizowanej
w terminie określonym w Zamówieniu bez obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań.
Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Dostawcy odszkodowania z
tytułu nienależytego wykonania Umowy zawartej na podstawie Zamówienia na zasadach
ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym oraz zwrotu kosztów poniesionych z tytułu
zastępczego wykonania przedmiotu Zamówienia.
9. Przy odbiorze Towarów/Usług Zamawiający dokona wyłącznie kontroli rodzaju Towarów i
Usług, właściwej ich ilości, nie ma obowiązku weryfikacji jakości Towarów lub Usług.
10. Zamawiający nie ma obowiązku przyjęcia Towaru dostarczonego przed terminem dostawy.
Zamawiający jest upoważniony do zwrócenia Dostawcy na jego koszt i ryzyko każdej wysyłki
dostarczonej przed terminem dostawy lub do obciążenia Dostawcy odpowiednimi kosztami
składowania. Ryzyko uszkodzenia lub utraty obciążają Dostawcę.
11. Dostawca zobowiązuje się oznakować Towary zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w
sposób uzgodniony z Zamawiającym.
VII.

Odpowiedzialność i gwarancja
1. Dostawca gwarantuje najwyższą jakość Towarów lub Usług. Gwarancja udzielana jest z chwilą
dostarczenia Towaru lub odbioru Usługi.
2. Dostawca udziela gwarancji jakości na dostarczone Towary na okres 2 lat lub dłuższy, jeżeli
został uzgodniony przez Zamawiającego i Dostawcę lub wynika z dołączonej do Towaru karty
gwarancyjnej, przy czym gdy Towar/Usługa są wadliwe w chwili dostarczenia, okres gwarancji
i rękojmi ulega wydłużeniu o czas usunięcia tych wad. W każdym wypadku zastosowanie ma
okres dłuższy.
3. W przypadku niezgodności Towarów z Zamówieniem, lub innymi ustaleniami pomiędzy
Zamawiającym i Dostawcą poczynionymi na piśmie, Zamawiający przekazuje do Dostawcy
„Protokół niezgodności” opisujący niezgodność i może według własnego wyboru odstąpić od
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Umowy z całości lub w części, żądać naprawienia lub wymiany wadliwych Towarów na koszt
Dostawcy lub żądać obniżenia ustalonej ceny. Niezależnie od powyższego Zamawiający
zachowuje prawa do żądania odszkodowania za szkody rzeczywiste oraz utracone korzyści. W
przypadku wystąpienia dodatkowych kosztów związanych z reklamacją klienta
Zamawiającego, zostaną one w całości scedowane na Dostawcę.
W przypadku niezgodności wykonanej Usługi z Zamówieniem lub innymi ustaleniami pomiędzy
Zamawiającym i Dostawcą poczynionymi na piśmie Zamawiający może żądać usunięcia wady,
a gdy wady nie dadzą się usunąć, lub gdy Dostawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiający może, wedle swego wyboru, odstąpić od Umowy lub żądać obniżenia
wynagrodzenia.
Dostawca zobowiązany jest do usunięcia wady Towaru lub Usługi lub dokonania wymiany
wadliwego Towaru na wolny od wad – według wyboru Zamawiającego, do 5 dni roboczych od
dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego, chyba że Zamawiający wyrazi pisemnie za
pośrednictwem poczty elektronicznej zgodę na inny termin. Jeżeli Dostawca nie usunie wady
Towaru lub Usługi lub nie dokona wymiany Towaru na wolny od wad w terminie, o którym
mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wady we
własnym zakresie lub powierzenia jej usunięcia lub - w odniesieniu do zgłoszonej wady Usługi
- do dalszego wykonania Usługi, osobie trzeciej w obu przypadkach na koszt i ryzyko Dostawcy,
po uprzednim pisemnym powiadomieniu Dostawcy.
Zmawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia wadliwych Towarów/wykonanych Usług.
W przypadku odmowy przyjęcia Towarów, Zamawiający poinformuje Dostawcę o tym fakcie
niezwłocznie, podając przyczyny odmowy przyjęcia. Towary, których zgodnie ze zdaniem
poprzedzającym Zamawiający odmówił przyjęcia, zostaną - według wyboru Zamawiającego zwrócone Dostawcy na jego koszt i ryzyko albo przechowane przez Zamawiającego, o ile będzie
to możliwe, do chwili, gdy Dostawca wyda Zamawiającemu dalsze instrukcje co do ich
rozdysponowania, jednak nie dłużej niż przez okres 5 Dni Roboczych od daty zawiadomienia o
odmowie przyjęcia Towarów.
Przyjęcie przez Zamawiającego spóźnionej dostawy Towarów lub spóźnionego świadczenia
Usług nie oznacza zrzeczenia się jakichkolwiek roszczeń z tytułu nienależytego wykonania
Umowy dotyczącej tych Towarów i Usług, w tym nie pozbawia Zamawiającego prawa do
zgłoszenia roszczeń z tytułu opóźnienia w wykonaniu Umowy.
Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi.
Zamawiający ma prawo żądać od Dostawcy zapłaty kary umownej w wysokości:
a. W przypadku opóźnienia w dostawie Towarów lub wykonaniu Usług – w wysokości 0,5 %
wartości netto Towarów lub Usług, których dotyczy opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia
nie więcej jednak niż 100% tej wartości;
b. W przypadku dostarczenia Towarów wadliwych lub wadliwego wykonania Usług
(niezgodnie z Umową i OWZ) – w wysokości 0,5 % wartości netto wadliwych Towarów lub
Usług, nie więcej jednak niż 100% tej wartości;
c. W przypadku naruszenia obowiązku zachowania poufności – w wysokości 5000 zł za każdy
przypadek naruszenia.
Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych.
Warunki płatności

1. Pod warunkiem zgodności dostarczonych Towarów i faktury ze specyfikacją i klauzulami
Zamówienia, płatności będą realizowane przez Zamawiającego w formie przelewu na konto
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Dostawcy wskazane w fakturze w terminie wskazanym w Zamówieniu od dnia doręczenia do
siedziby Zamawiającego faktury.
W wypadku stwierdzenia wad przedmiotu Zamówienia, Zamawiający może wstrzymać się z
płatnością ceny za Towary lub wynagrodzenia za Usługi do czasu usunięcia wady.
Dostawcy są zobowiązani do wystawiania odpowiednich dokumentów rozliczeniowych
związanych z dostawą Towarów i wykonaniem Usług, w szczególności faktur VAT. Każdy
dokument rozliczeniowy (w szczególności faktura) musi zawierać datę i numer Umowy
zawartej przez Strony lub datę i numer złożonego Zamówienia.
W przypadku braku wskazanych danych w dokumencie rozliczeniowym, Zamawiający może
odesłać Dostawcy taki dokument i wówczas termin zapłaty jest liczony od dnia dostarczenia
Zamawiającemu prawidłowo uzupełnionego dokumentu rozliczeniowego.
Jakiekolwiek zastrzeżenia prawa własności Towarów do czasu zapłaty ceny są nieskuteczne
wobec Zamawiającego.
Ustalone w Umowie między Stronami wynagrodzenie za Usługi oraz ceny Towarów obowiązują
przez cały okres obowiązywania Umowy i nie podlegają zmianom, chyba że Strony w Umowie
uzgodnią inaczej.
Jeżeli zgodnie z Umową zawartą między Stronami cena Towarów lub wynagrodzenie za Usługi
są określone w cenniku (taryfie) Dostawcy, Dostawca jest zobowiązany poinformować
Zamawiającego na piśmie, lub pocztą elektroniczną co najmniej z dwumiesięcznym
wyprzedzeniem o zamiarze wprowadzenia zamian w cenniku (taryfie), przy czym każda taka
zmiana wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, lub za pomocą poczty
elektronicznej pod rygorem nieważności.
Poufność

1. Wszelkie informacje wynikające wprost z niniejszych OWZ jak i Umowy, jak również informacje
pozyskane przez Dostawcę w związku z realizacją Zamówienia, w tym w szczególności wszelkie
informacje organizacyjne, handlowe, technologiczne i techniczne dotyczące Zamawiającego i
nie udostępniane publicznie, a także dane klientów i partnerów biznesowych Zamawiającego
będą uważane przez Strony za informacje poufne i jako takie nie będą ujawnione osobom
trzecim.
2. Zobowiązanie to, nie dotyczy sytuacji, w których obowiązek udzielenia informacji wynika z
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Dostawca oświadcza, że nie będzie wykorzystywać informacji poufnych w innych celach niż dla
realizacji postanowień Umowy oraz poszczególnych Zamówień oraz, że zapewni tym
informacjom należytą ochronę stosowną do ich poufnego charakteru.
4. Zobowiązanie do poufności obowiązuje przez cały okres trwania Umowy oraz przez okres 36
miesięcy po jej zakończeniu.
X.

Postanowienia końcowe
1. Niniejsze OWZ obowiązują do wszystkich Umów zawartych od dnia 27.11.2020.
2. Niniejsze OWZ obowiązują bezterminowo.
3. Zamawiający może dokonać zmian OWZ w każdym czasie, przy czym o każdej takiej zmianie
poinformuje Dostawcę, przesyłając aktualny jednolity tekst OWZ.
4. W przypadku nie zgłoszenia przez Dostawcę w terminie 30 dni, na piśmie pod rygorem
nieważności, sprzeciwu odnośnie zmian OWZ, uznaje się, że zaakceptował on zmiany i od
upływu powyższego terminu do wszystkich zawartych a jeszcze niezrealizowanych Umów oraz
do nowo zawartych Umów stosuje się OWZ w nowym brzmieniu.
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5. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu co do nowego brzmienia OWZ, do dotychczasowych Umów
stosuje się OWZ w dotychczasowym brzmieniu. Zamawiający będzie uprawniony do
odstąpienia od takich Umów w terminie 30 dni od otrzymania sprzeciwu, lub ich
wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku Umów o charakterze ciągłym.
6. Strony zobowiązują się do rozstrzygania wszelkich spornych spraw związanych z interpretacją
i wykonywaniem postanowień Umowy, jak i w zakresie wykładni i stosowania OWZ, w
pierwszym rzędzie na drodze polubownej.
7. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w terminie 30 dni od rozpoczęcia negocjacji każda
ze Stron może skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego. Strony zgodnie postanawiają, że Sąd ten będzie właściwy do
rozpoznawania wszelkich sporów wynikających z Umowy.
8. Strony dokonują wyboru prawa polskiego jako właściwego do oceny treści i skutków prawnych
Umowy.
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