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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:455094-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Rzepin: Nadzór nad robotami budowlanymi
2019/S 187-455094
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin
810539278
ul. Puszczy Rzepińskiej 11
Rzepin
69-110
Polska
Osoba do kontaktów: Michał Komar
Tel.: +48 957598605
E-mail: michal.komar@szczecin.lasy.gov.pl
Faks: +48 957596205
Kod NUTS: PL431
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szczecin.lasy.gov.pl/rzepin
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecin/nadl_rzepin/zamowienia_publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka leśna, leśnictwo, pozyskanie drewna, usługi leśnictwa

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas odbudowy zbiorników retencyjnych na terenie Nadleśnictwa Rzepin
Numer referencyjny: SA.270.3.3.2019.MRN
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II.1.2)

Główny kod CPV
71247000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego podczas robót budowlanych
polegających na odbudowie czterech istniejących zbiorników retencyjnych zlokalizowanych na terenie
Nadleśnictwa Rzepin – Leśnictwa: Rzepin i Nowy Młyn. Wykonanie robót budowlanych zostało podzielone na 2
części. Każda z części robót budowlanych realizowana będzie odrębnie. Poszczególne części robót mogą być
wykonywane przez tego samego Wykonawcę lub różnych Wykonawców.
Zbiorniki będą pełniły funkcje spowolnienia odpływu wód powierzchniowych, a tym samym zmniejszenia
skutków suszy. Projektuje się je jako obiekty stałe, funkcjonujące bezobsługowe, niewyposażone w urządzenia
do regulacji przepływów, o niejednorodnej linii brzegowej, z występowaniem zatok.
Część I: Odbudowa zbiornika bocznego Ilanka
Część II: Odbudowa 3 zbiorników w układzie paciorkowym Rzepia

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 56 953.07 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71240000
71520000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL431
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie teren administracyjny Nadleśnictwa Rzepin, Leśnictwa:
Rzepin i Nowy Młyn, Gmina Rzepin, Powiat Słubice.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego podczas robót budowlanych
polegających na odbudowie czterech istniejących zbiorników retencyjnych zlokalizowanych na terenie
Nadleśnictwa Rzepin – Leśnictwa: Rzepin i Nowy Młyn.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub
pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów
zgodnie z art. 10 Ustawy z 7.7.1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.);
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i
odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru
gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, kontrolowanie rozliczeń budowy.+
Ponadto do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
1) zapoznanie się z dokumentacją techniczną i decyzjami organów administracyjnych;
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2) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji
z kosztorysem, dokumentacją projektową, harmonogramem i pozwoleniem na budowę oraz przepisami
prawa,obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej;
3) sprawdzenie jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych wyrobów i materiałów, a w szczególności
zapobieganie stosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie;
4) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót a w razie potrzeby
zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów zadania, które to
wymagają akceptacji Zamawiającego;
5) sprawdzanie, czy wykonawca dostaw i robót budowlanych przestrzega planu BIOZ i przepisów prawa, w tym
w szczególności przepisów BHP, ppoż, ochrony środowiska i przyrody;
6) wydawanie kierownikowi budowy/robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy bądź
wewnętrznego dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, wpisów o próbach i
badaniach itd.;
7) żądanie od kierownika budowy/robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych
prac, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja wywoływała zagrożenia bądź
powodowała niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją techniczną lub pozwoleniem na budowę;
8) kontrola ilości i terminowości wykonywania robót i dostaw;
9) kontrola dokonania czynności formalnych wynikających z warunków technicznych, uzgodnień i
obowiązujących decyzji;
10) kontrola rozliczeń pomiędzy wykonawcą dostaw i robót budowlanych a jego podwykonawcami;
11) udział w spotkaniach i naradach dotyczących realizacji dostaw i robót budowlanych;
12) sprawdzenie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz przygotowanie i udział w
czynnościach odbiorowych i przekazania obiektów do użytkowania;
13) kontrola usunięcia wad;
14) kontrolę i weryfikację przedkładanych przez Wykonawcę prac obmiarów robót;
15) kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy bądź wewnętrznego dziennika budowy i
dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu
budowlanego;
16) zwoływanie oraz udział przynajmniej raz na miesiącu rady budowy i przedstawienie problemów, stopnia
zaawansowania prac, itd.;
17) wzywanie realizatora robót budowlanych do usprawnień pracy w przypadku stwierdzonych opóźnień lub
zagrożeń nie wywiązywania się z umowy;
18) dostarczenie Zamawiającemu dokumentów i informacji w terminach przez niego ustalonych w przypadku
sporów sadowych i innych wynikających z realizacji inwestycji.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 56 953.07 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/07/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i
leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach
nizinnych”.POIŚ.02.01.00-00-0005/16-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Obowiązki wykonywane będą poprzez pobyt Inspektora Nadzoru na budowie odpowiednio do potrzeb wynikłych
w toku prowadzonych prac, jednak nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.
Szczegółowy opis robót budowlanych, nad którymi Wykonawca będzie pełnił nadzór inwestorski, będący
przedmiotem niniejszego zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w
postępowaniu.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w
postępowaniu.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie) wykonał:
Co najmniej 1 usługę polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego lub kierowaniu robotami budowlanymi,
polegającymi na budowie, odbudowie, przebudowie lub remoncie zbiorników wodnych, przy czym wartość
tych robót nie może być mniejsza nić 100 000,00 PLN brutto, zrealizowanych na podstawie jednej
umowy.Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej
wartości.
2. Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że na potrzeby realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponował:
Co najmniej 1 osobą – inspektorem nadzoru inwestorskiego – posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej w co najmniej ograniczonym
zakresie – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do
kierowania robotami budowlanymi, objętymi przedmiotem zamówienia. Zamawiający uzna także równoważne
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uprawnienia wydane za granicą. Zamawiający uzna uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich
Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej na
podstawie Ustawa z 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2018, poz. 2272).
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie
prowadzonej działalności objętej przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 20 000,00
PLN.
Oferta złożona przez Wykonawcę musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ, tj. wykonywanie
nadzoru nad robotami budowlanymi, przewidzianymi dla 2 części:
1) Część I: Odbudowa zbiornika bocznego Ilanka,
2) Część II: Odbudowa 3 zbiorników w układzie paciorkowym Rzepia.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/11/2019
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/01/2020

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 05/11/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi 5.11.2019 o godz. 10:30 w Nadleśnictwie Rzepin, ul. Puszczy Rzepińskiej 11, 69-110
Rzepin, pokój nr 16 - Sala Konferencyjna, POLSKA.
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Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Otwarcie ofert jest jawne.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia oraz poszczególnych części zamówienia.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące
cen zawartych w ofertach. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści te informacje na stronie
internetowej.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
W post. mogą brać udział Wykon., którzy nie podlegają wykluczeniu z post. o udzielenie zamó. w okol. których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1–2 i 4–8 Pzp.
W celu potw. braku podstaw do wykl. z post., oraz w celu potw. spełniania warunków udziału w post.
Wykon.będzie obowiązany przedstawić nast. oświadczenia i dokumenty.
a) oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdz. spełnienia warunków udziału w postępowaniu
określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu JEDZ;
b) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat;
c) dowody, że usługi wykazane w JEDZ zostały wykonane należycie;
d) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia;
e) odpis z właściwego rejestru lub z DEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
f) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków;
g) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument
potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
h) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp
oraz,odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp;
i) oświadczenie wykonawcy składane wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.
Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej (wg wzoru - zał. nr 4 do SIWZ).
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp, polega na zasobach
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z
ofertą:
1. JEDZ podmiotu trzeciego,
2. zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy
potencjału przez podmiot trzeci.
Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp, polega na zasobach
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp zobowiązany będzie do przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt e)-i) powyżej.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentów:
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a) o których mowa w pkt lit. e)–g) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
– nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo,że zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności;
b) o których mowa w pkt lit. h) składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp.
Nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp. Nie dopuszcza
się składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postęp. Nie przewiduje się
zastost. aukcji elektronicznej. Nie przewiduje się zaw. umowy ramowej ani ust. dynamicznego syst. zakupów.
Zamaw. wymaga wniesienia zabezp. należytego wykon. umowy w wys. 5 % ceny łącznej brutto.
Zamaw. wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1 200,00 PLN.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie
wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w
terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
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4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/09/2019
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