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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:404768-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi gospodarki odpadami
2015/S 222-404768
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o.
al. Marcinkowskiego 11
Osoba do kontaktów: Łukasz Strzeżyński, Patrycja Kalewska
61-827 Poznań
POLSKA
Tel.: +48 618530813
E-mail: mag.pio@odpady.poznan.pl
Faks: +48 618530842
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.odpady.poznan.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: spółka prawa handlowego, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 3b

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko
Inny: gospodarka odpadami

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usługę polegającą na gospodarowaniu odpadami o kodzie 19 12 12 (inne odpady (w tym zmieszane substancje
i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 ) pochodzącymi z Regionu II
Województwa Wielkopolskiego określonego w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego
na lata 2012–2017.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
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Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Województwo Wielkopolskie.
Kod NUTS PL418
II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na gospodarowaniu odpadami (transporcie i przetwarzaniu)
o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów
inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzącymi z Regionu II Województwa Wielkopolskiego określonego w
Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012–2017, w ilości nie większej niż 32
000 Mg.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90533000

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na gospodarowaniu odpadami (transporcie i przetwarzaniu)
o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów
inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzącymi z Regionu II Województwa Wielkopolskiego określonego w
Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012–2017, w ilości nie większej niż 32
000 Mg.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 134 023,25 PLN

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 7.4.2016

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

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 100 000 PLN
(słownie sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
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a. pieniądzu;
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielni kasy oszczędnościowo –kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c. gwarancjach bankowych;
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 257, z 2008 r., nr 116, poz.
730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620).
3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
4. Wadium składane w formie innej niż pieniężna należy złożyć w kasie Zamawiającego: Zakład
Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o., al. Marcinkowskiego 11 w Poznaniu, pok. nr 10 w godz.
8:00–14:30. Wadium (oryginał) należy wnieść najpóźniej do 10.9.2015 do godz. 11:00, po czym zostanie ono
zdeponowane w kasie Zamawiającego. Przyjęcie dokumentu w kasie Zamawiającego nie jest jednoznaczne z
poprawnością złożonego wadium.
5. Jeżeli wadium wnosi się w postaci gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym
prawem i winna zawierać następujące elementy:
a. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;
b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
c. kwotę gwarancji;
d. termin ważności gwarancji;
e. bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego w okolicznościach wskazanych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp.
Wskazane powyżej wymogi dotyczące gwarancji wadialnej odnoszą się również do wadium składanego w
formie poręczeń.
6. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci na konto Zamawiającego: ING Poznań nr konta 53
1050 1520 1000 0023 4950 8362. Za skuteczny termin wniesienia wadium w pieniądzu, przyjęty będzie termin
uznania rachunku Zamawiającego do momentu upływu terminu składania ofert.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
— odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
— nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
— zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy liczone będzie jako iloczyn ilości odpadów
odebranych od Zamawiającego poddanych przetworzeniu i kwoty ……………… złotych za Mg odpadów +
podatek VAT w obowiązującej wysokości.
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2. Całkowita wartość umowy – przy założeniu transportu i przetworzeniu 32 000 Mg odpadów objętych
zamówieniem, wynosi netto: ………. zł słownie: ………………. zł. ……/100, plus obowiązujący podatek VAT,
brutto: ………ł słownie: ……………………… zł …../100.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust., 1 i 2 obejmuje wszystkie koszty związane z odbiorem,
transportem i gospodarowaniem odpadów.
4. Łączna, rzeczywista wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości faktycznie odebranych i
przetworzonych odpadów. Kwota wskazana w ust. 2 jest wynagrodzeniem maksymalnym. Wykonawcy nie
przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia w przypadku, gdyby wskutek mniejszego niż przyjęto to
dla celów kalkulacji wartości niniejszej umowy, zapotrzebowania Zamawiającego na usługi będące przedmiotem
niniejszej umowy, wynagrodzenie Wykonawcy było niższe niż kwota wskazana w ust. 2 powyżej.
5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy będzie wypłacane z dołu co
miesiąc – za odpady zagospodarowane przez Wykonawcę w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Waga
odpadów będzie ustalana w oparciu o dowody ważenia z legalizowanej wagi z miejsca odbioru odpadów,
potwierdzone na karcie przekazania odpadów.
6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze VAT. Podstawą wystawienia faktury jest przekazane Zamawiającemu oświadczeń, o których mowa
w § 2 pkt 2 i 3. Termin płatności: 21 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień dokonania
płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z Umową lub obowiązującymi
przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia przez Wykonawcę
przyczyn oraz usunięcia przez niego tej niezgodności, a także w razie potrzeby – do czasu otrzymania faktury
lub noty korygującej VAT, bez obowiązku płacenia odsetek za ten okres.
8. W przypadku zwłoki w płatności jakiejkolwiek kwoty należnej, Wykonawca ma prawo dochodzić odsetek
ustawowych.
9. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być potrącane z
płatności należnych Wykonawcy z tytułu umowy.
III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Np Spółka prawa handlowego, Spółka cywilna, konsorcjum.

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki
udziału w postępowaniu określone na podstawie przepisu art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj:
a. posiadają odpowiednie zezwolenie na przetwarzanie odpadów (odzysk i/lub unieszkodliwienie) o kodzie 19
12 12;
b. posiadają odpowiednie zezwolenie na transport odpadów o kodzie 19 12 12 albo umowę na ich transport z
podmiotem, który posiada takie zezwolenie;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia w tym zakresie
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże wykonanie, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, tj.: co najmniej
jednej usługi polegającej na transporcie i przetwarzaniu odpadów o kodzie 19 12 12, w ilości minimum 10
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000 Mg (nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych usług objętych odrębnymi umowami lub
zleceniami). – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ;
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.
a. Zapewnią transport odpadów o kodzie 19 12 12 z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z
o. o. z lokalizacji wskazanych w załączniku nr 11 do SIWZ do miejsca przetwarzania odpadów (odzysku i/lub
unieszkodliwiania), samochodami dostosowanymi do przewozu odpadów o kodzie 19 12 12.
b. Posiadają tytuł prawny do instalacji, w której zgodnie z przepisami prawa (w szczególności z uwzględnieniem
postanowień ustawy z 14.12.2012 o odpadach), odpady o kodzie 19 12 12 pochodzące z Regionu II
Województwa Wielkopolskiego określonego w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego
na lata 2012–2017 mogą zostać przetworzone (poddane odzyskowi i/lub unieszkodliwieniu). Posiadany tytuł
prawny, musi umożliwiać eksploatację instalacji i pełną realizację przedmiotu zamówienia; wydajność instalacji,
nie mniejsza niż ilość odpadów będąca przedmiotem niniejszego postępowania.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia – w tym
zakresie Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże że posiada ubezpieczenie OC w
zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 500 000 PLN.
5) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisu art. 24 ust. 1
ustawy Pzp.
Oceny spełniania ww. warunków Zamawiający dokona na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych
przez Wykonawców zgodnie z Rozdziałem VIII SIWZ, metodą „spełnia – nie spełnia”.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów
odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wystarczające jest aby warunki wskazane
w pkt. 1.1) do 1.4) spełniali wspólnie.
III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Posiadają uprawnienia do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień, tj:
a. posiadają odpowiednie zezwolenie na przetwarzanie odpadów (odzysk i/lub unieszkodliwienie) o kodzie 19
12 12;
b. posiadają odpowiednie zezwolenie na transport odpadów o kodzie 19 12 12 albo umowę na ich transport z
podmiotem, który posiada takie zezwolenie.

III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia – w tym zakresie Zamawiający
uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże że posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej
działalności na kwotę minimum 500 000 PLN.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.
a. zapewnią transport odpadów o kodzie 19 12 12 z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.
o. z lokalizacji Składowisko odpadów m. Poznania w Suchym Lesie ul. Meteorytowa 1 do miejsca przetwarzania
odpadów (odzysku i/lub unieszkodliwiania), samochodami dostosowanymi do przewozu odpadów o kodzie 19
12 12;
b. posiadają tytuł prawny do instalacji, w której zgodnie z przepisami prawa (w szczególności z uwzględnieniem
postanowień ustawy z 14.12.2012 o odpadach), odpady o kodzie 19 12 12 pochodzące z Regionu II
Województwa Wielkopolskiego określonego w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego
na lata 2012–2017 mogą zostać przetworzone (poddane odzyskowi i/lub unieszkodliwieniu). Posiadany tytuł
prawny, musi umożliwiać eksploatację instalacji i pełną realizację przedmiotu zamówienia; wydajność instalacji,
nie mniejsza niż ilość odpadów będąca przedmiotem niniejszego postępowania.
III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 94
2. Termin odbioru odpadów. Waga 6

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZZO/ZZ-341-23/2015

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
22.12.2015 - 10:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
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Warunki otwarcia ofert
Data: 22.12.2015 - 10:10
Miejscowość:
Zakład Zagospodarowania Opdadów w Poznaniu Sp. z o. o., al. Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe
1. Zapytania do SIWZ przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie,
jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.
2. Jeżeli Wykonawca przekaże zapytanie do SIWZ drogą elektroniczną lub faksem, Zamawiający na jego
żądanie niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania zapytania.
3. Środki ochrony prawnej przysługują 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.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Pzp do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a, budynek Adgar Plaza
02 – 676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art. 182 ust. 1
do 3 ustawy Pzp.
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.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a, budynek Adgar Plaza
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
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Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12.11.2015
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