
Sobótka: Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Nr 1 w Sobótce ul. Słoneczna 34 i ul.
Świdnicka 49 w 2015 i 2016 roku
Numer ogłoszenia: 208826 - 2015; data zamieszczenia: 14.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sobótka , Rynek 1, 55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie, tel. 071 3162043
do 045, faks 071 3162123.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.sobotka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych do
Przedszkola Nr 1 w Sobótce ul. Słoneczna 34 i ul. Świdnicka 49 w 2015 i 2016 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
sprzedaż i dostawa wraz z rozładunkiem artykułów spożywczych do Przedszkola Nr 1 w Sobótce, ul.
Słoneczna 34, oraz ulica Świdnicka 49, 55-050 Sobótka w roku 2015 i 2016. Strona internetowa
www.przedszkole1sobotka.szkolnastrona.pl 3.1Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą przez
cały okres trwania umowy codziennie w godzinach od 6.30 do 7.30 w dni robocze tj. od poniedziałku do
piątku, transportem Wykonawcy na własny koszt i odpowiedzialność Miejscem wykonania zamówienia
jest siedziba Zamawiającego tj. budynek Przedszkola Nr 1 w Sobótce, ul. Słoneczna 34 i ul. Świdnicka 49,
55-050 Sobótka. Zakres ilościowy oraz asortyment został określony w opisie przedmiotu zamówienia -
formularzu ofertowo - cenowym, stanowiącym Załączniki nr 1a, 1b,1c, do SIWZ. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia w trakcie realizacji umowy ilościowego zakresu opisanego
przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załączniki nr 1a,1b,1c do SIWZ, z przyczyn niezależnych i
nieprzewidzianych, za co nie ponosi odpowiedzialności. Podane ilości są wielkościami szacunkowymi i
mogą ulec zmianie w zależności od faktycznych potrzeb.Każdorazowa wielkość partii dostawy uzgadniana
będzie telefonicznie, za pomocą faxu lub poczty elektronicznej w terminie umożliwiającym Wykonawcy
sprawne i terminowe zrealizowanie zamówienia. W zamówieniach tych Zamawiający będzie określał
dokładną ilość i rodzaj zamawianego asortymentu.Rozliczenia za wykonywaną dostawę dokonywane będą
jednorazowo na koniec miesiąca, na podstawie dokonywanych zamówień. Wynagrodzenie stanowić
będzie iloczyn ilości zamawianych artykułów żywnościowych oraz ceny jednostkowej. Zamawiający
dopuszcza składania ofert częściowych. CZĘŚĆ A Artykuły spożywcze - ilość i asortyment określony
został w Załączniku nr 1a do SIWZ. CZĘŚĆ B Warzywa i owoce - ilość i asortyment określony został w
Załączniku nr 1b do SIWZ. CZĘŚĆ C Pieczywo określony został w Załączniku nr 1c do SIWZ. W
odniesieniu do asortymentu zamówienia z części od A Zamawiający będzie składał zamówienia z
jednodniowym wyprzedzeniem w godz. 8.00 13.00. Dostawa będzie miała miejsce do godz. 7.30 w dniu
następnym, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. W odniesieniu do asortymentu zamówienia z
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części B,C Zamawiający będzie składał zamówienia z dwudniowym wyprzedzeniem w godz. 8.00- 13.00.
Dostawa będzie miała miejsce do godz. 12.00 w dniu następnym, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy.Zamawiający wymaga należytej staranności przy realizacji przedmiotu zamówienia Dostarczane
warzywa i owoce muszą być świeże, niezwiędnięte, twarde, bez śladów zepsucia i pleśni, jednolite pod
względem wielkości. Artykuły dostarczane przez Wykonawcę muszą spełniać następujące wymogi
a.Wygląd, tekstura i konsystencja: charakterystyczne dla rodzaju i stopnia rozdrobnienia, konsystencja
sypka, bez grudek, niezlepiająca się przy ucisku, bez zbryleń, delikatna. b.Smak charakterystyczny dla
rodzaju surowca, bez obcych posmaków. c.Zapach charakterystyczny dla rodzaju surowca, bez obcych
posmaków. d.Właściwości fizykochemiczne i biologiczne brak zanieczyszczeń fizycznych, biologicznych,
oznak i pozostałości szkodników, pleśni oraz bakterii chorobotwórczych. e.Opakowanie torebki
odpowiednio oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia, zapleśnienia, obecności szkodników, całe,
szczelne. Wszystkie produkty muszą posiadać niezbędne dokumenty dotyczące badań i dopuszczenia do
obrotu oraz certyfikaty i atesty wymagane stosownymi przepisami i normami.Wykonawca będzie
dostarczał zamówione artykuły i produkty spożywcze spełniające wymogi określone przepisami ustawy z
dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz aktów wykonawczych do niej.
Dostarczane produkty nie mogą przekraczać daty ważności do spożycia, powinny być dostarczane w ich
początkowym okresie gwarancji. Wykonawca będzie dostarczał artykuły żywnościowe własnymi
środkami transportu spełniającymi obowiązujące w dniu realizacji wymogi prawne i na własny koszt.
Wykonawca powinien zachować odpowiednie warunki transportu i przechowywania dostarczanego
towaru.Wykonawca użyczy nieodpłatnie ewentualnie potrzebnych pojemników przy każdorazowej
dostawie towaru do Przedszkola Nr 1 w Sobótce na okres do następnej dostawy.Określona ilość artykułów
spożywczych jest ilością szacunkową, zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości
produktów. Nie może to stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń przez wykonawcę co do ilości
artykułów faktycznie zakupionych przez zamawiającego podczas realizacji umowy.W przypadku, gdy w
opisie zamówienia, w jakiejkolwiek części Zamawiający użył nazwy własnej dla określenia walorów
smakowych produktów, Zamawiający dopuszcza produkty o walorach smakowych równoważnych tj.
takich samych lub zbliżonych. 3.2Wymagania stawiane wykonawcy Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Ustalenia i decyzje dotyczące
wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem
wykonawcy. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu
zamówienia. Zamówienie obejmuje dostarczenie produktów wymienionych w poszczególnych pakietach
do bloków żywieniowych na koszt Wykonawcy zadania w terminach i ilościach określonych przez
Zamawiającego.Wykonawca będzie dostarczał artykuły spożywcze będące przedmiotem zamówienia
sukcesywnie, zgodnie ze składanymi zamówieniami. Zamawiający nie gwarantuje Wykonawcy, że złoży
zamówienie sumaryczne w pełnym wymiarze, jest to uzależnione od zapotrzebowania, jakie będzie istniało
w okresie realizacji umowy. Każdy artykuł spożywczy musi posiadać fabryczne jednostkowe
opakowanie.Wykonawca zapewni, że dostarczone artykuły spożywcze będą należytej jakości oraz że będą
dostarczone w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach nie później niż w połowie okresu
przydatności do spożycia przewidzianego dla danego produktu.Zgodnie z art.26 ust.3 Ustawy zamawiający
dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych na cały asortyment stanowiący przedmiot
zamówienia, tj. produktów innych producentów niż wymienione w dokumentach z zastrzeżeniem, by ich
minimalne parametry jakościowe nie były gorsze niż parametry i cechy wskazanych produktów.Produkty
żywnościowe będące przedmiotem zamówienia muszą odpowiadać wszelkim normom i standardom
dopuszczającym je do sprzedaży i spożycia, w przypadku mięsa i przetworów świeżych, nie mrożonych
wymagane jest dopuszczenie ich do spożycia przez lekarza weterynarii. Miejscem dostaw produktów
żywnościowych jest stołówka. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, częściami, w oparciu o
telefoniczne lub pisemne zamówienia z jednodniowym wyprzedzeniem, codziennie, w terminie
uzgodnionym z Zamawiającym.Transport, opakowania oraz produkty muszą spełniać wymogi HACCP
Wykonawca w formularzu cenowym dla określonego pakietu poda ceny jednostkowe na poszczególne
produkty żywnościowe oraz łączną wartość netto i brutto zamówienia dla całego pakietu.Rozliczenie z
tytułu dostarczanych produktów żywnościowych będzie następować na podstawie faktur VAT,
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wystawianych przez Wykonawcę za okres 1 miesiąca faktycznie zrealizowanych dostaw. Zamawiający
dopuszcza możliwość składania ofert częściowych zgodnie z punktem 17 SIWZ..

II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.30.00.00-1, 15.60.00.00-4, 15.81.00.00-9,
15.10.00.00-9, 15.43.11.10-2, 15.50.00.00-7, 15.33.20.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania Ocena spełnienia warunku będzie przeprowadzona
w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu na zasadzie spełnia lubnie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia, tj. w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie, wykonali lub wykonują co najmniej dwie dostawy artykułów
żywnościowych o wartości 40.000 zł każda. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia
referencji potwierdzających należyte wykonanie zamówienia.Zamawiający dokona oceny
spełnienia ww warunku na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełnienia
warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia lub nie spełnia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż na czas realizacji
zamówienia będzie dysponował co najmniej jednym samochodem z chłodnią przeznaczonym
do przewozu żywności. Zamawiający dokona oceny spełnienia ww warunku na podstawie
dokumentów Wykonawcy załączonych do oferty. Ocena spełnienia warunku zostanie
dokonana wg formuły spełnia lub nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w
postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1
Ustawy.Zamawiający dokona oceny spełnienia ww warunku na podstawie dokumentów
załączonych do oferty. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia lub
nie spełnia Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków Wykonawca dołączy
do oferty oświadczenia i dokumenty wskazane poniżej. Ocena spełniania warunków
wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły: spełnia lub nie
spełnia.Wykonawcy powołujący się przy wykazaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkładają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.Warunek ten
zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż na czas realizacji w wysokości nie mniejszej
odpowiednio dla części A artykuły spożywcze 40.000 zł odpowiednio dla części B - warzywa
i owoce - 6.000 zł odpowiednio dla części C - pieczywo - 2.000 zł oraz będzie posiadał polisę
lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony w
zakresie odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł PLN. Ocena
spełnienia warunku będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę
dokumenty na zasadzie spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE
ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia
lub licencje;

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub
robót  budowlanych  w  celu  wykonania  zamówienia  wraz  z  informacją  o  podstawie  do
dysponowania tymi zasobami;

wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
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oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty
dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność  kredytową  innego podmiotu, wystawioną  nie
wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania  ofert  albo składania  wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności
gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  w  celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzające,  że
wykonawca  nie  zalega  z opłacaniem podatków,  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;

aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na  ubezpieczenia  zdrowotne  i społeczne,  lub potwierdzenie,  że  uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8  ustawy,  wystawioną  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
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1 - Cena - 95
2 - termin dostawy - 5

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, aby zawarł
umowę na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty oraz określa warunki takiej zmiany tj.
aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby,
zmianę formy prawnej itp ograniczenia zakresu dostaw objętych niniejszą umową w przypadku
stwierdzenia braku konieczności wykonywania części zamówienia, z powodu osób trzecich
uniemożliwiających wykonanie dostawy, na które nie miał wpływu Wykonawca zmiany osób
realizujących zadania pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ
Zamawiający nie dopuszcza do zmiany personelu na osoby o niższych kwalifikacjach lub doświadczeniu
niż wykazano w warunkach udziału w przedmiotowym postępowaniu, zmiany przepisów prawnych
istotnych dla realizacji przedmiotu umowy zmiany ustawowej stawki podatku VAT Zamawiający
dopuszcza zmianę wartości umowy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla
Zamawiającego np powodują skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia
Zamawiający dopuszcza zmianę w zawartej umowie polegającą na zmianie terminu wykonania w
przypadku działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,
występujące po zawarciu niniejszej Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie
jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej Umowy zgodnie z jej
treścią. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych,
w szczególności zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy np. zmiana
nr rachunku bankowego, zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między
Stronami. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w powyżej dotyczących
terminu wykonania może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych
okoliczności. Zmiany umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiający przewiduje możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji umowy ze względu na
okoliczności niezależne od Zamawiającego, w szczególności ze względu na przedłużenie postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i
Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej
uzasadnienie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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