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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116773-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Aparatura rentgenowska
2019/S 051-116773
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie
000630161
os. Na Skarpie 66
Kraków
31-913
Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Wolnicka
Tel.: +48 126229413
E-mail: zpubl@zeromski-szpital.pl
Faks: +48 126444756
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zeromski-szpital.pl
Adres profilu nabywcy: www.zeromski-szpital.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://epropublico.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://e-propublico.pl/
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://e-propublico.pl/

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

Nazwa:
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Zakup i dostawa 2 sztuk stacjonarnych aparatów cyfrowych RTG i 1 sztuki aparatu RTG typu ramię C wraz z
montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników
Numer referencyjny: ZP/6/2019
II.1.2)

Główny kod CPV
33111000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Zakup i dostawa 2 sztuk stacjonarnych aparatów cyfrowych RTG i 1 sztuki aparatu RTG typu ramię C wraz
z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników w ramach projektu pn. Zakup sprzętu
medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) nr projektu nr
RPMP.12.01.04-12-0601/16-XVII/110/FE/17. Wyroby medyczne zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym
postępowaniu muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017
poz. 211 ze zm.) tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy. W przypadku produktów,
które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017 poz. 211 ze
zm.), przedmiot zamówienia musi posiadać inne odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i
stosowania.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Grupa 1
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33111000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Sp ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków,
POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakup i dostawa 2 sztuk stacjonarnych aparatów cyfrowych RTG wraz z montażem i uruchomieniem oraz
przeszkoleniem pracowników w ramach projektu pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego
im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT). Zamówienie obejmuje również demontaż istniejącego
aparatu i jego utylizację oraz prace adaptacyjne związane z montażem nowych aparatów:
1. postawienie nowej ścianki G-K z wkładem ołowianym i listwami ołowianymi - pracownia nr 3 - zgodnie z
projektem osłon radiologicznych,
2. montaż drzwi w sterowni - pracownia nr 3 - zgodnie z projektem osłon radiologicznych,
4. malowanie ścian i sufitów, wymiana wykładziny - pracownia nr 1 i pracownia nr 3,
5. dopasowanie podwieszenia sufitowego - pracownia nr 1,
6. dostosowanie przebiegu kanałów podłogowych - według potrzeb pracownia nr 1 i pracownia nr 3.
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Prace związane z montażem i uruchomieniem aparatów RTG nie mogą być prowadzone jednocześnie w obu
pracowniach - po dopuszczeniu do użytkowania przez właściwe organy administracji państwowej jednego
aparatu mogą rozpocząć się prace w kolejnej pracowni.
Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 i 1a do SIWZ.
W ramach zamówienia w 6 terminach po 5 osób Wykonawca przeszkoli w siedzibie Zamawiającego personel
medyczny w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. Cykl szkoleń rozpocznie się w dniu dostawy przedmiotu
zamówienia i zakończy po przeszkoleniu wszystkich.
Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres min. 36 miesięcy – od daty
dostawy i uruchomienia przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru (vide kryteria oceny ofert).
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów gwarancyjnych co 12 miesięcy
chyba że Producent zaleca częściej wraz z wymianą części zużywalnych, w tym jeden na koniec okresu
gwarancyjnego również z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i materiałów zużywalnych.
Po każdym przeglądzie Wykonawca zobowiązany będzie do wydania świadectwa sprawności i dokonania
odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym urządzenia (o ile taki posiada).
Warunki dotyczące serwisu – załącznik nr 4 do specyfikacji
— Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny zgodnie z art. 90 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach
medycznych (Dz.U. 2017 poz. 211 ze zm.).
— możliwość zgłoszeń reklamacji i napraw: pon – pt 8:00-15:00
— forma zgłoszeń reklamacji i napraw - poczta, fax, poczta elektroniczna
— czas reakcji serwisu max. do 48 godzin
— maksymalny czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie może przekroczyć: 7 dni roboczych
od chwili przyjęcia zgłoszenia
— wymiana uszkodzonego podzespołu na fabrycznie nowy w terminie do 5 dni od stwierdzenia jego awarii
przez inżyniera serwisowego w obecności przedstawiciela inwestora.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie terminu gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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:
RPMP.12.01.04-12-0601/16-XVII/110/FE/17

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
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Dla zadania częściowego nr 1: 32 069,00 PLN (słownie: trzydzieści dwa tysiące sześćdziesiąt dziewięć 0/100
PLN)
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Grupa 2
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33111000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Sp ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków,
POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakup i dostawa 1 sztuki aparatu RTG typu ramię C wraz z uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników
w ramach projektu pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP
ZOZ w Krakowie (ZIT). Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
W ramach zamówienia w 6 terminach po 5 osób Wykonawca przeszkoli w siedzibie Zamawiającego personel
medyczny w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. Cykl szkoleń rozpocznie się w dniu dostawy przedmiotu
zamówienia i zakończy po przeszkoleniu wszystkich.
Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres min. 36 miesięcy – od daty
dostawy i uruchomienia przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru (vide kryteria oceny ofert).
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów gwarancyjnych co 12 miesięcy
chyba że Producent zaleca częściej wraz z wymianą części zużywalnych, w tym jeden na koniec okresu
gwarancyjnego również z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i materiałów zużywalnych.
Po każdym przeglądzie Wykonawca zobowiązany będzie do wydania świadectwa sprawności i dokonania
odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym urządzenia (o ile taki posiada).
Warunki dotyczące serwisu – załącznik nr 4 do specyfikacji
— Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny zgodnie z art. 90 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach
medycznych (Dz.U. 2017 poz. 211 ze zm.).
— możliwość zgłoszeń reklamacji i napraw: pon – pt 8:00-15:00
— forma zgłoszeń reklamacji i napraw - poczta, fax, poczta elektroniczna
— czas reakcji serwisu max. do 48 godzin
— maksymalny czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie może przekroczyć: 7 dni roboczych
od chwili przyjęcia zgłoszenia
— wymiana uszkodzonego podzespołu na fabrycznie nowy w terminie do 5 dni od stwierdzenia jego awarii
przez inżyniera serwisowego w obecności przedstawiciela inwestora.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie terminu gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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:
RPMP.12.01.04-12-0601/16-XVII/110/FE/17

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Dla zadania częściowego nr 2: 7 407,00 PLN (słownie: siedem tysięcy czterysta siedem 0/100 PLN)

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 precyzuje szczegółowo warunku

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje szczegółowo warunku

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykaz dostaw, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać się wykonaniem lub
wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie
co najmniej jednym zamówieniem, którego przedmiotem była dostawa
Aparatów RTG o wartości nie mniejszej niż 1 150 000,00 PLN - w przypadku składania oferty na wszystkie
grupy, a w przypadku składania oferty na poszczególne grupy - o wartości nie mniejszej niż:
800 000,00 PLN dla grupy 1
350 000,00 PLN dla grupy 2
W przypadku składania ofert na więcej niż jedną grupę warunek podlega sumowaniu adekwatnie do zakresu
składanej oferty.
Wzór stanowi załącznik nr 8 do specyfikacji.
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III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Projekt umowy na dostawę stanowi załącznik nr 5 i 5a do niniejszej Specyfikacji.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

6/8

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: 15/04/2019
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: 13/06/2019

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 15/04/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego pokój nr Budynek Działu technicznego

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:
Wzór oferty - zał. 3 do SIWZ; Zest. warunków i parametrów wym. – zał. 1 i 2 do SIWZ; Warunki gwarancji
i serwisu – zał. 4 do SIWZ; ośw. wg wzoru zał. 6 do SIWZ; upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania
oferty; dowód wniesienia wadium; zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – zał. 9 do SIWZ; Informacja z KRK w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert; Zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
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podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu; Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu; Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; e) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec
niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; Oświadczenie
Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienia publiczne; Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716). W
terminie 3 dni po zamieszczeniu informacji z otwarcia ofert oświadczenie o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 - zał. nr 7. Wymagania dot. Wykonawców mających siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium RzP Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udziel. zam. zobowiązani
są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udziel. zamówienia albo reprezent.
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udziel. zam. zobowiązany jest do złożenia wszystkich wskazanych w pkt. B oświadczeń oraz
dokumentów. Szczegółowe wymagania dot. Wykonawców wspólnie ubiegają się o udziel. zam. Zamawiający
przewiduje zastosowanie procedury przewidzianej w art. 24aa.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
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4. 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. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
5. 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 zdanie drugie albo w
terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 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.
8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia
umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/03/2019
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