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UMOWA Nr 5/2018 

zawarta w dniu 09.01.2018r. w Gzach, pomiędzy: 
Gminą Gzy z siedzibą w Gzach, Gzy 9, 06-126 Gzy, 

Barbarę Polańską 

Eweliny Stawińskiej 

BL YSK-Bis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w: Szlasy-Złotki 10,06-425 Karniewo 

zarejestrowaną w: Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000269158 

zwaną w dalszej części umowy "Wykonawcą" 

wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Gzy pod nr 2. 


§l. 
lJmowa zawarta jest na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publ icznych (Dz. U. z 20 17r. poz. 1579 z późno zm.). 

§2. 

a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług pn. 
zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na 

terenie Gminy Gzy" , na których zamieszkują mieszkańcy. 
zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie 

odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gzy, 
w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz 
ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1 996r. o utrzymaniu czystości i 

(tj. OZ.U. z 2017r. poz. 1289), zapisami Wojewódzkiego Planu 
Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 

dnia 22.10.2012 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 
lata 2012- 2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami oraz 

przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gzy, a także 
innymi przepisami prawa ustawowego i miejscowego. 

3. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na: 

I) odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz 
zmieszanych resztkowych powstałych w wyniku segregacji z wyłączeniem odpadów 

b) odbieraniu odpadów segregowanych, 

c) odbieraniu odpadów ulegających biodegradacji, 
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d) odbieraniu odpadów wielkogabarytowych; 
2) prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych pochodzących 
z gospodarstw domowych: 

a) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; 
b) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 
c) małe opony samochodowe; 
d) zużyte baterie i akumulatory; 
e) odpady zielone, 
f) inne odpady przewidziane w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. 

3) wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w odpowiednie 
urządzenia do zbierania przedmiotowych odpadów. 
4. Wykonawca odbierze i zagospodaruje każdą ilość odpadów wymienionych w § 2 ust. 3 pkt 

1 i 2. 

6.Szczegółowy zakres i opis prac będących przedmiotem umowy zawarty jest w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, która stanowi integralną część umowy. 
 ;)
7. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 
I) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
2) Oferta Wykonawcy z dnia 18.12.2017r. 

8. System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku 
prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej ( odpadów poprodukcyjnych). 

§ 3. 
l. Wykonawca zobowiązuje się do: 
I) Odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w godzinach 7-20. 
w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdów. 
2) Wykonania Harmonogramu odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Gzy przy 
współpracy i uzgodnieniach z Zamawiającym oraz po zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 
3) Zabrania odpadów leżących w promieniu 3 metrów od pojemników. W przypadku, gdy 

odpady będą wystawiane w workach obowiązek uprzątnięcia odpadów obowiązuje 
Wykonawcę w promieniu 3 metrów licząc od miejsca odbioru odpadów. Pojemniki i worki 
zostaną wystawione przez mieszkańców do godziny 7:00, w dniu w którym został 
przewidziany odbiór odpadów zgodnie z harmonogramem. 
4) Informowania wspólnie z Zamawiającym mieszkańców o zasadach i terminach odbierania 
poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu Wykonawca będzie sporządzać 
harmonogramy odbioru, które Zamawiający będzie po akceptacji publikował na stronie 
internetowej www.gminagzy.pl. a Wykonawca w formie wydruków, będzie zobowiązany 
przekazać właścicielom nieruchomości podczas pierwszego odbioru odpadów. 
5) Przedkładania Zamawiającemu sprawozdań, zgodnych z art. 9n ust.1-3 z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289). 
6) Zagospodarowania (poddania odzyskowi lub unieszkodliwianiu) odpadów komunalnych 
stanowiących przedmiot niniejszej umowy, zebranych z terenu gminy Gzy, zgodnie 
z obowiązującym prawem, w tym zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające 
biodegradacji oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 
składowania przekazywać do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych oraz przedstawiania Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu) dowodów 
potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. 
7) Przekazywania Zamawiającemu faktur wraz z kartami przekazania odpadów, wykazem 
nieruchomości zobowiązanych do selektywnej zbiórki odpadów, a nie przeprowadzających jej 
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(niesegregujących odpadów). 
8) Przestrzegania podczas trwania umowy przeplsow prawnych regulujących odbieranie 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na 
terenie gminy Gzy. 
9) Ponoszenia odpowiedzialności za zawinione szkody w majątku Zamawiającego lub osób 
trzecich w trakcie odbioru odpadów komunalnych. 
10) Zgodnie z art. 9 f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach w przypadku niedopełnienia przez właścicieli nieruchomości obowiązku 
w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, przyjmowania ich jako zmieszane 
odpady komunalne i niezwłocznego powiadamiania, o tym fakcie między innymi poprzez 
sporządzanie comiesięcznego wykazu nieruchomości (adresy nieruchomości), na których w/w 
właściciele nieruchomości nie prowadzą selektywnej zbiórki. Wykaz ten stanowić będzie 
załącznik do protokołu wykonania usług. 
2. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do: 

l) dostarczenia w ciągu 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy mieszkańcom 
niezbędnych pojemników oraz worków do zbierania odpadów komunalnych w ilościach 
zgodnych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia; 

2) ochrony danych osobowych zawartych w ewidencji właścicieli nieruchomości 
prowadzących segregację odpadów. Dane zawarte w ewidencji Wykonawca 
wykorzystywać będzie wyłącznie do celów realizacji niniejszej umowy, zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych; 
3) zapewnienia właściwego stanu sanitarnego (mycia i dezynfekcji) pojazdów używanych 
podczas real izacj i zamówienia; 
4) zapewnienia, aby samochody były trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym 
miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu Wykonawcy; 
5) zapewnienia, aby samochody były zabezpieczone przed niekontrolowanym 
wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku 
i transportu; 
6) zapewnienia konstrukcji pojazdów, która powinna zabezpieczać przed rozwiewaniem 
i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizować oddziaływanie czynników 
atmosferycznych na odpady. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do: 

I) dostarczenia Wykonawcy w ciągu 2 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej 
umowy szczegółowego wykazu adresów nieruchomości, objętych umową. 
2) współpracy i uzgodnień podczas wykonywania przez Wykonawcę Harmonogramu 
odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Gzy; 
3) informowania wspólnie z Wykonawcą mieszkańców o zasadach i terminach odbierania 
poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu Wykonawca będzie sporządzać 
harmonogramy odbioru, które Zamawiający będzie po akceptacji publikował na stronie 
internetowej www.gminagzy.pl. a Wykonawca w formie wydruków, będzie zobowiązany 
przekazać właścicielom nieruchomości podczas pierwszego odbioru odpadów; 
4) zapewnienia nadzoru jakościowego nad prawidłowością świadczonych usług przez 
Wykonawcę; 
5) terminowego wypłacania wynagrodzenia Wykonawcy; 
6) informowania Wykonawcy o ewentualnych zmianach mających wpływ na warunki 
świadczenia usług. 

§ 4. 
l )  Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli sposobu wykonywania 
przedmiotu zamówienia. Osoba nadzorująca wykonanie umowy ze strony Wykonawcy 
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zobowiązana jest do stawienia się na wezwanie Zamawiającego niezwłocznie, nie dłużej 
jednak niż w ciągu 2 godzin od telefonicznego powiadomienia w celu przeprowadzenia 

kontroli, w tym również realizacji zgłoszonych reklamacji. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o zmianie 
sytuacji finansowej oraz innych zmianach mających istotny wpływ na wykonanie niniejszej 
umowy. 
3) Wykonawca realizując przedmiot zamówienia musi posiadać stosowne wpisy i zezwolenia 
określone w SIWZ . 

4) Wykonawca realizując umowę powinien przestrzegać zapisów Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy Gzy oraz uchwały Rady Gminy Gzy w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gzy i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

5) Przed rozpoczęciem realizacji umowy Wykonawca pisemnie wskaże Zamawiającemu 
osobę odpowiedzialną za umowy oraz przekaże nr telefonu 
komórkowego do tej osoby. Ponadto przekaże nr telefonu adres e-mail, na który 
Zamawiający przesyłać będzie zgłaszane reklamacje. 
6) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramów odbiorów odpadów w celu 
uzyskania akceptacji Zamawiającego w terminach określonych w szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do SIWZ. 
7) Po akceptacji Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do wydrukowania każdego 
harmonogramu w odpowiedniej ilości oraz przekazania go właścicielom nieruchomości 
podczas pierwszego odbioru odpadów. Wykonawca przekaże Zamawiającemu elektroniczną 
wersję harmonogramu w celu zamieszczenia na stronie internetowej. 

§ 5. 
l. Za wykonanie usług będących przedmiotem niniejszej umowy określonym w § 2 
Wykonawcy przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe ustalone zgodnie z ofertą 
przetargową w wysokości 32 464,00 zł brutto (słownie: trzydzieści dwa tysiące czterysta 
sześćdziesiąt cztery zł zero groszy). 
2. Wynagrodzenie określone w ust. I nie podlega zmianie w trakcie trwania umowy, 
za wyjątkiem sytuacji określonej w § 8 niniejszej umowy. 
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje podatek VAT. 
4. Wypłata wynagrodzenia następować będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktury 
VAT wystawionej przez Wykonawcę przelewem w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia do Urzędu 
Gminy Gzy na konto Wykonawcy - do faktury należy dołączyć: 

1) protokół wykonania usług (załącznik do niniejszej umowy) wraz z wykazem, 
o którym mowa w § 3 ust. I pkt 7, 

2) karty przekazania odpadów, 

3) sprawozdania, wykazy i potwierdzenia odbioru, o których mowa w § 3. 


5. Za termin wypłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku 
Zamawiającego poleceniem przelewu wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. 
6. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. 
7. Zamawiający nie udziela przedpłat na poczet realizacji przedmiotu zamówienia. 

a) Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % 
wartości brutto umowy t.j. 58435,20 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta 
trzydzieści pięć zł dwadzieścia groszy), zgodnie z art. 148 ust. l, ustawy z dnia 29.01.2004 
r. - Prawo zamówień publicznych. 

9. Po zakończeniu umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego 



wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia dokonania ostatniego odbioru wykonania 

umowy. 

§ 6. 
Wykonawca będzie świadczył usługi określone w umowie od dnia 10 stycznia 2018 roku 
do dnia 30 czerwca 2019 roku. 

§ 7. 
I.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

l )  z tytułu odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
w wysokości 10 % wartości umowy brutto; 
2) za niewywiązanie się z poziomu odzysku odpadów w wysokości kary należnej gminie Gzy. 

Wysokość kary umownej zostanie wyliczona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 

3) za mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych z zmieszanymi odpadami 
komunalnymi w wysokości kary należnej gminie Gzy - wysokość kary umownej zostanie 

wyliczona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach: 
4) za przekazywanie nierzetelnych sprawozdań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 lub 

przekazywanie ich po terminie określonym ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach wysokość kary umownej zostanie wyliczona zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 13 września l 996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 
5) z tytułu zwłoki w realizacji "reklamacji" tj. braku odbioru odpadów (dotyczy odpowiednio 
odpadów: zmieszanych, segregowanych, ulegających biodegradacji, wielkogabarytowych 

itd.) Wykonawca zapłaci karę za każdy dzień zwłoki w wysokości: 
a) dla nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej w wysokości 100,00 zł (sto złotych), 

b) z tytułu zwłoki w realizacji innej reklamacji, tj. nie dostarczenia pojemników, worków, 

harmonogramów - w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych). 
2. Zamawiający może pobrać należną od Wykonawcy karę umowną także przez potrącenie 
z wystawionej przez Wykonawcę faktury. 

§ 8. 

l .  Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na 
określonych poniżej warunkach: zgodnie z art. 144 ust. l ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w postanowieniach umowy 

w stosunku do treści oferty w okolicznościach: 

a) zmiany umowy mogą obejmować w szczególności postanowienia dot. terminu 
realizacji przedmiotu umowy, wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub 

zmiany zakresu odpowiedzialności Stron z tytułu niewykonania bądź nienależytego 

wykonania umowy. 

b) zmiany stawki podatku VAT, jeżeli zmiana ta będzie wynikała ze zmian przepisów 
prawa, w takim wypadku do rozliczeń zostanie podana przez Wykonawcę stawka netto 
i odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT zostanie wyliczona wartość brutto, 
zmiana taka może spowodować zmianę wartości umowy i będzie wprowadzona 
aneksem. 

§ 9. 
Zamawiający może odstąpić od umowy, a rozwiązanie traktuje się jak z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy w przypadku gdy: 

1) wszczęte zostało postępowanie upadłościowe w stosunku do Wykonawcy, 
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2) rozpoczęto likwidację firmy Wykonawcy, 

3) Wykonawca stracił uprawnienia do wykonywania działalności objętej umową, 

4) Wykonawca zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwalny nie realizuje jej 

przez kolejnych 7 dni kalendarzowych, 

5)Wykonawca pomimo uprzednich, pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń ze 

strony Zamawiającego nie wykonuje usług zgodnie z postanowieniami umowy lub w 

istotny sposób narusza zobowiązania umowy. 


§ 10. 
l. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy siłami własnymi lub przy udziale 
podwykonawców. 
2. Niżej wymienione części zamowlenia objęte niniejszą umową Wykonawca deklaruje 
wykonać przy udziale podwykonawców: 
a) nie dotyczy 
Nazwa podwykonawcy 
b) nie dotyczy 
Nazwa podwykonawcy 
3) Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą ,jak również zmiana tych umów, 

wymagana jest każdorazowa pisemna zgoda Zamawiającego. 

4) Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z 

pod wykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się że 

wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

5) Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszymi podwykonawcami wymagana jest 

każdorazowo zgoda zamawiającego udzielona na zasadach określonych w ustA 

6) Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania , uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym 

stopniu jakby to były działania, uchylenia lub zaniedbania Wykonawcy. 

§ 11. 
Waloryzacja wynagrodzenia: 
l .Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w 
wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych, tj. zmiany: 

a)stawki podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

2.Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie o d dnia wejścia w życie zmian, o 

których mowa w ust. 1. 

3.W wypadku zmiany, o której mowa w ust. l lit. a) wartość netto wynagrodzenia 
Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia 
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 
4.W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 lit b) wynagrodzenie W ykonawcy ulegnie 
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego 
minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od 
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 
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S.W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on 
?obowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 
zamówienie na rzecz Zamawiającego. 
6.Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 1 lit. a), wprowadzenie zmian wysokości 
wynagrodzenia wymaga uprzedniego złozenia przez Wykonawcę oświadczenia o 
wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których 
mowa w usL I lit. b) i c). 

§ 12. 
I.Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego lub Wykonawcy z tytułu 
szkód powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych 
i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji umowy, Wykonawca zawrze odpowiednie 
umowy ubezpieczenia. 
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz 

następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe 

w związku z prowadzonymi usługami, w tym takze ruchem pojazdów mechanicznych. 

3. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 

4 Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na kazde ządanie Zamawiającego polisy 
. 
ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacania składek. 


§ 13. 

I. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i będą sporządzane 
w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewazności, o ile nie będzie to 
sprzeczne z ustawą Prawo zamówień publicznych. 
3. Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji umowy rozstrzygane będą przez Sąd 
miejscowo właściwy dla Zamawiającego. 

§ 14. 
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach. po dwa dla kazdej ze stron. 

GMlNAGZY 
ZAMAWIAJĄCY 06-126 GZY WYKONAWCA 

pow. pułtuski, woj. mazowieckie 
\!lP hl\-l -45-506.R.E(;ON 130378114 
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