- Załącznik Nr 5
WZÓR UMOWY
w dniu ............................ 2018 r. w Choczewie pomiędzy:
Gminą Choczewo, 84-210 Choczewo ul. Pierwszych Osadników 17, NIP 588-2095-694, REGON 191675250 reprezentowaną przez:
Wiesława Gębkę – Wójta Gminy Choczewo
przy kontrasygnacie Alicji Kobielli – Skarbnik Gminy
zwaną dalej „Zamawiającym",
a
………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………
zwaną dalej „Wykonawcą”,
w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego (nr ref.: IKS.271.ZP.PN.20.2018) została zawarta umowa
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:
1) wykonywanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Choczewo;
2) dostarczanie i utrzymanie urządzeń do selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK);
4) kontrola realizacji przez właścicieli nieruchomości obowiązku selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych;
5) prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem;
2. Szczegółowy zakres oraz warunki realizacji zamówienia określa niniejsza umowa oraz
stanowiące jej integralną część: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze
wszystkimi wyjaśnieniami i zmianami oraz oferta Wykonawcy.
3. Wykonawca oświadcza, że zakres zamówienia określony w ust. 1 nie budzi wątpliwości.
Wykonawca wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz
treści przedmiotu umowy jako podstawę roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz
potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego
oszacowania zakresu lub kosztów prac, nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie

można było ich przewidzieć.
§2
1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy w zakresie odbierania i
zagospodarowania odpadów na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia
2019 r. tj. 12 miesięcy.
2. Przekazanie raportu miesięcznego za ostatni miesiąc (grudzień 2019 r.) nastąpi w
terminie 14 dni od zakończenia miesiąca, tj. do 14 stycznia 2020 r.
3. Przekazanie sprawozdania za II półrocze 2019 r. nastąpi w terminie do zakończenia
miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, którego sprawozdanie dotyczy tj. do
31 stycznia 2020 r.
§3
1. Do koordynacji i nadzoru w zakresie realizacji umowy ze strony Zamawiającego będą
występowali pracownicy Urzędu Gminy w Choczewie:………………………., a także
inne

osoby

przez

niego

upoważnione,

tel……………….,

adres

poczty

elektronicznej ……………………..
2. Wykonawca wyznacza koordynatora umowy, który będzie nadzorował wykonanie
umowy ze strony Wykonawcy w osobie: ……………………………….., z którym
Zamawiający będzie mógł się kontaktować we wszystkie dni robocze pod numerem
telefonu: ……………, adres poczty elektronicznej………………………..
§4
1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy w celu wykonania umowy, w
szczególności:
1) współpracy z Wykonawcą przy akceptacji harmonogramu odbierania odpadów;
2) przekazywania na bieżąco zmian do wykazu gospodarstw domowych z liczbą
zamieszkałych osób wraz z informacją czy dane gospodarstwo domowe zadeklarowało
segregowanie odpadów komunalnych, niezbędnych dla prawidłowego wykonywania
umowy,
3) przekazywanie na bieżąco aktualnego wykazu domków letniskowych i innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, na warunkach i
w terminach określonych w niniejszej umowie.
§5
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1. Wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami

dokumentów składających się na umowę i obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa.
2. Okazywanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających
wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego
wymaganiami i przepisami prawa.
3. Poniesienie wszelkich wydatków koniecznych do naprawienia wyrządzonej szkody w
przypadkach zawinionych.
4. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż
200.000,00 zł związaną z przedmiotem umowy przez cały okres realizacji umowy.
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię umowy ubezpieczenia (lub polisy) przed
podpisaniem umowy. Wykonawca obowiązany jest do zachowania ciągłości
ubezpieczenia na wymaganą kwotę oraz przedkładania kopii kolejnych umów (polis).
Jeżeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia i nie dostarczy Zamawiającemu
kopii umowy ubezpieczenia (lub polisy) Zamawiający może odstąpić od niniejszej
umowy z winy Wykonawcy.
5. Bieżące sprzątanie dróg dojazdowych ze wszelkich zanieczyszczeń powstałych w
wyniku prowadzonych prac przez Wykonawcę i jego podwykonawców, a w przypadku
spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń ich natychmiastową naprawę.
6. Posiadanie w całym okresie realizacji umowy niezbędnych, aktualnych uprawnień,
zezwoleń i umów w celu wykonania przedmiotu umowy.
7. Uzyskanie nowych wpisów, zezwoleń lub umów oraz przekazanie kopii tych
dokumentów Zamawiającemu w terminie 21 dni od dnia wykreślenia z rejestru lub
wygaśnięcia uprawnień wynikających z zezwoleń lub wygaśnięcia umów pod rygorem
odstąpienia od umowy.
8. Zapewnienie dysponowania wszelkimi środkami technicznymi (w tym oznakowanym
sprzętem mechanicznym) i logistycznymi potrzebnymi do należytego wykonania
przedmiotu umowy. W szczególności posiadanie wymaganej ilości oraz rodzaju
środków transportu do realizacji przedmiotu umowy.
9. Przekazywanie Zamawiającemu raportów miesięcznych i sprawozdań półrocznych, na
zasadach określonych w rozdz. III pkt. 10 SIWZ,
10. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odebranych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do
Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), właściwej
dla Regionu Północnego w województwie pomorskim, zgodnie z uchwałą nr

321/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w
sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022”.
11. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych od właścicieli
nieruchomości zamieszkanych selektywnie zebranych odpadów komunalnych do
instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z
odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
12. Przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych
nastąpi do

instalacji, w tym regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów

komunalnych

oraz

zbierających

odpady: ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………
§6
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu
nieograniczonego jest wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Wynagrodzenie, za przedmiot umowy, zgodnie ze złożoną ofertą wyraża się
kwotą: ……………………………….. zł netto + podatek VAT w wysokości 8 %, co
daje

wartość

brutto

…………………………

zł

(słownie: ……………………………………………… ).
3. Strony ustalają, że rozliczenie umowy będzie się odbywało fakturami częściowymi,
wystawianymi przez Wykonawcę w cyklu miesięcznym, po realizacji usług w danym
miesiącu i przekazaniu zaakceptowanego przez Zamawiającego raportu miesięcznego,
w terminie 14 dni od zakończenia danego miesiąca.
4. Wynagrodzenie

ryczałtowe

należne

za

1

miesiąc

świadczenia

usługi

wynosi ………………………………………………..………………………………zł
brutto.
5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury.
6. Jeżeli w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT,
to Wykonawca uprawniony jest do naliczania wynagrodzenia brutto z zastosowaniem

nowej stawki VAT obowiązującej w dacie powstania obowiązku podatkowego.
7. Wszelkie kwoty wymagalne, przypadające Zamawiającemu, w szczególności z tytułu
kar umownych, mogą być potrącanie z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy.
8. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
9. Wykonawca nie może wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy przelewać na
rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.
10. W

przypadku

zawarcia

zaakceptowanej

przez

Zamawiającego

umowy

o

podwykonawstwo, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu
przed datą rozliczenia z Zamawiającym – najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną
zapłatę, oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzającego
faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy. Brak oświadczenia będzie skutkował
wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla
Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
§7
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy a także
odpowiednio zmienić albo zrezygnować z Podwykonawcy.
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz umowy podwykonawców z dalszymi
podwykonawcami winny być zawierane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.
5. Zamawiający będzie dokonywał rozliczeń wyłącznie z Wykonawcą, natomiast
rozliczenia z podwykonawcami pozostają po stronie Wykonawcy.
6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za jakość i
terminowość usług, które wykona przy pomocy podwykonawców, jak za działania
własne.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania poszczególnych płatności wobec

Wykonawcy w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu zamówienia
zarówno przez Wykonawcę, jak i jego podwykonawców.
§8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w
wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, które przypadałoby do zapłaty z tytułu
wykonywania umowy do końca okresu obowiązywania umowy, gdyby od umowy nie
odstąpiono;
2) w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia w złożeniu raportu miesięcznego oraz
sprawozdania półrocznego, o którym mowa w rozdz. III pkt. 10 SIWZ,
3) w wysokości 30 zł za każdy przypadek nieodebrania lub odebrania odpadów z
nieruchomości objętej przedmiotem zamówienia w terminie niezgodnym z
harmonogramem wywozu. Kara będzie naliczana jako iloczyn kwoty 30 zł oraz ilości
nieobsłużonych nieruchomości za dany miesiąc;
4) w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu projektu
harmonogramu, o którym mowa w rozdz. III pkt. 6 ppkt. 2 SIWZ, liczy się data wpływu
do Zamawiającego;
5) w wysokości 500 zł za niedostarczenie w terminie dla właścicieli nieruchomości
harmonogramów wywozu zaakceptowanych przez Zamawiającego, za każdy termin
dostarczenia harmonogramu, o którym mowa w rozdz. III pkt. 6 ppkt. 5 SIWZ. Za
równoznaczne z niedostarczeniem harmonogramu uważa się sytuację, w której więcej
niż 25 właścicieli nieruchomości, w ciągu tygodnia, zgłosiło Zamawiającemu, iż nie
otrzymało od Wykonawcy harmonogramu;
6) w wysokości 500 zł za niedostarczenie w terminie określonym w rozdz. III pkt. 4 ppkt.
3 i 4 SIWZ do właścicieli nieruchomości worków/pojemników na odpady segregowane.
Za równoznaczne z niedostarczeniem worków uważa się sytuację, w której więcej niż
25

właścicieli

nieruchomości

w

ciągu

miesiąca

kalendarzowego

zgłosiło

Zamawiającemu, iż nie otrzymało od Wykonawcy worków/pojemników;
7) w wysokości 100 zł za każdy przypadek nieuprzątnięcia i nieodebrania odpadów z
miejsc ich gromadzenia zgodnie z rozdz. III pkt. 7 ppkt. 4 i 8 SIWZ;
8) w wysokości 500 zł za każdy przypadek stwierdzenia, że pojazd Wykonawcy nie jest
czytelnie oznaczony nazwą przedsiębiorcy i numerem jego telefonu;
9) w wysokości 10.000,00 zł jeżeli prace objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie
wykonywał inny podmiot niż Wykonawca lub podwykonawca wskazany przez
Wykonawcę;

10) w wysokości 10.000,00 zł za każdy przypadek zmieszania przez Wykonawcę, podczas
realizacji usługi, selektywnie zbieranych odpadów komunalnych ze sobą lub ze
zmieszanymi odpadami komunalnymi.
2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
3. Niezależnie od naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo
dochodzenia

na

zasadach

ogólnych

Kodeksu

Cywilnego

odszkodowania

uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§9
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób
istotny postanowienia umowy, w szczególności:
1) utracił prawo do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej umowy;
2) nie rozpoczął wykonywania umowy bez uzasadnionej przyczyny;
3) przerwał wykonywanie umowy na okres dłuższy niż 7 dni;
4) realizuje zamówienie niezgodnie z obowiązującymi przepisami;
5) nie wykonuje obowiązków zaoferowanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego (np. zorganizowanie zajęć edukacyjnych, wydanie ulotki edukacyjnej).
2. Warunkiem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w przypadkach opisanych w
ust. 1 jest uprzednie wezwanie Wykonawcy do wykonywania swoich obowiązków
(pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie) oraz
wyznaczenia w tym celu dodatkowego 3 dniowego terminu.
3. Zamawiający ma także prawo odstąpić od umowy jeżeli:
1) Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością, lub przechodzi w
stan likwidacji w celach innych niż przekształcenie przedsiębiorstwa lub połączenie z
innym przedsiębiorstwem;
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte
postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację umowy;
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie oraz zawierać uzasadnienie.
5. Niezależnie od wystąpienia przypadków, o których mowa w ust. 1 i 3 niniejszego
paragrafu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o wystąpieniu istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy.
§10
1. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich

osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu
zamówienia:
- wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia, polegających na prowadzeniu
pojazdów do odbierania odpadów komunalnych oraz

ładowaniu pojemników z

odpadami do tych pojazdów- jeżeli wykonywanie tych czynności polega na
wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy (min. 3 osoby: 1 kierowca
i 2 ładowaczy).
2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest
zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób
wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1.
3. Wykonawca składa wykaz osób, które realizują zamówienie wraz z oświadczeniem, że
osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę przed przystąpieniem do
wykonywania usługi.
4. Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do
umowy.
5. Zamawiający zastrzega

sobie

prawo

przeprowadzenia

kontroli

na

miejscu

wykonywania usługi w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy
realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie, o którym
mowa w ust. 3. Osoby te są zobowiązane podać imię i nazwisko podczas kontroli
przeprowadzanej przez Zamawiającego.
6. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 5 dni od dnia wezwania przez
Zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o prace osób wskazanych
w wykazie - jeżeli Zamawiający o to wystąpi.
7. Wykonawca do każdej faktury musi złożyć oświadczenie o zatrudnianiu wszystkich
osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 3 na podstawie umowy o pracę.
§11
1. Wszelkie zmiany w umowie mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności takich zmian i będą one dopuszczalne wyłącznie w
granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Strony dopuszczają wprowadzenie zmian i uzupełnień postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w
opisanym niżej zakresie:
1) Terminu realizacji przedmiotu umowy, który może ulec przedłużeniu w

uzasadnionych przypadkach takich jak:
a) okoliczności będących działaniem siły wyższej,
b) wstrzymania realizacji usługi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
c) konieczności zapewnienia ciągłości odbioru odpadów.
2) Wystąpiła zmiana obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu umowy;
3) Gdy zmiana nie ma wpływu lub powoduje zwiększenie efektywności i jakości
świadczonych usług;
4) wprowadzenia zmian w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza
zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia
usprawnienia procesu realizacji zamówienia np. w zakresie selektywnego
zbierania odpadów, które to zmiany umożliwią Wykonawcy uzyskanie
wymaganych poziomów recyklingu;
5) zmiany warunków płatności;
6) zmiany wynagrodzenia w następujących przypadkach:
a) zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej umowy ustawowej stawki podatku
VAT,
b) zmiany zakresu świadczenia usług przez Wykonawcę – jeśli nastąpi
ograniczenie zakresu usług świadczonych przez Wykonawcę to należne mu
wynagrodzenie zostanie pomniejszone odpowiednio do zakresu niewykonanych
usług,
c) dokonania

przez

Regionalną

Instalację

do

Przetwarzania

Odpadów

Komunalnych istotnych zmian wysokości opłat za przyjęcie zmieszanych
odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów
kuchennych ulegających biodegradacji.
7) Innych warunków umowy jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty
mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje
następstwa korzystne dla Zamawiającego lub jest konieczny w celu spełnienia
obowiązków w zakresie odbierania odpadów komunalnych nałożonych na
Zamawiającego przepisami prawa.
8) Z powodu okoliczności będących następstwem siły wyższej.
§12
1. Wszelkie pisma kierowane do Stron doręczane będą na poniższy adres stron:

 Zamawiającego: Urząd Gminy w Choczewie, ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210
Choczewo,
 Wykonawcy: ……………………………………………………………………
2. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania na piśmie o każdej zmianie
adresu. Powiadamianie jest skuteczne pod warunkiem wysłania go listem poleconym
lub doręczenia osobistego.
3. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania
Zamawiającego o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie osób reprezentujących,
3) ogłoszeniu upadłości lub likwidacji,
4) zawieszeniu działalności,
5) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.
4. Wszelkie pisma, wezwania i oświadczenia kierowane na ostatni znany adres Stron
ustalony zgodnie z postanowieniami ust. 1–2 powyżej będą uważane za skutecznie
doręczone również w razie ich zwrotu z adnotacją poczty lub innego doręczyciela o
braku możliwości doręczenia z powodu zmiany adresu, odmowy przyjęcia lub innych
podobnych przyczyn.
§13
1. Strony będą dążyły do ugodowego załatwienia sporów wynikających w trakcie
realizacji niniejszej umowy.
2. W razie niemożności osiągnięcia ugody sporty będą rozstrzygane przez Sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych i ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminie.
4. Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

