
ZMODYFIKOWANY 

 

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ – ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

I. Postanowienia ogólne 

1. W razie sprzeczności poniższych postanowień z zapisami wzorów umów 

stosowanych przez Wykonawców pierwszeństwo mają zapisy Istotnych 

postanowień umowy. 

2. Wybrany Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu w terminie do 5 dni od 

dnia rozstrzygnięciu postępowania (ogłoszenia przez Zamawiającego informacji 

o wyborze najkorzystniejszej oferty) wzór Umowy kompleksowej dostawy gazu 

ziemnego - zgodny z IRiESD, IRiESP oraz powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa. 

3. Umowa zostanie zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie,  

prowadzonego w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) 

w trybie podstawowym – negocjacje fakultatywne na podstawie art. 275 pkt. 2.  

4. Przedmiotem umowy jest „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla 

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.”. 

5. Wzór umowy winien zawierać ogólne warunki określone poniżej:  

1) Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego dostarczania gazu z rodziny 

gazy ziemne, grupa wysokometanowe, symbol E wg PN-C-04750;  

2) Miejsce dostawy i odbioru paliwa, gazowego: …………………………………;  

3) Taryfa …………………………;  

4) Moc umowna zamówiona……………………………………………;  

5)  Zużycie paliwa gazowego w okresie jednego roku ………….. kWh (…… m
3
, 

nominalne ciepło spalania 39,5 MJ/ m
3
, współczynnik konwersji 10,972);  

6) Urządzenie gazowe - …………………………………………………………….;  

6. Umowa zostanie zawarta na czas określony, tj. od 01.01.2022 r. 

do 31.12.2022 r. Z przyczyn formalno-prawnych Zamawiający dopuszcza zmianę 

terminu rozpoczęcia wykonania zamówienia, z zastrzeżeniem granicznego terminu 

wykonania zamówienia do 31.12.2022 r. Wykonywanie umowy może się 

rozpocząć po skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany Dostawcy w OSD. 

7. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy. 

8. Ilość dostarczonego paliwa gazowego określana będzie na podstawie wskazań 

gazomierza;  

9. Oprócz istotnych postanowień umownych, umowa z Wykonawcą zawierać będzie 

również elementy wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.). 

10. Sprzedaż gazu ziemnego oraz świadczenie usługi przesyłania i dystrybucji odbywa 

się na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne, przepisami Kodeksu Cywilnego, niniejszymi Istotnymi 

postanowieniami umowy, zgodnie z Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego – 

PSG  Sp. z o.o. dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji 

skroplonego gazu dla odpowiedniej grupy taryfowej.  



11. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania 

z obiektów, do których na podstawie Umowy będzie dostarczane paliwo gazowe. 

12. Wykonawca zawrze umowę na dostawę gazu ziemnego dla ZGO AQUARIUM 

Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka, 

NIP: 835 156 76 30. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży gazu ziemnego z zachowaniem 

obowiązujących standardów jakościowych, określonych w Taryfie OSD, Prawie 

energetycznym oraz aktach wykonawczych do tej ustawy. 

14. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakości obsługi 

Zamawiającego w zakresie świadczenia usług: 

1) nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie rozliczeń oraz aktualnych taryf 

i zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie objętym umową; 

2) rozpatrywania wniosków lub reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń 

i udzielania odpowiedzi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia 

wniosku lub zgłoszenia reklamacji. 

15. Wykonawca dokona w imieniu Zamawiającego zmiany sprzedawcy u Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego, na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa. 

Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 1 do Istotnych postanowień umowy. 

16. Umowa zostanie spisana w dwuch jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egz. dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy). 

17. Zamawiający oświadcza, że nie jest zwolniony z podatku akcyzowego na podstawie 

art. 31b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 o podatku akcyzowym (tj. Dz.U. 

z 2014 r., poz. 752). 

18. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) dla punktu odbioru jest 

……………………………………………………………………………………… 

19. Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) udostępnienia Zamawiającemu otrzymanych od właściwego OSD danych 

pomiarowo-rozliczeniowych w zakresie dostarczania paliwa gazowego do 

instalacji znajdujących się w obiekcie objętym umową;  

 

II. Rozliczenia    

1. Ustalenie wysokości należności z tytułu dostarczania paliwa gazowego 

dokonywane będzie odpowiednio według cen i stawek opłat oraz zasad rozliczeń 

określonych w Formularzu ofertowym, tj. Załącznik nr 2 do SWZ, złożonym przez 

Wykonawcę (w zakresie opłaty za paliwo gazowe i abonament) oraz według 

aktualnie obowiązującej taryfy Operatora Sieci Dystrybucyjnej, do której sieci jest 

przyłączony Odbiorca (w zakresie opłaty stałej i zmiennej). 

2. Obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie umowne w którego 

skład wchodzi: 

  opłata za gaz, obliczana jako iloczyn ceny gazu (zł/kWh) i ilości paliwa 

gazowego (kWh) pobranego przez odbiorcę, 

 opłata stała za usługę sieciową, obliczana jako: 

a) iloczyn stawki stałej (zł/kWh/h za h), mocy umownej i liczby godzin w okresie 

rozliczeniowym, dla grupy taryfowej z oznaczeniami W-5, 

 opłata zmienna za usługę sieciową obliczana jest jako iloczyn stawki zmiennej 

(zł/kWh) i ilości paliwa gazowego (kWh) pobranego przez odbiorcę, 



 opłata abonamentowa obliczana jako iloczyn miesięcznej stawki opłaty 

(zł/m-c) i liczby miesięcy w okresie rozliczeniowym, 

3. Należności z tytułu wystawionych faktur rozliczeniowych będą regulowane przez 

Zamawiającego w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury. Błędne wystawienie faktury VAT spowoduje ponowny bieg 

terminu 14-dniowego liczonego od daty doręczenia poprawnej faktury. 

4. Zapłata należności zostanie dokonana na rachunek bankowy każdorazowo 

wskazany w fakturze.  

5. Za dzień uregulowania należności przyjmuje się datę wpływu należności na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.  

6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu 

odbiorcy.  

 

III. Kary umowne 

1. W przypadku niedotrzymania standardów i pomiarów jakościowych 

dostarczanego paliwa gazowego Zamawiającemu przysługuje upust i bonifikata 

w wysokości i na warunkach określonych w Taryfie OSD zatwierdzonej przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę w wys. 10% całkowitego wynagrodzenia  

umownego. 

3. W przypadku nieterminowej płatności za wykonanie przedmiotu umowy 

Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty ustawowych odsetek za 

każdy dzień zwłoki, naliczanych od wartości faktury wystawionej przez 

Wykonawcę.  

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony 

nie może przekraczać 50% wartości przedmiotu umowy. 

5. Kary umowne będą potrącane bezpośrednio z wynagrodzenia lub poprzez osobną 

zapłatę, według wyboru Zamawiającego. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego 

przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

7. Wykonawca oświadcza niniejszym, że wyraża zgodę na potrącanie przez 

Zamawiającego wierzytelności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

8. Wykonawcy występujący i realizujący wspólnie przedmiot zamówienia ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zamówienia. 

 

IV. Dopuszczalność zmiany umowy 

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość 

zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 

zamówienia w zakresie i na warunkach wskazanych poniżej: 



a) w przypadku zmian w strukturze organizacyjnej Wykonawcy lub 

Zamawiającego dotyczących określonych w umowie nazw, adresów lub 

w przypadku zmian osób reprezentujących strony,  

b) w przypadku zmiany ilości istniejących punktów poboru gazu, przy czym 

zmiana ilości punktów poboru gazu wynikać może przede wszystkim 

z likwidacji punktu poboru, budowy nowych punktów poboru, dodania punktu 

poboru lub zmiany zużycia gazu w punkcie poboru. 

c) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących unormowań prawnych – 

przede wszystkim zmiany ustawowej stawki podatku VAT i wysokości 

podatku akcyzowego od gazu ziemnego. Zamawiający dopuszcza możliwość 

zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie 

podatku VAT. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia 

umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za dostawy, których w dniu 

zmiany stawki podatku VAT czy podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano, 

d) w przypadku zmiany opłaty stałej za usługę sieciową i opłaty zmiennej za 

usługę sieciową, w przypadku zmiany Taryfy Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny ofertowej, po uprzednim 

pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego wraz z dołączeniem Taryfy cen 

i opłat, 

e) w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia zapotrzebowania na moc, 

w związku ze zmianą charakteru obiektu lub jego modernizacji Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmiany mocy umownej, pod warunkiem wyrażenia 

zgody przez Operatora, 

f) w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania gazu ziemnego podatkiem 

akcyzowym Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny jednostkowej 

netto wyłącznie dla części zużycia objętej podatkiem akcyzowym. Wykonawca 

jest zobowiązany na piśmie poinformować Zamawiającego o zmianie podatku 

akcyzowego oraz o jego wysokości. Dla części zużycia zwolnionej z akcyzy 

ceny jednostkowe netto nie ulegną zmianie.  

2. Zmiany treści umowy wymagają zgody obydwu stron i formy pisemnej w postaci 

aneksu pod rygorem nieważności. 

3. Warunkiem wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 jest pisemny wniosek 

o zmianę umowy (zawarcie aneksu) złożony przez Wykonawcę lub 

Zamawiającego, zawierający uzasadnienie dla ich wprowadzenia. 

4. Niezależnie od postanowień niniejszej umowy, umowa może ulec zmianie 

w okolicznościach wynikających z Ustawy Pzp. 

5. W przypadku wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 

i mających wpływ na realizację postanowień niniejszej umowy zastosowanie 

będzie miał art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. 

z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.). 

 

V. Rozwiązanie umowy 

1. Rozwiązanie Umowy kompleksowej może nastąpić za wypowiedzeniem przez 



każdą ze stron z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia 

w przypadku rażącego naruszania postanowień Umowy lub istotnych postanowień 

IRiESD przez drugą stronę, pomimo uprzedniego wezwania jej do zaniechania 

naruszeń i usunięcia ich skutków w wyznaczonym terminie. Strona 

wypowiadająca Umowę kompleksową może wskazać późniejszy termin 

rozwiązania Umowy.  

2. Rozwiązanie Umowy kompleksowej może nastąpić w każdym czasie za 

pisemnym porozumieniem Stron. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części w razie 

zaistnienia 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. 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca 

może żądać jedynie może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia składane przez Strony w związku 

z realizacją niniejszej umowy powinny być pod rygorem nieważności 

dokonywane w formie pisemnej. 

2. Strony są obowiązane informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresów. 

Oświadczenia woli oraz zawiadomienia wysyłane na ostatnio podany adres Strony 

uznawane będą za skuteczne i złożone tej Stronie.  

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 455 Ustawy Pzp 

zgodnie z postanowieniami zawartymi w części V. 

4. Ewentualne kwestie sporne, wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony 

rozstrzygać będą w drodze negocjacji.  

5. W przypadku nie dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust 4, sprawy 

sporne wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

6. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo 

energetyczne wraz z obowiązującymi aktami wykonawczymi. 

7. Istotne postanowienia umowy stanowią integralną część Umowy o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

8. Umowa zawarta jest na czas określony, wygasa w dniu 31.12.2022 r. i nie 

wymaga wypowiedzenia, i nie ulega samoistnemu przedłużeniu. 

 

VII. Klauzula informacyjna dla kontrahentów: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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. U. 

UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informujemy: 

1. Szanowny/a Panie/Pani, Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  ZGO 

AQUARIUM Sp. z o.o. ul. Katowicka 20 96-200 Rawa Mazowiecka,  NIP: 8351567630 

REGON: 100441327 KRS: 0000296935, zwany dalej: „Administratorem”. 

2. Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ZGO 

AQUARIUM Sp. z o.o. ul. Katowicka 20 96-200 Rawa Mazowiecka,  lub telefonując pod 

numer: AQUARIUM CENTRUM FIT: +48 46- 815-40-55  lub Zakład ZGO PUKININ:  

+ 48 46 - 814-24-24. 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla 

prawidłowej realizacji umowy, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane 

dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się 

pojawią. 

4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym 

z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Pani/Pana danych innym odbiorcom 

oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 

5. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia 

i realizacji umowy. Brak podania danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia 

umowy. 

6. Ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny 

przetwarzania Pani/Pana danych, brak ich podania może skutkować np. brakiem 

możliwości wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Pani/Pana rzecz. 

7. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

(tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub 

do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na 

Nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzn. 

przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

Administratora -  do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). 

8. W razie dobrowolnie wyrażonej zgody na otrzymywanie od Nas informacji o ofertach 

lub usługach podstawą prawną takiego przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit a) 

RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli  osoba której dane dotyczą 

wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym celu. 

9. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek 

przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd 

Skarbowy, a także podmioty świadczące na rzecz  Administratora usługi księgowe, 

prawne. 

10. Pana/Pani dane osobowe będą przez przetwarzane przez cały czas związania stron 

umową, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych 

roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku 

archiwizacyjnego. 

11. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani 

do organizacji międzynarodowych.  

12. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, z zastrzeżeniem 

że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do 

przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa. 

13. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora 

przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 



14. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec 

Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 

profilowania***. 

 

 (***) - Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych 

osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych 

czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy 

aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, 

osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub 

przemieszczania się.  



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZP/B/06/2021 

PEŁNOMOCNICTWO 

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Katowickiej 20, 

96-200 Rawa Mazowiecka, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000296935, NIP 8351567630, Regon 100441327, reprezentowanym przez:  

 Emilia Edyta Tulin – Prezes Zarządu 

 zwanym dalej "ZAMAWIAJĄCY"  

Niniejszym upoważnia: 

……………………………..…… z siedzibą: ………………………………..…………… 

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ………..………….…..,  

NIP: ………………………, REGON ……………..….., (zwanym dalej „Wykonawca”)  

 

do dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego następujących czynności: 

1. zgłoszenia właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej 

z ……………………………………………………..…………………….……….. 

umowy kompleksowej sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego; 

2. dokonania zgłoszeń wymaganych postanowieniami IRiESP i IRiESD 

3. reprezentowania Zamawiającego we wszystkich czynnościach związanych ze zmianą 

sprzedawcy paliwa gazowego 

4. złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy 

kompleksowej sprzedaży gazu ziemnego i świadczenia usług dystrybucji, w trybie 

zgodnym z zapisami w obowiązujących Zamawiającego umowach, dotychczasowemu 

Sprzedawcy gazu ziemnego; 

5. uzyskania, w razie potrzeby, od dotychczasowego Sprzedawcy informacji o numerze, 

dacie zawarcia, terminie obowiązywania i okresie wypowiedzenia dotychczas 

obowiązującej umowy sprzedaży gazu ziemnego i świadczenia usług dystrybucji, 

dotyczącej punktu poboru gazu ziemnego; 

6. Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia ……………………………………………….. 

………………….…………………………………..……………………………………

do udzielania dalszych pełnomocnictw substytucyjnych. 

Niniejsze Pełnomocnictwo uprawnia do udzielenia dalszych pełnomocnictw 

substytucyjnych. 

Niniejsze pełnomocnictwo udzielone zostaje na czas oznaczony, tj. czas obowiązywania 

Kompleksowej Umowy Sprzedaży Paliw Gazowych zawartej 

z …………………………………………………………………………………………… 

 


