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7748340 23
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!Adres e-mail
realizację niżej

01 .01 .2019

wymienionych usług zgodnie z warunkami ich świadczenia.

Wykonawca usługi: REMONDIS Medison Sp. z 0.0. tel. 32/352 03 13, fax 32/352 03 14
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ilości odpadów w miesiącu ]

p OPłata za gotowość świadczenia uSlug, zł netto
p
OPIata za dokumentację i doradztwo w zakresie gospodarki odpadami, zł netto
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za sprzedaż

opakowań
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~ Op/ata transportowa naliczana kazdorazowo prl.y odblorl.e, zł netto
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Opłata

Oplata za odbiór 1
kilograma odpadów w
opakowaniu {za każdy
rozpoczęty kg), zł netto

Opłata za odbiór 1 szl
opakowania z odpadami, zł
netto

gwarantowanych na
wymianę przy
każdorazowym odbiorze

i opakowanie Wytwórcy

160380

Q Opłata

ul. B. Smialego 5

~IIOŚĆ opakowań

Rodzaj opakowania
gwarantowanego
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Opis usługi: usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów
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IWOjeWództwo

47-232 Kędzierl.yn-Kożle, ul. B Śmialcgo 5

Odbiorca prL.ejmujc ze skutkiem na d.deń

I

ul. Grzegorza Piramowicza 32

Inr wpisu do Rejestru
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firmowa)
Kędzierzyn-Koźle

w dalszoj części zwaną Wytwórcą.
reprezentowanym przez
Małgorzata Bandurska - Dyrektor
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reprezentowaną pr..:;cz
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Uzgodnienia dodatkowe

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od 01 .01.2019 do
31.12.2019

Wytwórca oświadcza. Ż:e_~...9~~ się i akceptuje "Warunki świadczenia usług" stanowiące integra~z9ść niniejszej umowy.
Wyrażam zgodę na

otrzymywanie faktury za pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci plików pdt
D

Miejsce, dała

adres e-mail:

NIE

Dąbrowa

Górnicza,

I2p26@kedzierzynkozle.121
Miejsce, data

REMONDIS MEOISON Sp.
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Zmiany w harmonogramie wymagają formy pisemnej, brak korekt do 14 dni od daty jego wniesienia oznacza jego obustronne zaakceptowanie.
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Pieczęć

i podpis Odbiorcy

mg'Pie~~ęć i CZyt~~dPiS ~rcy
! '

REMONDIS Medison Sp. z 0.0 ., ul. Puszkina 41 , PL 42-5 30 Dąbrowa Gómicza, telefon: + 48 32/35 20 313, fax : + 48 32/35 20 314
,
i
Biuro Handlowe: ul. Puszkina 41, PL 42-530 Dąbrowa Górnicza. Inłemet www.remondis-medison.pl. e-mail: info@remondis-medison . pł.bok@remondls-m eąison . pl
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REGUlAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
Obowiól.zuj. od dnLl 01 ,01.2018 r.
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Postanowienia ogólne
Regulamin .iwiadCJ:onia uslug {.Regulamin"} sianowi zal,!cznik do umowy świadczcnia usług
odbioru i transportu odpad6w (.Umowa') i jest jej integfillną cz:ęśc i ll,
Regulamin znajduje ~lIsto$owanio wylącZ/l ic dla podmiotów blld,!cych przcd$iębiolUrni
w rozumieniu arl. 43 ' ustawy z dnia 23 k.......ctnia 1963 r. Kodeks C)'Wllny (.Kodcks cywIlnY1,
~. o$ób fizycwych, osób prawnych I jodno stek organizacyjnych nlobqdącyc.h osobami
pru1M'\ymi. którym ustawa plTflnajo zdolno ść prawną, prowadz~cymi dziala lnoić
gospodarczą klb z:ilWQdową.
Niniejszy Regulamin nie itIlajduJo zastosowania dta
kon$-Umentówwrozumiłlniu .n. 22' Kodeksu cywitnego.
W I<lmacł1 zawartej Urnowy REMONOIS Modison Sp. z 0,0, (.OdbiolUl') PfZYjmJje,
w ralTlólodl dopuuculnych prawem. świadczenie na rzecz Klienta {.Wytwó1U1 uslug
uzgodnionych i okloślonycł1 w lflIłci Urnowy lub w zlecaniu Ind~ulanym. WytwóIU
zawiel<ljąc umoWlj poiV.terdu, 1.0 upom.ł SIę ~ tre5ciq nil'llejszego Rogulaminu i akceptuje
jegQ postanowie ni.,
W imieniu Odbiorcy Umowę zawiera osoba uprawnion. do Joj reprezentowanii . Osoba
podpisująca umowę w imieniu WytNórcy oświadcza, że jost uprawIlIona do jej zawarcia,
w $Zczególności dziala ni podstawie I w granicach udzielonego polnomomiclWa.
Wytwórca zobowiązuje się do nioz.....ocznego poinformowania Odbiorcy o ws>:ollóch
zmianach dilnych wskau nych w trości Umowy i mająCYCh wpływ na joj ważność. wykonanie
albo w~ajerme rozliczania stron.
PrJwa i obowiązki Odbiorcy
Odbiorca śwladc;:y odpłatnie usługi odbioru odpadów i w lIlIomości od rodl.lju usługi
uzgodnionej w troici Umowy !1'Oze być I.obowi ązany do:
dostarczenill albo pozostawienił. do dyspozycji Wytwórcy popomników. WQrków lub
a}
innych opakowań, których rodzaj, wielkość i ilość została określoni w trości Umowy
Jub z:lewnia indy'Mdua"ogo;
b)
odbioru odpadów poprzoz wyrri;mę bądż opróżnienlo pojermik6w lub ..wrk6w
okr(!Ślonłlgo rodzaJU, wiclkołci i ilości, pozostawionych do dyspo;tyc; Odbiofcy
w ustalonym miejscu i cz:as;ę oraz ich lranspoflu;
cJ
mycia lub dezynfekcji pojemników zgodnie z warunkami okrcilonymi w treści Umowy
lub pr~epiłilch powszechnie obowiązujących.
d)
prawIdlowego postępowanis z odpadarri odebfllllyrri od Wy~rcy , zgodnio
z wymagan iami okroslonymi w powszechnie obowiązującycn pr~ep i sach prawa ;
c)
świadczenia innych ull~g pozostających w z""';ązku zu łwladczcni\!m usług na
podstawie niniojs:.:ej umowy, co do których Wytwórca jest t.Obo""';ąl.any zgodnie
powszechnit't obowi~zuJl\cymi przepisami prawa.
Odbiorcil jC$t upr........ lony iwiadczyć usługi objęte przedmiotem Umowy prą pomocy osób
trzecich, posiadających wamo i aktuatl'lo doq~jc adminl1tracyjno ni prowadzcnie
d~alalności w zakresio gospodarowanIa Odpada mi, które zape'M'liać ~dą prawidlo_
zagospodarowanie dostarczonycł1 odpad6w.
W przypadku konieczności wykonania Qlu"cśtonych świadczeń dodatkowych związanych
z pra""';dlow;t roaliz.cil! Umowy pr~e~ Odbiorcę, a których koniecznołć wykonania wynika ze
zdarzeń lub SytUICji, których Strony nio mogty przewidzieć w chwili uwierania Umowy (np.
zmiana przepisów prawa, błldanie próbek, dodatkowe analizy), OdbIOrca ,lCst zobowiązany
niozwklcwie powiadorNć o tym fakcio Wyt'HÓrcę a Wytwórca zobowiązujo się pOkryć
wynikłe i uzasadl\).ono kO$zty z tego tytułu.
W przypadku jożeli zgodnie z przyj~tym pr~ez Strony harmonogramom odbioru, odbiór
odpadów wypada w dzień ustawowe wolny od pracy lub w łobotq, Odbiorca określi inny
termin odbioru odpadów, uw~glqdn i ajĄc o ile będzie to mo!JIWQ sugostle \NyfflÓrcy w tym
zakresie
Pri wa i obowiązk i Wytwórcy
Wytwórca jest odpowiedzialny za z:lpcwoienie wszolkich warunków, niezbę dnych de
prawidłowego i zgodnogo z prawem i.wiadoenia usług na pod$t.wie ".wanuj Umowy.
Wytwórca jest odpov.icdl.ialny za pr.hYldlowc określenie czqstothWQici odbooru odpadów
w trcici Umowy, • taU.o prewidlowc I.głaszanie odpadów do odbIOru, w pr.ąpadku gdy
Veca odbIÓr od~adów po,(,8 udoklarowanym harmonogramem
Wytwórca odpowiada Sllmod~iektlo za prawidłową klasyfIkację odpadów prIoznaczonyCh do
odbioru, poprzez Uliczcnie ICh do odpowK!dnioj grupy, podgrupy i rodzaju oraz
sporzĄdzenia na tej podstawio wymaganych przepisami prawa dokulTl(lntów ewidencyjnych.
Z chwilą przyjęcia odpadów, Odbiorca obejmuje odpady w pos lad an io i mol.e nimi
ro7. por~ądzać. Odbiorca ma praWQ odmówić przyjęci. Odpadów, ktćrych wiaściwo-ici
odbiegaj ą od widciwo ści deklarowanych pr~c z \Ny~rcę I w razie kon ioezności ~ócić je
\Nytwórcy n; jogo kos~t klb poddać zg odnomu z prawtlm prl.ctwol'leniu lub
unioszkodlllNieniu i obcią7.yć Wyt'HÓrC'il powstałymi z togo tytuhl kos~tami dodatkowymi,
Strony zgodnie postanawiaj~ , io Wy~rca, nie jest Z'WOlniony z odpowiedljalności u
~ospodarowanle odppd~mi , w przypadku jeżeli odpady to lOłt~n~ pr"ez niego
nicprawidlowo UkWiNfikowane.
Wytwórca jest zobowiązłllly do nepolniania pojemników lub worilów wyląCZ/lic odpadami
określonymi w treści Umowy lub zleceniu dodatkowym, w sposób zgodny z pr~ezl\8czeniem
Iych pojemników O/lllZ obowi~zuj~cymi pr/episarri prawa W tym zakresIo.
Wytwórca odpadów zapewnia taki doslęp do pojemników I worków, .by ich transpofl przez
Odbiorcę mógl odbywać siq be;,: pr~es.-.kód, pomvlck lub zagrozoń dla osób i mienia
(moDiwo U podjazdu drogą utwerdzoną, otwarclo magazynu na odpady, ole.). Wytwórca jest
zobowiązany zapc'M'l;c O(l)iorcy moiJiWQść bc.i.pośredniogo i meodplalnego pcdJazdlJ do
miejsca odbioru (bramy wja-.edowe, łlrdy parkowania, etc.)
Odb iorca zastrLega sobie praWQ do odmowy prąjq cia odpadów, gl;!y Wylwórca nio upewni
możliwości bozpośredn iogo podjazdu do miejsca odbioru lub gdy stan pojemników lub
worków, w których siQ ono znajdują llnlemozliwia ich belpioczny Iran sport, W przypadku
odmowy przyjęcia odpadów albo s!wicrdl.onia pr~el. OdbiorcQ, ze prl.okazywano odpady
zostaty opakuwano w sposób niozgodny I. Umową lub obowi1l7.ującymi pr.:epis ami prawa,
Odbio((:a jest uprawnfony do odmowy wykonania uslug objQtych umowq ora~ obc~żenia
Wytwórcy dodatkowymi k05ztami zwią~.:mymi z obsługą IoglllyQną , w tym nalicz:cnl&
dodatkowego wynagrodzon ia w wysoko ści 35,00 :.ci nol1o. Dodatkowo Wytwórtłl ponosi
odpowicdziall'lOŚć u mody pOWltalo z tytułu nicodpowiedniogo opakowania odpadów lub
użycia opakowań niozgodnycł1 z obowią.:ującymi pr~episarri prawa.
W przypadku jakiogokollMek zagrei:enia bczpłc:JCZ(:ństwe , które wystąpiło wzwiązlw
z realizacj ą Umowy, Strony zobowilll.ano są niez:wloo.nio zastosować środki technicvle
i ol"ganizacy;u,l, mające nu eolu U$~nlqCle , oy tei oddalenie zagroJ.ema orul. poinfotmOWać
o tym odpowiednie organy,
WytwórC1iJ otwiar:ic<-.a, :Co prtokaąwane odpady medyczne nie lawIerają materiałów
za ka źnych kategorii A zgodnio z prLepisami o tran$porcio I;!rogowym materiał6w
niebc7.piccznych (umowa A[)H) .
W prt.ypadku gdy odpady modyctno , o ktQrych je.t mowa w ustQpio popuoddjącym, bądą
zawierały matoriały zak81.110 kalegorii A, \Nytwórca jest zobowlą~any do pOl/"lformowania
Odbio rcy o tym fakcie prl.od odbiorem odpadów.
Strony zgodnie postanawiają, żo w prąpadk~ jCle~ Wy~rca prLOt okros jednego miuiąca
kalendarzowogu nie prtCkPl:o Odbiorcy odpadów, nie ~dąc zob<lwl~~lanYIll do ponoszenia
zgodnie z Umową opiaty n'IIosięcznd), bqdzie zobowiązany do UISlCł.eni.A na r~ocz Odbiorcy
opiaty dodatkowej -.ea gOlowo!.ć do łwiadczonia uslug w wy"okoici 3:',00 zl, o ile warunki
umowy nie stanowią inaa.oJ.
W przypadku konloCZJlOłcl realiucji dodatkowego zlecenia llansporto_go, IX'za
uz!lodnionym pomiędzy Stronami hlnnonogra/Tk.'ffi odbiorów, Wy~rca lObowlą~uJC slq do
uiszczenia dodatkoW09o wynagrodzenia w wysokości uzgodnionej z Odblorc~. nio mniej$Zoj
nil: 20.00 zl za każdy zreah~owany odbiór.
Wytwórca jc$t uprawniony do otrt.ylTlólon>a od Odbiorcy kop" posiadanych przez niego
dokumentów ewidencyjnych, kaiQgowych kJb innych dokument6w wynikających z ląc.zącoj
strony wspólpraca . W takim prt.ypad ku Wytwórca zobewiązujo siq ulvc~onia dodatkowej
opłaty wysokości 10,00 ~ł notto l& ka;'dą udost'lpnioną stronę dokuroontu oraz kontów
wysyH<.i udostQpnionych dokumontów.
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Wynagrodzenie
Okresem rozl iczoniowym za uSlugi wykonywanu na podstawie Umowy jest miesiąc
kalondarzowy. Strony mogą uzgodn ić, że wykonywane u~ługi, podobnlo jik uslllgi
jcdnorazowe (dodatkoWQ) mogą być rozliczane po ich wykonaniu.
Ceny uzgodniono w troścl Umowy oraz Regularn'nie są ccnaml notto, do których Odbiorca
do~czy naloi:ny podatok VAT wWYlokości wynikaj,!ccj z obowiązujących prlepisćw prawa.
Okre~lone w umowie ceny odnoszą się wyłącznie do uslu; wymienionych w Umowie
iwladczonych pr~al Odbiorcę. Zlecenia dodatkowe, nie objęt e Nniej$~ymi warunkami, ~k>
wymagane przez obowiązuj<1co przepisy prawa lub zamówione pqez Wytwórcę , będą
odrębnie rozliczane .
O(l)lorca jest upfllwniony do dokonywania raz w roku kalendarzowym zmiany ceny
uzgodnionej w Umowie, w oparciu o śred/lioroc:zny wskatnik wuostu can 10warów i u$ług
kOn5Umpcyjnych ogla$lany przez Prezua GUS u rok poprzedni.
W prąpadku jeżeli Wytwórca za!oga z zaplatą wynagrodzeni. nalol:nego Odbiorcy za okros
co najmniej 3 micsfęcy, Odbiorca jnl uprawniony do odstąpienia od niniojszej umowy ze
s k~ tkiem natychmiastowym. W lakim przypadku Wytwórca hQdzle zQbowl~uny do zapłaty
kary umownej w wysokości t .OOO zł. Dodatkowo jeżeli powstała po stronio Odbiorcy szkoda
będzie wyższa od za$lr~ożonuj kary umownej, Odbiorca je$t uprawniony do dochodzenia
odszkodowania pr~ewyż5Z'J<1cago wartość zas1rzeżonej kary umo....... aj na zasadach
ogólnych.
RozraChunki
Ilozliczenie platności Zl świadczoną usługę odby.o.oać s ię będzie na podstawie faktury VAT,
wystawianej po:ez Odbiorą.
Wynagro~nie platno będzie w terminie 14 dni od dnia wysla"Mcf'li. faklury VAT pr~'n
OdbiorcQ, pr~elcv.o m na racł1~nok bankowy odbiorcy wskal.any w treści fak1uf)'" VAT. Za
dzień zapłaty uznaje się <Woń uznania na rachunku Odbiorcy.
W pr'ypadku opó.inienia w pI.tnołci Odbiorca jc$t uprawniony do n.Wczani. odsetek za
opóźnienie, w ustawowej wysokołci wynikającej z treści art. ~el § Kodoksu cywiiTIego,
dodatkowo Odbiorca zgodnlo z dyspozycją art. 0451 Kodek su cywilnego ma pra'Ml zaliczyć
dokonaną przez Wytwórcę wplatQ w pierwszej kolejności na poczot na teVlości ubocznych,
za legających twiadC7.oń głównych oraz opiat dodatkowych.
W przypa dku opóźnionia w tOll11inie platnośd nalcźnego Odbiorcy wynagrodzenia
wynoszącego co najmnitlJ 10 dni, Odbiorca jest uprawniony do powstrzyman ia siQ od
twiadczcn ia uslug na rzOQ Wytwórcy do momentu uregulowania należności. Strony
zgodnie postanawiają, 1.0 w przypadk~ wstrzymania świadczenia usług z togo tytulu,
Odbiorca będ<:ie uprawnion ~ do naliczania w tym okresie Wytwórcy opiaty dodatkowej,
w wysokości 35,00 :d mioslQcznie. Dodatkowo Wf\WÓrca jest zobowi<1zany do poniesienia
opłaty dodatkowej wwysokołci 20,00 zł za wmowienic śwladQonlłl uslug przez Odbiorcę .

Postęp-ow~ nie rekiamacyjno
W prąpadku zastrzeżeń Wytwórcy , 00 do twiadczenych przez Odbiorcę ushJg, Wytwórca
zobowiązany je$t ~awiadomJć o tym fakcie Odbiorcę, nie pót/lloj ni.!: w tormlnio 7 dni od
dnia, w którym usługa była lub powinna być wykonana, li w pr.cypadku, gdy rekJamacj.a
dotyczy trości bąIU: wanośd faktu ry VAT - w temnie 7 dni od dnia jej otrzymania.
Iloklamacja moze zostać zlożonl pilormie klb telefonicznie. Roklamacji złozona
telefon icmie musi zoslać niezwłocznie potwierdzona w formie pisomnej, pocztą
elektronicl.ną lub listownie.
Odbiorca zobowią<!ujo łię do ro~patrzonia roklamacji w torminie 1~ dni roboczych od dn ia
Olrzyman ia reklamacji wfomo pisemnej
Odpowiedzia lnoś~

WytwOrca ponosi polną odpowledoeiaiTIość wobec Odbiorcy za $z~ody bclpośrodnic lub
poirednie , wyniktc z naN'lenie obowiązków wymienionych 'łoi § 3 Rogulaminie. Ponadto
Wyt'HÓrca ponosi odpowled:cialneśt za wszoll(ie szkody na przodmietach, oddanycł1 fru do
dyspozycji pW."" Odbiorcę w celu realizlocji swiadczonej uslugi odbioru od~dów.
OdbiofCil, \'/ prąpądku hiruszenia ob()\lłi"l~ków Wjlllikającyct, z Umowy, iX'"esi
odpowedzialnosć za za""';"lone szkody powstałe IX' stronie Wytwórcy, Pf"rj aym Strony
zgodnie postanawiaj~ UlltrLec, ze odpowiedZIalność Odbiorcy w ka~dym wypadku jest
ograniczona do wy$Qkoicl cfoM.Ikrotności wynagrodzenia Odbiorcy z tytlilu świadczenia usług
okreilonych umową na r~ccz WytVoÓrcy xa mieai<1c poprzC!dni
Czas trwdnia umo'NY I wy powiedzenie
Umowa zostajo l.<lwalia na czas o kre ślony wyne$zący 24 miosiąco o ile w jej lrciei ma
postanowiono inllC70j
Umowa z~warta n~ ezu okroślony przekszłałca się po upływio okrO$u, na jaki zostala
zawarta w umowq na czas niookreilony, o ile Wytwórca n>e :loty w torrninie 45 dni prled
upływem okrosu obowiązywania Umowy dyspozycji w zakresie nie pr~ed!uzania Umowy
ponad okrus na jaki urrowa zostala zawarta.
Zawarta Umowa mOle ZOłt.Ć ror.wiązana za porozumieniem Stron w kazdym czaSIe
W PfZYpadl<u z:rnany warunków łwiłldczenia usług, w szczogólnoścl w paypadku wzroSIU
kosztów, będącycł1 podstawą kalkulacji cen, Umowa zostanie dopasowana do nowym
warun~ów. Nowe warunki zos\.lną podane do wiadomości Wytwórcy w fermie pisemnej lub
udoSIQPlllone z~ pośredfllc~m wykorzySTyWanej przez strony do komunikacji platformy
inte metowej, Wy~rca mo~o w ciągu dwócł1 tygodni od 'NpIy.w pisma w tej sprawie
odmówić prąjQcia nowych warunków, infofTTlJjąc Odbiorcę o odmowie w formie pisemnej,
faksem ioJb prLcłylając wiadomość na adres email Odbiorcy, Termin uwaza s i ę za
docł1owany jo:celi WytwOrea, w zakroślonym terminlo nada ośl'tiadcl.onlO w ukreSIe odmowy
pr~yjęcia nowych warunk6w w pl ac6wce dO'Mllnio wybranego operatora pocztoW(!go. Jc7.cli
Wytwórca nie wniesie spr~eci'MI w wymienionym terminie, proponowi no eony uznaje się za
obowiąlujące , ze skulkiom
dzioń podany w wlw piśmie . W przypadku terminowo
woię5ionogo s-prleciwu OdbiolU ma prawo do wypowiedzenia umowy z Jednomiesięcznym
to rminom wypowiedzonia. WytN6rcy nie przysługują roszc:;.:oni. z tytułu ukoóCZ1lnia
wspólpracy lub sL!<ód poniołlonych w wyniku z~kończcnia obo~nia Umowy po
wypowiedzenIU Umowy pqez Odbiorcę.
Umowa zawafla na czas nieokroilony moze zostać rozwi~zan la pr~oz kaZdą ze Stron
z uchowaniem 6 miesięcznego okrosu wypowled<:en ia ze Ikulluem n. koniec miesiąC<!
kalendarzowego.
Wypowic<1~enio umowy wymaga formy pi,ęmnej pod f)'"goram nlcwaźnosci.

n.

5.
6.
§9

SiI~ wyi.su
Odbiorca jest uprawniony wstrzymać świadczenie usioJg na czas występowania niculcżnycł1 od
Odbiorcy zdar~cń uniemożliwiających roalizacię usług (S~a Wyższa), Slrany za pl"lypadk i ~Iły
WY~łlej uznają w $~czcgólnoścl zdlrtonia losowe, akty terroryzmu. WQjnQ, ~amie$zki, poi.~(,
IrzQsionia ziomi, pOWQdzie, awarie tochniczne, ulrzymująeo siQ trudne warunki atmosferyc/.flc
(o bf~o opady śn iogu, st.Cl:ególnlo niskie temperatury itp.), strajki oral epidemie. które
unlomoZliwi~ją lub w i~totny $po$Ćb egr~n iczają możlrwości prawid/owej realizacji pr~ędmiolu
U!1'Owy.
ł

I.
2,

3.
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Postanowieni~ końcowe

Zmiany Jub UZUpełnienI iI Umowy, t W'JIł<1czeniem z:rnan wski,anycł1 w treści § 8 usl. 4,
wymagail! dla swojoj watności formv pl$elTf1ej pod rygorom niowatnoki.
Jeie~ jedno z postanowień Umowy stanie się nicskutec:.:ne, 10 polO$tałe postallO'Mcnia
Umowy nie tl""dcą mocy. Strony Umowy są obowiązano do 2II!tąpionla nlCWlI7.nego
poitanowlenia innym, które najbardz~j będrie odpowiadalo elitom nlOwai.nogo
poslallOwienia
Ws>:elkic owentualne spory z Umowy, które mog,! jawo'ć się obccIl>1I1 w prą!zlosci, bQdą

roZS1l"ągane przo~ sąd v.<aSciwy dD~:tHlKIUi~
Podpis i picc:.>.ęć WytwOrcy
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