
 
 

Załącznik nr 2 do Zaproszenie do składania ofert 

 

WZÓR   

UMOWA Nr …./……..            
 

zawarta w dniu .. …… ……. roku w miejscowości Świedziebnia 

pomiędzy GMINĄ ŚWIEDZIEBNIA reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Świedziebnia – Szymona Zalewskiego                        

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy -  Małgorzaty Schuetz 

REGON 871118454  NIP 8741711106 

zwaną dalej Zamawiającym 

a 

………………………………………, ul. ……………….., ….-……   ………………………. 

REGON ……………….  NIP …………………………….. 

reprezentowanym przez: ……………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą  

 

W wyniku przeprowadzonego zaproszenia do składania ofert została zawarta umowa 

następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na:  

Budowie instalacji gazowej i c.o. oraz zbiornika na gaz przy świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Okalewko”.  

2. Szczegółowy zakres robót Wykonawcy został określony w projekcie budowlany, projekcie 

technicznym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, pozwoleniu na 

budowę  i przedmiarze robót. Dodatkowo zakres rzeczowy przedmiotu niniejszej umowy określają 

zapisy w zaproszeniu do składania ofert. 

3. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z ofertą Wykonawcy, która stanowi integralną 

część niniejszej umowy. 

 

§ 2. 

Obowiązki Stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie terenu robót, 

2) przekazanie kompletu dokumentacji na dzień przekazania terenu robót, 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy 

określonego w § 1 umowy, 

4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu 

składowania oraz na terenie wykonywanych robót, 

5) zapłacenie wynagrodzenia umownego, o którym mowa w  § 7 umowy; 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) przyjęcie terenu robót, 

2) zagospodarowanie miejsca składowania na własny koszt oraz zapłata na rzecz dostawcy 

kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót, 

3) utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, Wykonawca 

zobowiązuje się w czasie budowy zapewnić na terenie budowy przestrzeganie przepisów bhp oraz 

utrzymanie czystości i należytego stanu porządkowego, w tym ponoszenie opłat i kosztów za 

korzystanie z usług dla realizacji Umowy, m.in. wywozu odpadów, jak również związane z zajęciem i 
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utrzymaniem w czystości chodników oraz jezdni, zabezpieczeniem terenu budowy i znajdującego się na 

nim mienia. 

4) po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy w terminie nie późniejszym niż 

termin odbioru końcowego wykonywanych robót, 

5) prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania 

terminu wykonania robót,  

6) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu umowy. 

Wszelkie odstępstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów, elementów 

i urządzeń muszą uzyskać pisemną aprobatę Zamawiającego, 

7) na żądanie Zamawiającego, a w jego imieniu inspektorowi nadzoru, okazywanie stosownych 

dokumentów dotyczących stosowanych materiałów i wyrobów oraz wykonanie badań jakościowo - 

ilościowych, stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych - wszelkie badania wykonywane 

będą na koszt Wykonawcy, 

8) Wykonawca zobowiązuje się do przerwania robót budowlanych na żądanie inspektora nadzoru, 

działającego w imieniu Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich  

zniszczeniem. 

9) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim związane z 

wykonywaniem  robót, 

10) współpraca ze służbami Zamawiającego, 

11) zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających 

odpowiednie uprawnienia pracowników oraz gwarantujących poprawność i właściwą jakość 

wykonanych robót, 

12) zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów 

niezbędnych do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy, 

13) wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach, 

14) przygotowanie dokumentów do końcowego odbioru,  

15) dokonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót oraz dostarczenie najpóźniej                   

w dniu odbioru końcowego 2 kompletów szkiców i map powykonawczych zatwierdzonych w 

Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Brodnicy lub potwierdzone 

przez PODGiK w Brodnicy zgłoszenie dokumentacji do zatwierdzenia wraz z kopią złożonych 

szkiców i map, 

16) zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia każdego etapu robót przedstawicielowi Zamawiającego i 

inspektorowi nadzoru. 

§ 3. 

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie 

informacje, które mogłyby mieć wpływ na określenie ryzyk związanych z realizacją przedmiotu 

umowy oraz na prawidłowe ustalenie zakresu prac i wysokości wynagrodzenia umownego, a nadto 

oświadcza, że zapoznał się szczegółowo ze wszystkimi założeniami przedmiotu umowy i 

dokumentami posiadanymi przez Zamawiającego i ww. informacje i dokumenty określają przedmiot 

niniejszej Umowy w sposób wystarczający i gwarantujący jej wykonanie w całości, bez 

konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

2. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z warunkami lokalnymi dla 

realizacji przedmiotu umowy, w tym szczególnie: ze stanem obecnym przedmiotu umowy, 

możliwością urządzenia zaplecza budowy, możliwościami zasilania w energię elektryczną, wodę i 

inne media, z możliwościami dojazdu do terenu budowy, ze stanem dróg dojazdowych i w związku 

z tym nie wnosi i nie będzie podnosił w przyszłości żadnych zastrzeżeń w tym zakresie. 
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3. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i możliwości techniczne oraz wszelkie 

wymagane prawem kwalifikacje, jak również doświadczenie wymagane do realizacji przedmiotu 

umowy w zakresie i na warunkach określonych niniejszą Umową. 

4. Wykonawca oświadcza, że osoby, wykonujące roboty budowlane związane z realizacją 

przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 umowy, będą zatrudnione na podstawie umowy o 

pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., 

poz. 1510 z późn. zm.). 

 

§ 4. 

Oświadczenia i zapewnienia Zamawiającego 

1. Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich posiadanych informacji jakie niezbędne są do 

wykonania przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z treścią 

niniejszej umowy, a na jego żądanie Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia każdorazowo pełnej 

informacji na temat stanu zaawansowania prac. 

3. Jeżeli w toku wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, 

które dają podstawę do oceny, że przedmiot umowy nie zostanie wykonany w terminie określonym 

w §6, niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego o wyżej wymienionym 

niebezpieczeństwie, wskazując przyczyny lub prawdopodobny czas opóźnienia. 

4. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest 

prawdopodobne, żeby zdołał dotrzymać terminu, o którym mowa w §5, Zamawiający może bez 

wyznaczenia terminu dodatkowego od niniejszej umowy odstąpić przed upływem wskazanego 

wcześniej terminu. 

5. Zamawiający ma prawo kontroli w każdym okresie realizacji umowy zwrócić się do Wykonawcy 

o przedstawienie dokumentacji zatrudniania osób, o których mowa w § 3 ust. 4 umowy, natomiast 

Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od 

daty otrzymania zawiadomienia. 

 

§ 5. 

Termin realizacji Umowy 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 1 umowy w terminie 4 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy.  

 

 

§ 6. 

Odbiór robót 

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po 

wykonaniu przedmiotu umowy. 

2. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, przedstawiciele Wykonawcy 

(kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w 

szczególności przekazanie dokumentacji powykonawczej obejmującej: 

1) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

2) protokoły techniczne, protokoły badań, 

3) gwarancje, 

4) aprobaty techniczne, 

5) atesty i certyfikaty jakości, 

6) deklaracje zgodności z PN, 
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7) dokumentację techniczną ze naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania 

przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce, 

8)  pozostałe dokumenty dotyczące przedmiotu umowy. 

4. O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego. 

Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający 

potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i 

godzinę odbioru.  

5. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 14 dni, od daty 

zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Osiągnięcie gotowości do odbioru 

każdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do 

odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o 

których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku 

Wykonawca pozostaje w zwłoce. 

7.  Zamawiający wyznacza następny termin odbioru zadania w okresie do 14 dni od daty 

otrzymania zawiadomienia od  Wykonawcy  o usunięciu  usterek. 

8. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 5 

niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez 

Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z 

umowy. 

9. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w 

toku odbioru.  

10. Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i 

powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z odbiorem 

w wyznaczonym terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez 

powołaną do tego komisję, zawiadamiając o tym Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 5 

niniejszego paragrafu umowy. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania 

zapłaty wynagrodzenia zgodnie z § 7 umowy. 

 

§ 7. 

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe netto  w wysokości .………………………..  złotych (słownie 

złotych:………………………………..………. złotych …… groszy).  

     Podatek VAT ….% , w kwocie ………….. złotych. 

     Łączna należność (brutto) wynosi ……………………………………………złotych (słownie   

złotych: ……….. złotych ….. groszy). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z 

realizacją robót objętych dokumentacją projektową w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu 

oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także 

oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji 

podatkowej. 

5. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy, 

numer ……………………… 

6. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie jednej 
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faktury końcowej, po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. 

7. Wykonawcy przysługuje prawo przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych zgodnie z ustawą  z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno – prywatnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 407 z późn. zm.).  

8. Płatność faktur w terminie 30 dni, od daty złożenia faktury u Zamawiającego. 

 

§ 8. 

Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad 

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy określony w § 1 wykonany zostanie dobrze 

jakościowo, zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami (normami) technicznymi 

wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub 

uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają po upływie 5 lat, licząc od daty odbioru 

końcowego obiektu. 

3. Wykonawca udzieli 60 miesięcy gwarancji na przedmiot umowy licząc od daty odbioru 

końcowego obiektu.  

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w 

terminie 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. 

Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy. 

5. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. 

6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, 

jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego 

na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy 

(wykonanie zastępcze).  

 

§ 9. 

Odstąpienie od umowy 

1.  Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2.  W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 10. 

Kary umowne 

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 8 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w czasie gwarancji 

i rękojmi w wysokości 0,1%  wynagrodzenia o którym mowa w § 7 ust.  1 umowy, za każdy 

dzień zwłoki liczonej od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad; 

c) za odstąpienie od umowy nie spowodowanej winą Zamawiającego w wysokości 10% 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy. 
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d) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto danego zlecenia za 

każdy dzień opóźnienia 

2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych: 

a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego robót w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia 

po terminie, w którym odbiór miał być zakończony; 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy. 

3. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek 

ustawowych. 

4. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia wyżej wskazanych kar 

umownych przez Zamawiającego. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. W razie wystąpienia zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad i wykonaniu przedmiotu umowy 

Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad i wykonanie 

przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kary umownej. 

7. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. 

8. W przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 

ust. 1 umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy. 

9. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jaką Zamawiający może nałożyć na 

Wykonawcę nie może przekroczyć 20% wartości brutto Umowy o którym mowa w § 8. ust. 1 

Umowy. 

10. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli 

wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego będzie większa od naliczonych kar umownych. 

 

§ 11. 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia i utrzymania w mocy przez cały okres trwania 

niniejszej umowy, począwszy od dnia jej podpisania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej. 

2. Zakres ochrony będzie obejmował odpowiedzialność cywilną Wykonawcy za szkody rzeczowe 

oraz osobowe wraz z ich następstwami wyrządzone na terytorium Polski wskutek niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązania lub/i wskutek popełnienia czynu niedozwolonego 

polegającego m.in. na uchybieniu, zaniedbaniu popełnionym w trakcie realizacji niniejszej umowy. 

3. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy,  przedłoży Zamawiającemu kopię polisy 

ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

niniejszej umowy. 

§ 12. 

Siła wyższa 

1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania 

nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej 

zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu. 

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią. 
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§ 13. 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej 

mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.  

4. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej 

zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, 

listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod adres: 

Zamawiającego lub Wykonawcy 

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej swojego adresu. 

W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany 

adres będą uważane za skuteczne. 

5. Integralną część niniejszej umowy, stanowią następujące dokumenty:   

1)   Oferta Wykonawcy  

2)   Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami, projekt budowalny, projekt techniczny, 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, pozwolenia na budowę i 

przedmiar robót. 

6. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub 

wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia 

takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego 

rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki 

Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego. 

7. Przedstawicielami Stron są: 

a) Zamawiającego: 

- ………………….………   

a) Wykonawcy: 

- ………………………….. 

8. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy 

dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

ZAMAWIAJĄCY                WYKONAWCA 

 

 

KONTRASYGNATA SKARBNIKA 

 


