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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:422263-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Sośnicowice: Usługi związane z odpadami
2019/S 173-422263

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Urząd Miejski w Sośnicowicach
Rynek 19
Sośnicowice
44-153
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miejski w Sośnicowicach
Tel.:  +48 322387191
E-mail: um@sosnicowice.pl 
Faks:  +48 322387550
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sosnicowice.i-gmina.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.sosnicowice.i-gmina.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.sosnicowice.i-gmina.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/sosnicowice
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: www.platformazakupowa.pl/sosnicowice

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:

mailto:um@sosnicowice.pl
http://www.sosnicowice.i-gmina.pl
http://www.sosnicowice.i-gmina.pl
http://www.sosnicowice.i-gmina.pl
www.platformazakupowa.pl/sosnicowice
www.platformazakupowa.pl/sosnicowice
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Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie
gminy Sośnicowice w latach 2020-2021
Numer referencyjny: ZP-19/2019

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Sośnicowice w sołectwach: Bargłówka, Kozłów, Łany
Wielkie, Rachowice, Sierakowice, Smolnica, Trachy, Tworóg Mały oraz na obszarze miasta Sośnicowice.
2. Odbiór odpadów komunalnych będzie odbywał się na terenie gminy Sośnicowice tylko z terenów
nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i będzie dotyczył następujących rodzajów odpadów
komunalnych:
1) odpady zmieszane,
2) szkło w tym bezbarwne i kolorowe,
3) tworzywa sztuczne,
4) papier i tektura,
5) opakowania wielomateriałowe,
6) metal,
7) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
8) odpady zielone,
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
11) zużyte opony,
12) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (z wyłączeniem odpadów pochodzących z
prac, które wymagają pozwolenia l...

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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
90511000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Sośnicowice

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi:
Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot:
Kod CPV: 90500000-2 - nazwa: Usługi związane z odpadami



Dz.U./S S173
09/09/2019
422263-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 3 / 8

09/09/2019 S173
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 8

Dodatkowe przedmioty:
Kod CPV: 90511000-2 - nazwa: Usługi wywozu odpadów
Kod CPV: 90512000-9 - nazwa: Usługi transportu odpadów
Kod CPV: 90513100-7 - nazwa: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
Kod CPV: 90514000-3 - nazwa: Usługi recyklingu odpadów
Kod CPV: 90533000-2 - nazwa: Usługi gospodarki odpadami
2. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Sośnicowice w sołectwach: Bargłówka, Kozłów, Łany
Wielkie, Rachowice, Sierakowice, Smolnica, Trachy, Tworóg Mały oraz na obszarze miasta Sośnicowice.
3. Odbiór odpadów komunalnych będzie odbywał się na terenie Gminy Sośnicowice tylko z terenów
nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i będzie dotyczył następujących rodzajów odpadów
komunalnych:
1) odpady zmieszane,
2) szkło w tym bezbarwne i kolorowe,
3) tworzywa sztuczne,
4) papier i tektura,
5) opakowania wielomateriałowe,
6) metal,
7) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji
8) odpady zielone,
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
11) zużyte opony,
12) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (z wyłączeniem odpadów pochodzących
z prac, które wymagają pozwolenia lub zgłoszenia na budowę lub rozbiórkę oraz odpadów niebezpiecznych w
szczególności wyrobów zawierających azbest).
4. Opis sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia
zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a
ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
1) Zamawiający określa następujące warunki związane z koniecznością zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób realizujących zamówienie:
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/
Dalszego Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności związane obsługą
pojazdów do odbierania odpadów komunalnych (kierowca, ładowacz) w rozumieniu ustawy z dnia 26.6.1974 r.
Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040),
2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych wymogów i
dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych
wymogów,



Dz.U./S S173
09/09/2019
422263-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 4 / 8

09/09/2019 S173
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4 / 8

c) przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji przedmiotu umowy.
3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym w
wezwaniu, a jeśli termin nie zostanie wyznaczony – w terminie 5 dni roboczych od przekazania wezwania,
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę:
— oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Wymienione wyżej oświadczenie powinno zawierać w szczególności:
1) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie;
2) datę złożenia oświadczenia;
3) wskazanie, że objęte wezwani...

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2021
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają aktualne wymaganymi przepisami prawa
uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia tj.
1) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości tj. co najmniej: wszystkich odpadów o kodach z grupy 20 oraz wszystkich odpadów o kodach z
podgrupy 15 01 wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)
2) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących
odpadami, o którym mowa w ustawie z 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) czyli
bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że:
— posiadają ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion
złotych).
Uwaga:
— w przypadku podmiotów działających wspólnie potencjał ekonomiczny i finansowy podlega sumowaniu,
— w przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w
złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje
informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z
pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
należycie lub nadal wykonuje należycie usługę lub usługi polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów
komunalnych o łącznej wartości nie mniejszej niż 800 000 PLN brutto (słownie: osiemset tysięcy złotych brutto).
Warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniany łącznie dla
wszystkich podmiotów.
2) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj:
a) co najmniej 8 osobami, w tym:
co najmniej 2 osobami na stanowisku kierowca z uprawnieniami do kierowania pojazdem samochodowym o
dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony (prawo jazdy kategorii C),
co najmniej 1 osobą koordynującą i nadzorującą usługi,
b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wielkość średniego rocznego zatrudnienia u Wykonawcy wynosiła nie
mniej niż 15 osób.
3) potencjał techniczny, który pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy:
a) dysponowanie pojazdami umożliwiającymi sprawne odbieranie odpadów komunalnych ze wszystkich
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Liczba pojazdów powinna być dostosowana do ciągłego
obsługiwania wszystkich nieruchomości zamieszkałych, jednakże nie może być mniejsza niż:
co najmniej 2 pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, spełniające min.
normę EURO 5,
co najmniej 2 pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
spełniające min. normę EURO 5,
co najmniej 1 pojazd przeznaczony do odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz co najmniej 1 pojazd dwu
komorowy, spełniający min. normę EURO 5,
co najmniej 1 pojazd z systemem HDS przystosowany do odbioru kontenerów z odpadami komunalnymi,
spełniający min. normę EURO 5,
co najmniej 1 pojazd przystosowany do obsługi nieruchomości o utrudnionym dojeździe, w tym: 1 pojazd o
dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 3,5 tony, spełniające min. normę EURO 3;
b) dysponowanie bazą magazynowo-transportową usytuowaną:
W granicach gminy Sośnicowice, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Sośnicowice,
Na terenie, do którego posiada tytuł prawny.
Uwaga:
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W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegają sumowaniu.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach
oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i
jednoznacznie wynikać w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe,
pozwalają na wykonanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1 i
3 ustawy Pzp.
W odniesieniu do warunków dot...

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:

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: 21/10/2019
Czas lokalny: 09:00

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
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IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 21/10/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.10.2019 r., o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego – budynek Rady
Miejskiej w Sośnicowicach, ul. Rynek 17, POLSKA, sala narad nr 22, I piętro.
Otwarcie ofert następuje poprzez ich odszyfrowanie przez Zamawiającego na witrynie
www.platformazakupowa.pl

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Oświadczenie złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzone zgodnie
z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej
wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw
wykluczenia.
1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy są zobowiązani złożyć
następujące dokumenty:
Na wezwanie Zamawiającego w trakcie oceny i badania ofert:
1.1 dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego w pkt 1 rozdziału 10,
1.2 oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności personelu
kierowniczego, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – Załącznik nr 6 do SIWZ,
1.3 wykaz potencjału technicznego dostępnego wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o
podstawie dysponowania tymi zasobami – Załącznik nr 7 do SIWZ,
1.4 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami potwierdzającymi
spełnienie warunku udziału w postępowaniu, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 8 do SIWZ, oświadczenie zawarte w tym
załączniku, potwierdzają że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia,
1.5 wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
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przed podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty –
Załącznik nr 9 do SIWZ,
1.6 aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sośnicowice,
1.7 aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów,
1.8 aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587700
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587700
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/09/2019
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