Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu

Wzór Umowy Nr ADZP-381-A-………./22
Zawarta w dniu ……………..roku
pomiędzy:
Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań wpisanym
do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:
0000003220, posługującym się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej: 778-11-28-565 oraz
REGON: 630863147.
zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
[_] - [_]
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
Spółką działającą pod firmą [_], z siedzibą w [_] przy ulicy [_], kod pocztowy [_], wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: [_], której akta rejestrowe są
przechowywane w [_], posługującej się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej [_] oraz
numerem REGON [_]
zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”
reprezentowaną przez:
[_] - [_]
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG)
(imię i nazwisko) [_], prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [_] z siedzibą przy ulicy [_],
kod pocztowy [_], wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej pod Numerem Identyfikacji Podatkowej [_] oraz numerem REGON [_]
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.
Strony zgodnie oświadczają, że osoby je reprezentujące przy zawieraniu niniejszej umowy (zwanej
dalej: „Umową”) są do tego prawnie umocowane zgodnie z wymogami prawa polskiego. W związku z
powyższym nie będą powoływać się na brak umocowania osoby reprezentującej w przypadku
jakichkolwiek sporów mogących wyniknąć z Umowy.
Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych na podstawia
art. 2, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021
r., poz. 1129 ze zm.) dla zamówienia, o wartości szacunkowej mniejszej niż 130.000,00 złotych netto
(bez podatku od towarów i usług).
Zamawiający i Wykonawca, zwani w dalszej części z osobna również „Stroną”, zaś wspólnie
„Stronami”, zawierają niniejszą Umowę, o następującej treści:

1.

2.

§1
Przedmiotem Umowy jest: Zakup akcesoriów do kardiomonitorów według rodzajów i ilości
określonych w załączniku Nr 1 do Umowy – formularzu cenowym, stanowiącym jej integralną
część.
Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy odpowiada ściśle wymogom określonym w SWZ
i ofercie Wykonawcy oraz jest fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 roku.

str. 1

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu

1.

2.
3.

4.

5.

6.

1.

2.
3.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

1.
2.

1

§2
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć akcesoria na własny koszt i ryzyko, w terminie do 2
tygodni od dnia zawarcia Umowy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dostawy,
z przedstawicielem Zamawiającego: .................... 1 .
Miejsce dostawy: – SzoznMiD przy ul. Wrzoska 1, 60-663 Poznań
Do dostawy Wykonawca dołączy sporządzone w języku polskim dokumenty wymagane zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności:
- instrukcje obsługi w wersji papierowej w języku polskim,
- protokół przekazania akcesoriów zwanym w dalszej części Umowy protokołem zdawczo odbiorczym,
- dokument gwarancji.
Zamawiający zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia dostawy w przypadku stwierdzenia
niezgodności akcesoriów z opisem zamówienia, w tym np. dostarczenia akcesoriów złej jakości,
niekompletnych, niedołączenia do dostawy któregokolwiek z dokumentów wymienionych w § 2
ust.3 lub innej reklamacji i nie ponosi z tego tytułu konsekwencji finansowych.
Wykonawca oświadcza, że akcesoria spełniają wszelkie wymagania jakościowe
i normy obowiązujące dla tego rodzaju akcesoriów oraz wymogi przewidziane obowiązującymi
przepisami, w tym w szczególności zostały wprowadzone do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 roku
o wyrobach medycznych, (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 186) są oznakowane znakiem CE oraz posiadają
deklaracje zgodności.
Na każde żądanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć uwierzytelnioną
kopię dokumentów, o których mowa w ust. 3. Dokumenty te muszą być sporządzone w języku
polskim.
§3
Strony ustalają maksymalne wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu zamówienia
w wysokości:
wartość brutto: ……….. zł
(słownie: …………………………………………………..).
Szczegółowy wykaz zawierający rodzaj, ilość i cenę przedmiotu Umowy zawiera załącznik Nr 1
do Umowy - Formularz cenowy, stanowiący integralną część Umowy.
W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą towaru loco
siedziba Zamawiającego (transport zagraniczny i krajowy, opakowanie, czynności związane
z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie towaru za granicą i w kraju do czasu przekazania go
Zamawiającemu, koszt załadunku i rozładunku u Zamawiającego, koszt odprawy celnej, cło,
podatek VAT itp.).
§4
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za przedmiot Umowy zgodnie z § 3 ust.1 Umowy
w terminie do 60 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.
Płatność zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w formie
przelewu, na rachunek Wykonawcy określony w fakturze.
Podstawą do wystawienia faktury jest obustronnie podpisany protokół zdawczo – odbiorczy,
o którym mowa w § 5 ust. 7 Umowy.
Podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego nastąpi po dokonaniu przez przedstawicieli
Zamawiającego: odbioru akcesoriow potwierdzonego protokołem przekazania zgodnie
z § 5 Umowy, dostarczenia dokumentacji w tym dokumentu gwarancji.
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wykonawca ma możliwość przesłania faktury w wersji elektronicznej na adres platformy:
www.efaktura.gov.pl
Płatność będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:………………………
§5
Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy jest wolny od wad.
Zamawiający w chwili odbioru jest zobowiązany do zbadania czy dostawa jest pod względem
ilościowym zgodna z załącznikiem Nr 1 do Umowy – formularz cenowy.

Na etapie zawarcia umowy zapis zostanie uzupełniony
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Zamawiający zobowiązuje się do zbadania towaru pod względem jakościowym w ciągu 5 dni od
daty jego odbioru.
W razie stwierdzenia braków lub wad Zamawiający złoży pisemną reklamację Wykonawcy, który
zobowiązuje się rozpatrzyć ją niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 5 dni od jej otrzymania.
Nie udzielenie odpowiedzi na reklamację w terminie określonym w ust. 4 równoznaczne jest
z uwzględnieniem reklamacji.
Sprawdzenie przedmiotu Umowy będzie polegało na upewnieniu się, że jest on wolny od wad
w rozumieniu § 6 ust. 2 Umowy. Zamawiający, w obecności przedstawiciela Wykonawcy, dokona
sprawdzenia funkcjonalności, parametrów i cech, wymaganych w załączniku nr 1 do Umowy,
oraz zgodności z przedłożoną dokumentacją, na ile będzie to możliwe bez użycia
specjalistycznego sprzętu pomiarowego. Niezbędna do sprawdzenia akcesoriów dokumentacja
techniczna, a także pomoc ze strony Wykonawcy niezbędna do dokonania sprawdzenia
akcesoriów, będzie dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę, bez ponoszenia z tego
tytułu przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
Po sprawdzeniu przedmiotu Umowy oraz wypełnieniu przez Wykonawcę pozostałych
obowiązków, wskazanych w § 2 ust. 3 Umowy, zostanie sporządzony protokół zdawczo odbiorczy, który będzie zawierał w szczególności:
1) wskazanie sprawdzonego przedmiotu Umowy;
2) ewentualnie stwierdzone wady lub oświadczenie o nie stwierdzeniu wad fizycznych,
3) ocenę zgodności przedmiotu Umowy z Umową.
W przypadku gdy w dokumencie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym Zamawiający
wyraził negatywną ocenę, stwierdził istnienie wad uważa się, że protokół zdawczo - odbiorczy nie
został podpisany bez zastrzeżeń, co jest równoznaczne z tym, że w rozumieniu Umowy nie
wystąpił warunek do uznania, że nastąpiło wydanie przedmiotu Umowy.
Zamawiający wskaże Wykonawcy na piśmie przed przystąpieniem do sprawdzenia przedmiotu
Umowy, osobę lub osoby upoważnione do wykonania tych czynności i podpisania protokołu
zdawczo - odbiorczego w imieniu Zamawiającego.
Dokonanie odbioru Sprzętu zgodnie z powyższymi postanowieniami Umowy nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości Sprzętu.
Wykonawca udziela gwarancji jakości oraz funkcjonalności akcesoriów na potwierdzenie czego
przekaże Zamawiającemu dokument gwarancji.
Termin gwarancji na oferowane akcesoria wynosi .... miesięcy licząc od daty podpisania przez
Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w ust. 7.
Wykonawca zobowiązuje się do:
1) przystąpienia do naprawy akcesoriów nie dłuższy niż 2 dni robocze od momentu zgłoszenia
(telefonicznie, e-mail) ,
2) naprawy akcesoriów do 5 dni od ich odebrania. Za zgodą Zamawiającego termin ten może
zostać wydłużony o czas niezbędny do naprawy akcesoriów.
Lokalizacja autoryzowanych punktu serwisowego (podać nazwę, adres, telefon, e-mail):
Zgłoszenia naprawy / wad należy dokonywać:
a) telefonicznie/faksem na numer: …………………,
b) pocztą elektroniczną na adres: ……………….
O wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę
telefonicznie lub pocztą elektroniczną .
Reklamacje (zgłoszenia o wadzie) Zamawiającego będą rozpatrzone przez Wykonawcę
niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia, w sposób
określony powyżej.
W przypadku wystąpienia wad niemożliwych do usunięcia Wykonawca zobowiazany jest
do wymiany akcesoriów bądź ich części na wolne od wad, w terminie 14 dni roboczych od
momentu zgłoszenia.
Koszty dojazdu serwisu do i od miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego przedmiotu
Umowy do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym
Stała opieka serwisowa w okresie gwarancji i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez
placówkę zatrudniającą osoby posiadające właściwe kwalifikacje.
W przypadku przewidzianego czasu naprawy spowodowanej awarią lub przewidywanego czasu
oczekiwania w razie wymiany akcesoriów po ujawnieniu wad na nowe, dłuższego niz 5 dni
roboczych Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na czas naprawy akcesoria
zastępcze o parametrach nie gorszych niz naprawiane.
W razie, gdy dana usterka wada akcesoriów w okresie udzielonej gwarancji bedzie naprawiana
więcej niż 3 razy, Zamawiającemu będzie przysługiwać uprawnienie do wymiany danego
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elementu lub całego akcesoria na takie samo nowe. Uszkodzenia
i wynikające z niewłaściwego użytkowania nie podlegają naprawą gwarancyjnym.
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mechaniczne

§6
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady akcesoriów
będących przedmiotem Umowy.
Przez wadę rozumie się w szczególności:
1) jakąkolwiek niezgodność akcesoriów z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ,
2) brak jakiejkolwiek części,
3) nienależytą jakość materiałów,
4) nie spełnianie wymogów odnośnie norm technicznych lub wymogów bezpieczeństwa,
5) brak, nie działanie lub nienależyte działanie jakiejkolwiek funkcjonalności.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne
akcesoriów, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające w tym
w szczególności z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, praw autorskich,
patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe
i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem Sprzętu do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zwolni Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób
trzecich wynikających w szczególności z naruszenia praw własności intelektualnej lub
przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw
z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem
akcesoriów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pokryje koszty poniesione
przez Zamawiającego w związku z takimi roszczeniami.

§7
Zamawiający zobowiązuje się do:
1) odbioru dostarczonego przedmiotu Umowy w ilościach i miejscu dostawy zgodnie
z przedmiotem zamówienia.
2) sprawdzenia dostarczonego przedmiotu Umowy pod względem ilościowym i jakościowym oraz
zgodności za dostarczony przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.

2.
3.

§8
Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
Umowy w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
a) w wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu Umowy o którym mowa w § 3 ust 1 Umowy,
którego dotyczy opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia, po przekroczeniu terminu
określonego w § 2 ust 1 Umowy;
b) w wysokości 0,1 % wartości brutto przedmiotu Umowy o którym mowa w § 3 ust 1 Umowy
którego dotyczy opóźnienie w podejmowaniu napraw objętych gwarancją za każdy dzień
opóźnienia w odniesieniu do terminu o którym mowa w § 5 ust. 13 pkt. 2 Umowy,
c) w wysokości 0,1 % wartości brutto o którym mowa w § 3 ust 1 Umowy akcesoriów oddanych
do naprawy, za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu akcesoriów zastępczych w
odniesieniu do terminu, o którym mowa w § 5 ust. 20, Umowy
d) w przypadku odstąpienia Zamawiającego od wykonania postanowień Umowy z winy
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości
brutto przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust 1 Umowy.
Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
zastrzeżoną powyżej karę umowną.
Zamawiający uprawniony jest do potrącania kary umownej z płatności wynikających z faktur.

§9
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku gdy Wykonawca:
a) przedstawił nieprawidłowe lub niezgodne ze stanem faktycznym informacje będące podstawą
do wypłaty wynagrodzenia,
b) bez uzasadnienia nie wykonuje lub nienależycie wykonuje przedmiotu Umowy i pomimo
wezwania go do zmiany sposobu ich wykonywania nadal wykonuje je nienależycie lub wcale
nie wykonuje,
c) powierzył wykonanie przedmiotu Umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego,
d) naruszył przy wykonywaniu Umowy prawa osób trzecich.
– w terminie 30 dni od zaistnienia ww. zdarzeń.
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w razie wystąpienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy
może zagrozić istotnie interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach.
§ 10
Przez „siłę wyższą” Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli
Stron, którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie Umowy
w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani
przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. W szczególności za siłę wyższą uznaje
się pożar, powódź, epidemię, trzęsienia ziemi, awarię zasilania lub naturalnych źródeł energii,
huragany i inne katastrofy naturalne, a także stany nadzwyczajne i wyjątkowe, w tym stan wojny,
stan wojenny, stan klęski żywiołowej, stan epidemii, stan zagrożenia epidemicznego, a także
strajki,
bojkoty,
zamachy
terrorystyczne,
blokady
komunikacyjne
o
charakterze
ponadregionalnym, a także przypadki wydawania przez władze krajowe i lokalne aktów prawnych
wprowadzających ograniczenia, nakazy lub zakazy określonego zachowania się, niezależnie od
formy takiego aktu oraz tego czy zagrażają w chwili obecnej.
W razie wystąpienia przypadku ,,siły wyższej’’ mającego negatywny wpływ na prawidłowe
realizowanie postanowień Umowy, strona dotknięta ,,siłą wyższą’’, zostaje zwolniona ze swoich
zobowiązań wynikających z Umowy, na czas występowania ,,siły wyższej’’ a uzgodnione terminy
zostaną odpowiednio przedłużone.
W razie wystąpienia przypadku ,,siły wyższej’’ strona, która ze względu na ,,siłę wyższą’’ nie
może zrealizować swoich zobowiązań jest zobowiązana powiadomić pisemnie o tym fakcie drugą
stronę oraz podać dane na temat okoliczności ,,siły wyższej’’ oraz ich wpływu na realizację
zobowiązań
Po ustaniu „siły wyższej” strona dotknięta działaniem „siły wyższej”, jest obowiązana niezwłocznie
powiadomić pisemnie drugą stronę o fakcie ustania okoliczności lub zdarzeń „siły wyższej”.
Po otrzymaniu zawiadomienia strony ustalają nowy termin realizacji.
§ 11
Do kontaktów w sprawie realizacji Umowy wyznacza się:
• ze strony Zamawiającego: ..............
tel. ...................., e-mail: ..........................
• ze strony Wykonawcy: …………………
tel.: ……………, e-mail: …………………….
Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu swojej siedziby.
W razie nie uczynienia tego, przyjmuje się, że korespondencja przesłana na adres wskazany
umową została stronie prawidłowo doręczona.
W przypadku zmian w stanie prawnym Wykonawcy, wpływających na realizację Umowy,
Wykonawca zobowiązuje się powiadomić o tym niezwłocznie Zamawiającego.

§ 12
1. Strony zgodnie postanawiają, że wynikające z Umowy prawa lub obowiązki Wykonawcy nie mogą
być przeniesione na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod
rygorem nieważności (art. 509 Kodeksu Cywilnego).
2. Strony zgodnie postanawiają, że wynikające z Umowy wierzytelności Wykonawcy nie mogą być
przedstawiane do potrącenia (art. 498 Kodeksu Cywilnego) z wierzytelnościami Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, i przepisy
wykonawcze wydane na jej podstawie, o ile przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2021 r., poz. 1129 ze zm.) nie stanowią inaczej, a także przepisy
ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. 2020 poz. 186) i przepisy
wykonawcze wydane na ich podstawie.
4. Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności.
5. Należności wynikające z Umowy łącznie z odszkodowawczymi i odsetkowymi nie mogą być
przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509 KC, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
6. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z realizacja i interpretacją i interpretowaniem
Umowy będą odbywać się w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom
za pokwitowaniem lub listami poleconymi wcześniej przesłanymi droga mailową.
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7. Wszelkie powiadomienia, zgody, akceptacje, zatwierdzenia itp., składane przez Zamawiającego
w związku z Umową, mogą być przesłane Wykonawcy również drogą elektroniczną na adres
e-mail Wykonawcy podany w Umowie lub na inny wskazany pisemnie Zamawiającemu przez
Wykonawcę adres e-mail, ze skutkiem doręczenia bez obowiązku składania podpisu
elektronicznego.
8. W trakcie realizacji Umowy, w przypadku konieczności dostępu Wykonawcy do danych osobowych
ze zbiorów prowadzonych przez Zamawiającego, stosownie do art. 28 ust. 3 Rozporządzenia
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) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), Strony postanawiają zawrzeć, przed uzyskaniem
przez Wykonawcę dostępu do danych osobowych ze zbiorów, o których mowa powyżej, umowę
powierzenia przetwarzania danych osobowych według wzoru określonego przez Zamawiającego.
W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę podpisania Umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych, Zamawiający wstrzyma się z udostępnieniem Wykonawcy wszelkich danych
osobowych. W takim przypadku wszelkie ryzyka związane ze wstrzymaniem się przez
Zamawiającego od udostępnienia Wykonawcy jakichkolwiek danych osobowych obciążają
Wykonawcę.
§ 13
Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Załączniki do umowy:
1. Formularz cenowy

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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