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UMOWA NR KPS-II.272…...2022 

 

zawarta w dniu ..………………….. 2022 r. w Białymstoku  

pomiędzy Miastem Białystok z siedzibą w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1,  

NIP: 966-211-72-20, REGON: 050658640, reprezentowanym przez: 

…………………………………………………… - Zastępcę Prezydenta Miasta Białegostoku 

zwanym dalej „Zamawiającym”  

a 

………………………………………………………………………………………………….. 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”,  

 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonym ze stosowania przepisów ustawy z dnia  

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)  

o następującej treści:  

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest promocja Białegostoku poprzez wykonanie świetlnej dekoracji 

świątecznej w ramach Białostockiego Jarmarku Świątecznego na Rynku Kościuszki w 

Białymstoku, zwanego dalej Wydarzeniem. 

 

§ 2 

1. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 obejmuje dwa etapy realizacji usługi. 

2. W ramach realizacji ETAPU I Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) transportu i montażu iluminacji świątecznych, wyszczególnionych w Załączniku Nr 1 

do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część; 
2) umieszczenia logotypu Miasta Białystok na wszystkich materiałach promocyjno-

informacyjnych dotyczących Wydarzenia tj. m.in: banerach, biletach wstępu na 

karuzelę wenecką, gadżetach promocyjnych projektu; 

3) umieszczenie informacji, iż Partnerem Wydarzenia jest Miasto Białystok na stronie 

Wykonawcy (m.in. facebook). 

3. W ramach realizacji ETAPU II Wykonawca zobowiązuje się do: ekspozycji, bieżącej 

konserwacji, obsługi, dozoru nocnego oraz demontażu iluminacji świątecznych, 

wyszczególnionych w Załączniku Nr 1. 

4. Wkomponowanie świetlnych dekoracji świątecznych w plan zagospodarowania 

Białostockiego Jarmarku Świątecznego nastąpi na podstawie koncepcji ich 

rozmieszczenia sporządzonej przez Wykonawcę, a zaakceptowanej przez Zamawiającego.  

5. W przypadku niemożliwości zrealizowania warunków oraz działań promocyjnych 

wymienionych w ust. 2 pkt 2 i 3, Strony ustalą wspólnie inną, zastępczą formę świadczeń. 
 

§ 3 
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1. Termin realizacji umowy najpóźniej do 28 grudnia 2022 r., w tym: 

1) prace montażowe  – do 2 grudnia 2022 r.; 

2) ekspozycja, bieżąca konserwacja, obsługa, dozór nocny – od 3 grudnia 2022 r. do 

najpóźniej 23 grudnia 2022 r.; Zamawiający może wskazać Wykonawcy, w trakcie 

trwania umowy, inną datę końcową całej ekspozycji lub poszczególnych jej 

elementów, jednak nie późniejszą niż  23 grudnia 2022 r.  

3) prace demontażowe – w dacie ustalonej z Zamawiającym jednak nie później niż  
28 grudnia 2022 r. 

2. Godziny funkcjonowania iluminacji świątecznych: 

1) w dni powszednie (poniedziałek-czwartek) w godz. 12:00 do 22:00; 

2) w dni weekendowe (piątek-niedziela) w godz. 12:00 do 24:00; 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie z należytą starannością 
i dokładnością oraz zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego, mając na uwadze 

w szczególności estetyczny charakter zamówienia, jak również przepisy prawa krajowego, 

wspólnotowego, a także zasady współczesnej wiedzy technicznej. 

2. Wykonawca zapewni dyspozycyjny i wykwalifikowany personel oraz sprzęt 
do właściwego i terminowego wykonania umowy, jak również stały kontakt telefoniczny, 

w celu umożliwienia przekazywania dyspozycji niezbędnych do realizacji usługi 

oraz zgłaszania usterek lub awarii sprzętu. 

3. Wykonawca wyposaży instalacje świetlne w zegar elektroniczny, który będzie włączał 

i wyłączał iluminacje świąteczne, według wytycznych Zamawiającego. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną realizację usługi i kontrolę 
nad wykonywanym  zamówieniem. 

5. Po dokonaniu montażu elementów dekoracji świetlnych wyszczególnionych w Załączniku 

Nr 1, na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonania niezbędnych instalacji elektrycznych 

oraz wszelkich pomiarów elektrycznych zgodnych z obowiązującymi przepisami. 

6. Każdego dnia ekspozycji Wykonawca zobowiązany jest  skontrolować wszystkie 

elementy dekoracji świątecznych, o których mowa w § 2 ust. 2 w zakresie poprawnego 

oraz bezpiecznego ich funkcjonowania. W trakcie niniejszego przeglądu należy ocenić 
stan techniczny zamocowań mechanicznych oraz bezpieczeństwa pod względem 

elektrycznym. 

7. Wykonawca zapewnia dyspozycyjność firmy w dni robocze, dni wolne od pracy, 

w tym również dni świąteczne w czasie ekspozycji dekoracji świątecznych. 

8. W przypadku awarii zagrażającej bezpieczeństwu, zabezpieczenie miejsca winno nastąpić 
bezwarunkowo w ciągu 45 minut od momentu zgłoszenia lub stwierdzenia awarii 

przez Wykonawcę, bez względu na godzinę wystąpienia zdarzenia. 

9. Za wszelkie szkody spowodowane na rzecz osób trzecich, a wynikłe z powodu 

nienależytego bądź nieterminowego wykonania zamówienia całkowitą odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca. 

10. W przypadku zniszczeń spowodowanych wandalizmem lub kradzieżą, Wykonawca 

zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o zaistniałej sytuacji oraz w przypadku 
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zagrożenia życia lub zdrowia - złożyć niezwłoczny meldunek na policji, jednak 

nie później niż w ciągu 2 dni od momentu, w którym Wykonawca dowiedział się 
o powstałej szkodzie. Prace związane z usuwaniem skutków powyższych uszkodzeń, 
kradzieży bądź zniszczeń wchodzą w zakres prac konserwacyjnych. 

11. Zamieszczenie przez Wykonawcę logotypu Miasta Białystok w ramach promocji, o której 

mowa w § 2 ust. 2 wymaga uprzedniego uzyskania odrębnej akceptacji Zamawiającego. 

12. Wykonawca zobowiązuje się przekazać wszystkie środki pieniężne, które pozyska 

ze sprzedaży biletów na przejazd karuzelą wenecką, na wybraną przez siebie akcję 
lub organizację charytatywną. Potwierdzenie przekazania środków zostanie dostarczone 

Zamawiającemu najpóźniej do końca obowiązywania niniejszej umowy.  

13. Wykonawca zobowiązuje się do dbania o wizerunek i dobre imię Zamawiającego 

w celach promocyjnych. 

 

§ 5 

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy logo w formie cyfrowej oraz Księgę Identyfikacji 

Wizualnej. 

2. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy punkt poboru energii elektrycznej, 

po spełnieniu przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w § 4 ust. 3. 

3. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zrealizowania 

zakresu działań wymienionych w § 2, jednakże nie później niż do 28 grudnia 2022 r. 

4. Wykonanie postanowień umowy przebiegać będzie w dwóch etapach, przy czym: 

1) etap pierwszy obejmuje wykonanie zadań w § 2 ust. 2 do dnia 3 grudnia 2022 r. 

2) etap drugi obejmuje wykonanie zadań w § 2 ust. 3 do dnia 28 grudnia 2022 r. 

5. Po zakończeniu każdego etapu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu sprawozdanie 

poświadczające wykonanie zadań w  § 2 niniejszej umowy. 

 

§ 6 

1. Strony ustalają, że tytułem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ……….. zł netto (słownie: ……………..) + 

należny podatek VAT w wysokości 23% w kwocie …………. zł (………………….), co 

daje w sumie kwotę ……………….. zł brutto (słownie: …………………………), płatne 

po zrealizowaniu prac objętych niniejszą umową. 
2. Kwota wskazana w ust. 1 przekazana zostanie na konto Wykonawcy zgodnie 

z następującymi warunkami: 

1) po wykonaniu pierwszego etapu i zatwierdzeniu go przez Zamawiającego 

w wysokości ………………… zł brutto (słownie: ……………), płatne do 9 grudnia 

2022 r. 

2) po wykonaniu drugiego etapu i zatwierdzeniu go przez Zamawiającego w wysokości 

………….. zł brutto (słownie: ………………..), płatne do 31 grudnia 2022 r. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, płatne będzie, przelewem na konto 

bankowe nr ………………………………… w terminach określonych w ust. 2, 

po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego dokumentu księgowego. 
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4. Podstawą do wystawienia faktur będą wystawione przez Wykonawcę oraz podpisane 

przez obie Strony sprawozdania z wykonania prac objętych niniejszą umową. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia pisemnych sprawozdań, potwierdzających 

prawidłowe wykonywanie umowy wraz z dokumentacją zdjęciową. 
6. Sprawozdania z wykonania działań powinny być dostarczone do Departamentu Kultury 

Promocji i Sportu, Referatu Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku, 

w terminie 2 dni od dnia zakończenia każdego etapu. 

7. Faktury powinny zawierać następujące dane płatnika:  

Nabywca: Miasto Białystok  ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP: 9662117220, 

Odbiorca: Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok. 

8. Miasto Białystok jest płatnikiem podatku VAT. 

9. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktur bez jego podpisu. 

10. Za termin realizacji faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu 

bankowi dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy. 

11. Wykonawca oświadcza, iż jest/nie jest płatnikiem podatku VAT. 

12. Wykonawca, 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 2018 poz. 2191) ma możliwość 
przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną 
za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający posiada konto 

na platformie  nr PEPPOL: 5420304637. Jedocześnie Zamawiający nie dopuszcza 

wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych 

dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących. 

13. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym 

przedsiębiorcy służącym do celów prowadzonej działalności gospodarczej, dla którego 

bank prowadzący ten rachunek utworzył powiązany z nim rachunek VAT. 

14. Zamawiający oświadcza, że płatności za faktury wystawione przez Wykonawcę będą 
dokonywane na wskazany powyżej rachunek z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności. 

 

§ 7 

1. Wykonawca zapłaci kary umowne za: 

1) niedotrzymanie terminów realizacji zamówienia określonych w § 3 ust. 1, 

w wysokości 1% całkowitego umownego wynagrodzenia brutto za każdy dzień 
zwłoki; 

2) niezabezpieczenie miejsca awarii zagrażającej bezpieczeństwu, w ciągu 45 minut 

od momentu jej zgłoszenia lub stwierdzenia przez Wykonawcę, w wysokości 1% 

całkowitego umownego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki; 

3) niepowiadomienie Zamawiającego o zniszczeniach dekoracji spowodowanych 

wandalizmem, kradzieżą lub wypadkami drogowymi oraz tych powodujących 

zagrożenie życia lub zdrowia – niezłożenie meldunku na policji niezwłocznie jednak 

nie później niż w terminie 2 dni od momentu, w którym Wykonawca dowiedział się 
o powstałej szkodzie, w wysokości 1% całkowitego umownego wynagrodzenia brutto; 
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4) odstąpienie od umowy albo niewykonanie zamówienia, z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 20% całkowitego umownego 

wynagrodzenia brutto; 

5) odstąpienie Zamawiającego od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

w wysokości 20% całkowitego umownego wynagrodzenia brutto. 

2. W razie naliczenia kar umownych, Zamawiający wystawi odpowiednią notę 
obciążeniową, o ile nie skorzysta z uprawnień określonych w ust. 3. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość potrącenia kar z faktur lub innych wymagalnych 

należności. 

4. W przypadku zwłoki w opłacie należności Zamawiający będzie zobowiązany 

do zapłacenia Wykonawcy odsetek ustawowych. 

5. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania w wysokości szkody faktycznie 

poniesionej. 

 

§ 8 

1. Zamawiający będzie upoważniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, jeżeli: 

1) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego 

postępowanie likwidacyjne; 

2) Wykonawca zleca wykonanie zadań będących przedmiotem niniejszej umowy osobie 

trzeciej, nie wymienionej w ofercie, bez pisemnej zgody Zamawiającego; 

3) Wykonawca nie świadczy lub nienależycie świadczy usługi objęte niniejsza umową, 
w szczególności nie przestrzega postanowień niniejszej umowy lub nie stosuje się 
do uwag Zamawiającego; 

4) kary umowne naliczone przez Zamawiającego przekroczą 30% wynagrodzenia 

umownego brutto. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 5 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 

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

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

 

§ 9 

1. W przypadku zlecenia części prac objętych niniejszą umową podwykonawcy, 

Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego. 

2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania ewentualnych 

podwykonawców co oznacza, że Wykonawca nie może powołać się na jakiekolwiek 

okoliczności wynikające z faktu podzlecenia części prac dla usprawiedliwienia się 
z niewykonania i nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy. 

 

§ 10 

W przypadku odwołania wydarzeń objętych zakresem zamówienia wymienionych w §2 
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w związku z sytuacja epidemiologiczną w kraju i jeśli wydarzenia nie dojdą do skutku 

w okresie obowiązywania umowy, Strony za zgodą i akceptacją Zamawiającego mogą ustalić 
zastępcza formę świadczeń lub Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy bez roszczeń 
ze strony Wykonawcy. W przypadku braku zgody Zamawiającego wynagrodzenie płatne 

będzie proporcjonalnie do realizacji świadczeń wynikających z umowy. 

 

§ 11 

1. Osobą odpowiedzialną za wykonywanie postanowień umowy ze strony Wykonawcy jest 

…………………….., tel.: ……………….., e-mail: ……………………… 

2. Jako koordynatora w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy Zamawiający wyznacza: Marcina Trzeszczkowskiego z Referatu Promocji i 

Turystyki, tel.: 85 869 66 44, e-mail: mtrzeszczkowski@um.bialystok.pl 

3. Zmiana danych kontaktowych, wymienionych w ust. 1 i 2 oraz zmiana osób 

wymienionych w ust. 1 i 2, nie powodują konieczności sporządzania aneksu. 

 

§ 12 

1. Strony umowy zobowiązują się do: 

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w związku 

z wykonywaniem zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy, 

w szczególności informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych środkach 

bezpieczeństwa;  

2) wykorzystywania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi 

przez Strony niniejszej umowy; 

3) podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób 

otrzymujących informacje w myśl postanowień pkt 1 nie ujawni tych informacji, 

ani ich źródła, zarówno w całości jak i w części stronom trzecim bez uzyskania 

uprzedniej, wyrażonej na piśmie zgody strony umowy, od której pochodzą informacje; 

4) tego, iż w razie wątpliwości w przedmiocie kwalifikacji określonych informacji na 

potrzeby niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji 

chronionych zapisami niniejszej umowy; 

5) nie sporządzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi 

w prawie przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z realizacją 
niniejszej umowy; 

6) tego, iż przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych 

przez Wykonawcę od Zamawiającego będących przedmiotem niniejszej umowy 

nastąpić może wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów 

obowiązującego prawa i w zakresie określonym umową; 
7) przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w trakcie czynności wykonywanych u strony 

umowy, o których strona ta poinformowała; 

8) stosowania własnych środków technicznych i organizacyjnych, wobec pracowników 

własnych i podwykonawców, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, w celu 

dochowania tajemnicy informacji. 

2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 nie ma zastosowania do: 
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1) informacji ogólnie dostępnych i powszechnie znanych; 

2) informacji, na których ujawnienie strona umowy, od której pochodzą informacje, 

wyraziła wyraźną zgodę na piśmie, pod rygorem nieważności; 

3) informacji uzyskanych przez stronę umowy od osób trzecich, o ile takie ujawnienie 

przez osobę trzecią nie stanowi naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa lub zobowiązań zaciągniętych przez te osoby. Strony umowy zobowiązane 

są do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od osób trzecich, które zostały 

mu udostępnione z naruszeniem wymogów w zdaniu poprzednim; 

4) udostępniania informacji na rzecz podmiotów uprawnionych, o ile obowiązek 

udostępniania tych informacji na rzecz tych podmiotów wynika z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

3. Strony umowy oświadczają, że są świadome faktu, iż dane osobowe objęte są ochroną 
wynikającą z 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 L119 s.1 z 

2016 r., sprost. Dz. Urz. UE L127 s.2 z 2018 r., sprost. Dz. Urz. UE L74 s.35 z 2021 r.) 

zwanego dalej RODO. 

4. W ramach realizacji umowy nie nastąpi powierzenie przetwarzania danych osobowych, 

ani udostępnienie danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz osób biorących 

udział przy realizacji umowy. 

 

§ 13 

1. Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy 

pisemnej, z wyjątkiem § 11 ust. 3. 

2. Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści umowy, 

jak również przedmiot umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r., 

poz. 902). 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2022 r.,  poz. 1360 ze zm.).  

4. Strony postanawiają, że w razie jakichkolwiek sporów wynikłych w trakcie realizacji 

niniejszej Umowy lub spraw z nią związanych, będą zgodnie współdziałać w celu 

ich ugodowego rozstrzygnięcia.  

5. W przypadku nie osiągnięcia ugody w ciągu 30 dni, spory będą rozstrzygane przez Sąd 

Powszechny w Białymstoku.  

6. Umowę sporządzono w 2 jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

…………………………….. …………………………….. 
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SKARBNIK  MIASTA  

……………………………..  

Departament Kultury, Promocji i Sportu 

pod względem merytorycznym 
 

……………………………..  

Załącznik nr 1  

do umowy nr KPS-II.272…...2022 
 

Specyfikacja dekoracji świątecznych na Rynku Kościuszki w Białymstoku: 

Elementy, które Wykonawca zrealizuje według koncepcji zaakceptowanej przez 

Zamawiającego: 

1. Obiekt świetlny zwany potocznie Karuzelą Wenecką o rozmiarach: wysokość minimum 5 

metrów, średnica minimum 6 metrów, z ilością minimum 20 miejsc siedzących, 

przeznaczony do uruchomienia w trakcie trwania Jarmarku Bożonarodzeniowego 

(Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia obsługi karuzeli, opracowania systemu 

biletowania i organizacji wejść na karuzelę, mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa 

jego użytkowników) 

2. Świąteczne bramy dekoracyjne z girlandami i wizerunkami dziadków do orzecha – 2 

sztuki o rozmiarach: szerokość minimum 10 metrów i wysokość minimum 4 metry; 

obiekty w założeniu mają stanowić „bramy wejściowe” na teren Jarmarku i rozpoczynać 
kierunek jego zwiedzania; 

3. Obiekty dekoracyjne do robienia świątecznych zdjęć – 2 sztuki: 

a. oświetlona konstrukcja z jemiołą o rozmiarach: szerokość minimum 2,5 metra i 

wysokość minimum 2,2 metra, 

b. 3-elementowa dekoracja składająca się ze świecących prezentów, z największym o 

rozmiarach minimum 140x95x95 cm, z minimum 1030 punktami świetlnymi każdy, 

4. Standy z otworami na twarze do robienia zdjęć – 2 sztuki; 

a. z wizerunkiem piernikowych ludków z miejscami na twarze o rozmiarach: szerokość 
minimum 2 metry i wysokość minimum 1,8 metra; 

b. z wizerunkiem rodziny w świątecznym klimacie, z minimum 4 miejscami na twarze, z 

dodatkiem wymiennych akcesoriów świątecznych 

5. Oprawa świąteczna składająca się z minimum 130 metrów girland z punktami świetlnymi, 

rozmieszczona w sposób zaproponowany przez Wykonawcę 
6. Choinki żywe w ilości minimum 50 sztuk, rozmieszczone w sposób zaproponowany przez 

Wykonawcę. 


