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Ogloszenie nr 607053-N-2019 z dnia 2019-10-08 r.

Zesp6l Opieki Zdrowotnej: Dostawa jarzyn i owoc6w

OGLOSZENIE O ZAM6WIE:',{IU . Dostawy
Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowiqzkowe
Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicznego

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu wsprilfinansowanego ze Srodk6w Unii

Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zam6wienie mogq ubiega6 sig wyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz rvykonawcy, kt6rych
dzialalnoS6, lub dzialalnoSd ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgdq

realizowaly zam6wienie, obejmuje spolecznq i zawodowq integracjq os6b bqdqcych czlonkami

grup spolecznie marginalizowanych
Nie

Nale2y podai minimalny procentowy wskalnik zatrudnienia os6b nale24cych do jednej lub wigcej

kategorii, o kt6rych mowa w an.22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy nz30%, os6b zatrudnionych
przez zaklady pracy chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiajecy

Nie
Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiajqcy powierzyVpowierryli

przeprowadzenie postgpowaniB

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiajqcy powierryUpowierzyli prowadzenie
postgpowania:
Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie przez zamawiajqcych
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Nie

Jezeli tak, nale2y wymieni6 zamawiaj4cych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzajq postEpowanie oraz

podai adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wraz z
danymi do kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiajqcymi z innych paistw

czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie
czlonkowskich Unii Europejskiej

-

z

zamawiaj4cymi z innych paistw

maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wiei

publicznych:

Informacje dodatkowe:

I.

1)

NAZWA I ADRES: Zesp6l Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny

00030441500000, ul. ul. Szpitalna 22 ,34-200 Sucha Beskidzka, woj. malopolskie, pansrwo
Polska, tel. +48338723111, e-mail zozsuchabeskidzka@wp.pl, faks +480338723111.

Adres strony intemetowej (URL): www.zozsuchabeskidzka.pl
Adres profi[u nabywcy:
Adres strony intemetowej pod kt6rym mozna uzyskai dostgp do narzgdzi

i

urzqdzei lub format6w

plik6w, kt6re nie sq og6lnie dostgpne

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO : Inny

(proszg

okeslii)

:

Samodzielny Publiczny Zakald Opieki zdrowotnej

I.3) WSP6LNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jeieli dotyc4flz
Podzial obowi4zk6w miEdzy zamawiaj4cymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania
postgpowania, w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postQpowania z
zamawiai4cymi z innych paristw czlonkowskich Unii Europejskiei (kt6ry z zamawiai4cych jest
odpowiedzialny za przeprowadzenie postgpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie
postgpowania odpowiadai4 pozostali zamawiajqcy, czy zam6wienie bgdzie udzielane przez
ka2dego z zamawiaj4cych indywidualnie, czy zamowienie zostanie udzielone w imieniu i na

rzecz pozostaly ch zamawiaj4cych)

:

I.4) KOMUNTKACJA;

Nieograniczony pelny i bezposredni dostgp do dokument6w z postgpowania moina uzyskad
pod adresem (URL)
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Nie

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacjs istotnych warunk6w
zam6wienia
Tak
www.zozsuchabeskidzka.pl

Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moina uzyskad
pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu naleiy przesylad:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu w inny spos6b:

Nie
Inny spos6b:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosktiw o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu

w inny spos6b:
Tak

Inny spos6b:
pisemnie
Adres:
Zesp6t Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z nartqdzi i urzqdze6 lub format6w
ptik6w, kt6re nie sq og6lnie dostgpne
Nie
Nieograniczony, pelny, bezposredni i bezplatny dostEp do tych narzQdzi mozna uzyskai pod
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adresem: (URL)

SEKCJA I

PRZEDMIOT ZA

OWIENIA

II.1) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiaj4cego: Dostawa jarzyn i owoc6w
Numer referencyj

ny :

ZOZ.Y.01I/DZP

17 81

19

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Dostawy
II.3) Informacja o mo2liwo6ci skladania ofert czgsciowych
Zam6wienie podzielone jest na czg5ci:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w posttpowaniu moina skladad w
odniesieniu do:

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do udzielenia l4cznie nastgpuj4cych czgici lub grup
czgSci:

Maksymalna liczba czgsci zam6wienia, na kt6re moie zostad udzielone zam6wienie jednemu
wykonawcy:

II'4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wietkoit,

zakres, rodzaj

i iloi6 dosraw uslug lub

robdt budowlanych lub okreilenie zapotrzebowonia i wymagai a w przypadku partnerstwa
)

innowacyjnego - okresrenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg Iub
roboty
budowlane: Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia zawiera zar4cznik nr l a
do SIWZ. opis
ten nalezy odczytywat wraz z ewentualnymi zmianami tre6ci SIWZ,
bgd4cymi np. wynikiem
udzielonych odp owiedzi na zapytania wykonawc6w. podczas dostawy
dokonywana bgdzie ocena
dostarczanych artykul6w, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem parametr6w
majEcych wptyw na
jakoSi zdrowotn4 Zywno6ci. Upowa2niony pracownik
bgdzie dokonywal oceny poprzez
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kontrolowanie; Higieny
osobistej dostawcy
-:ri hi grena osobista
odziez ochronna
stan zdrowia
Stanu sanitamo-hchnicznego
Srodka transpornr in.
bie2aca c zysto!(, przestrzeni
ladunkowej @ stan
techni czny powierzchni
ladunkowej, kt6ra powinna
byi gladka. nienasi4kliwa.
latwa dt_r
utrzymania w czystoSci
obecnoii obcych zapach6w
o becnoSi ewentualnych
innych towar6w
przewozonyc h w przestrzeni
ladunkowej mog4cych zagrozii
jakoSc zdrowotnej
przewoZonych
towar6 w Stanu sanitamo_technicznego
opakowaf
stan techniczny i sanitamy
opakowari, w
kt6rych dostarczany jest
towar JakoSci dostarczoneg
o towaru
kontrola parame[6w
zewngtrznych dostawy
- wygl*d, barwa, zapach -odpowiednio do dostawy.
W przypadku
stwierdzenia nieprawidlowodci
towar zostanie zwr6cony
Dostawcy.

II.5) Gt6wny kod CpV: 03200000_3
Dodatkowe kody CpV:

II'6) Calkowita wartosd zamriw
ienia (e2eri zamawiajqcy podaje
informacje

zam6wienia):

o

wartoici

Wartosi bez VAT:
Waluta:

przypadku um6w ramowych
lub dynamicznego systemu
zakup,w - szqcunkowa carkowita
malaymalna wartoit w calym
okresie
obowiqzywonia umowy
--'- vovry'v4r'wutttu
umow ramowej lub dynamicznego
(w

systemu

zakupdw)

Il,7) Czy przewiduje
art.

134 ust. 6

sig udzielenie zamriwieri
, o ktr5rych mowa w

pkt 3 ustawy pzp: Nie

art.67 ust. I pkt

6 i T lub w

okredlenie przedmiotu, wierkosci
rub zakresu oraz warunk6w
najakich zostan4 udzielone
zam6wienia, o kt6rych mowa
wart.67 ust. l pkt 6 lub w art. 134
ust.6 pkt3 ustawy pzp:
II'8) Okres' w kt6rym rearizowane bgdzie
zamriwienie lub okres, na ktr,ry
zostara zawarta
umowa ramowa lub okres, na
kt6ry zostal ustanowiony dynamiczny
system zakup6w:
miesi4cach: 12 lub dniach:
lub
data rozpoczgci

a:

lub zakoitczenia:
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II.9) Informacje dodatkowe:

o

F

S

E KO N o

C

M. FIN

M ITE C HN IC ZN YM

[I.1) WARUNKI IJDZIALTJ W POSTEPOWANIU

dzialalnoSci
do prowadzenia okreslonej
IlI.1.1) Kompetencje lub uprawnienia
odrqbnych przepis6w
zawodowej, o ile wynika to z
warunku w tym zakresie'
warunk6w: Zamawlal4cy nie okre6lil
OkreSlenie

Informacje dodatkowe
ekonomiczna
III.1.2) Sytuacja finansowa lub
okeSlil warunku w tym zakresie'
u.arunk6w: Zamawiaj4cy nie
okre6lenie

Informacje dodatkowe

IIl.1.3) ZdolnoS6 techniczna lub zawodowa

nie okre6lil warunku w tym zakesie'
OkreSlenie warunk6w: Zamawiaj4cy
o dopuszczenie
wskazania w ofercie lub we wniosku
wykonawc6w
od
Zamav'tiil4cywymaga
czynnosci przy realizacji
imion i nazwisk os6b wykonuj4cych
do udzialu w postgpowaniu
lub doswiadczeniu tych os6b:
zam6wienia wra z

z

irtformacj4 okwalifikacjach zawodowych

Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
w art' 24 ust' 1 ustawy Pzp
III.2.!) Poilstawy wykluczenia okre6lone

art' 24 ust' 5
wyliiluczenie wykonawcy na podstawie
przewiduje
Zamattiajqcy
lll.2.2)
wykluczenia:
nastqpuj4ce fakultatywne podstawy
ustawy Pzp Nie Zamawiajqcy przewiduje

rrr.3)

wyKAZ

OSWTADCZEN SKLADANYCH qRZEZWYKONAWC4
W CELU

WST,PNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA
ON WYKLUCZENIU ORAZ
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SPEI,NIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPEI,NIA KRYTERIA
SELEKCJI
OSwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w

postgpowaniu
Tak
OSwiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OSWIADCZEil{ LUB DOKUMENT6W, SKI,ADANYCH PF.ZEZ
WYKONAWCE W POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART. 25 UST.

1

PKT 3

USTAWY PZP:
Zalqcznk

r

2

rrr.5) wYKAz oswIADCZEilr LUB DOKUMENT6W SKT,ADANYCH PF.ZEZ

wyKoNAwcq w posrEpowANIU

NA wEzwANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART.25 UST,

1

PKT

1

USTAWY PZP

[I.5,I)

W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKoW UDZIALU W POSTQPOWANIU:

Zal4cznik nr 2a

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIoW SELEKCJI:

III,6) WYKAZ OSWIADCZEII LUB DOKUMENT6W SKLADANYCH PF.ZEZ
WYKONAWC4 W POST4POWANIU NAWEZWANIE ZAMAWTAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART.25 UST.

1

PKT

2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIoNE w pkt III.3) - III.6)
Do oferty

nale\ dol4czyi nastgpuj4ce dokumenty: l. Wypelniony i podpisany przez osoby

upowaZnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporzqdzony wedlug wzoru
stanowi4cego zal4cznik nr 1 do specyfikacji. 2. Wypelniony i podpisany przez osoby

upowairione do reprezentowania wykonawcy arkusz cenowy, sporzqdzony wedlug wzoru
stanowiqcego zalqcznik nr la do specyfikacji. (Arkusz winien zawierad wszystkie ewentualne
zmiany wprowadzone w czasie tnvania postgpowania). 3. OSwiadczenia wymienione w
punkcie 5.1 specyfikacji ( zal4cznik nr 2 i 2a do SIWZ). 4. Pelnomocnictwo - do
reprezentowania wykonawcy w postQpowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w
postgpowaniu i zawarcia umowy, jeZeli osoba reprezentuj4ca wykonawcg w postgpowaniu o

7
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udzielenie zam6wienia niejest wskazanajako upowaZniona dojego reprezentacji we

wladciwym rejestrze lub ewidencji dzialalnoSci gospodarczej. 5. Zalqczik nr 4 - o6wiadczenie
RODO.

SEKCJA IV:

ROCEDURA

Iv.r) oPrs
IV.1.1) Tryb udzielenia zamriwienia: Przetarg nieograniczony

lY.l.2) Zamawiaj4cy 2qda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:
Nie
Nalezy podai informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) wymaga sig zlo2enia ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dolqczenia do

ofert katalog6w elektronicznych:
Nie
Dopuszcza siE zlo2enie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dolqczenia do ofert
katalo96w elektronicznych:

Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1,5.) Wymaga sig zloienia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza siE zlo2enie oferty wariantowej

Nie

zlolenie oferty wariantowej dopuszcza

siE

tylko zjednoczesnym zlo2eniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc6w, kt6rzy zostan{ zaproszeni do udzialu w
postgpowaniu

8
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(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, diolog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc6w
Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w
Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcj i wykonawc6w:

IV.l.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupriw:
Umowa ramowa bgdzie zawarta:

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna Iiczba uczestnik6w umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgd4 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz4ce
dynamicznego systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zloZenie ofert w
formie katalog6w elektronicznych:

Przewiduje sig pobranie ze zlo2onych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do
sporz4dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV. 1.8)

Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieogroniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nalezy podad adres strony intemetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:
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Naleiy wskazad elementy, kt6rych wartoSci bgd4 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych wartoSci, nynikaj4ce z opisu przedmiotu
zam6wienia:

Nale2y poda6, kt6re informacje zostanA udostQpnione wykonawcom w trakcie aukcj i
elektronicznej oraz jaki bgdzie termin ich udostgpnienia:

Informacje dotycz4ce przebiegu aukcji elektronicznej

:

Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcj i elektronicznej

ijakie

bgd4 warunki, na

jakich wykonawcy bgd4 mogli licytowai (minimalne wysokoSci post4pien):
Informacje dotyczqce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwi4zai i specyfikacji
technicznych w zakesie polqczelfl:
Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcj i elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zio2yli nowych postqpief, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego
etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej

:

IV.2) KRYTERTA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena

100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w art.24aLa ust.

I usta*y pzp

(przetarg

nieograniczony)

Nie
IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem
Minimalne wymagania, kt6re muszq spelniai wszystkie oferty:
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Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych bez
przeprowadzenia negocj acj i
Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofe(:
Nale2y poda6 informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbg etap6w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagari zamawiaj4cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o uysokoSci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwi4zania stanowi4ce podstawg do skladania ofert, jezeli zamawiaj4cy przewiduje
nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczeni a liczby rozwiqzah:
NaleZy podai informacje na temat etap6w dialogu:

Inlormacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat psrtnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym musz4
odpowiada6 wszystkie ofe(y:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

I
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Adres strony intemetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektronicma:
Adres strony intemetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji

elektronicmej:
Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urz4dzei informatycznych:
Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okeSlenie minimalnych wysoko5ci
post4pieri:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicmej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, kt6rzy nie zlozyli nowych postqpieri, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego
etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicmej:
Data: godzina:
Termin otwarc ia licytacji elektronicznej

:

Termin i warunki zamkniEcia licytacji elektronicmej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostane wprowadzone do tre5ci zawieranej umowy \4'
sprawie zam6wienia publicznego, albo og6lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymagania dotycz4ce zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe:

IV.s) ZMIANA UMOWY
Przewiduje sig istotne zmiany postanowief zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale2y wskazai zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowieri niniejszej

umowy moze byi dokonana przez strony w formie pisemnej w

drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewa2nosci. 2. Zmiany postanowieri niniejszej

umowy s4 dopuszczalne wyl4cznie w przypadku zmiany stawki podatku vAr
przedmiotem umowy

-

w tym przypadku zmianie ulegnie kwota podatku

vAr

-

z

wi4zanej z

i cena brutto, cena

netto pozostanie niezmienna.
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IV6.I)

Sposrib udostgpuiania

Srodki slu24ce
ochronie

informacji o charakterze

*t'"tu6w

godzina:,:;j:o

Skr6cenie terminu
skladania
(przetarg nieogr

,

oufnym(ieaeti dotyczr;

o dopuszczenie

do udziaru w postepowaniu:

ze wzglgdu na pilnz

aniczony,r.r,*'otuut
:targ ograniczon,

Nie

odglad}publikowanego.aspx?id=,..

in formacji o charakterze
pouftrym

IV6.2) Termin skladania
ol
Data: 20r 9- l l -0
7,

p

gov.pI/ Zp 4OOp

zam6wienia

,.r".,*. ]l::::::::i:-ia

Wskazai powody:

Jgzyk lubjgzyki,
wjakich mog4 byi
sporzgdzane o ferty
lub wnioski o dopuszczenie
postgpowaniu
do udzialu w
> Polski

IV,6.3) Termitr zwi4zania
otbrt4: do; okres w dniach;
30 (od ostatecznego
terminu skladania

ofert)

IV.6.4) Przewiduje
sig uniewaZnienie postgpowania
o udz
nieprzyznania srodk6w
pochodzqcych z budietuunii

zwrotowi srodkriw z pomocy
udzieronej przez par(stwa
porozumienia
o wornym Handru (EFTA),
ktrire mialy
calo5ci lub czgsci zamriwienia:

amriwienia, w przypadku

Eu

oraz niepodlegaj4cych

.r"opti'kiti

rr:'#:"T'::T[Tr"","

IV'6'5) Przewiduje sig uniewainienie
postgpowania o udzierenie
zamriwienia, je2eri srodki

slut4Ce sfinansowaniu zam6wieri
na badania naukowe rub prace
rozwojowe, kt6re
zamawiajqcy zamierzar przeznacryd
na sfinansowanie caloSci lub czgSci
zam6wienia, nic
zostaly mu przyznaDe

IV,6.6) Informacje dodatkowe:
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