
  

Rzeszów: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla 

realizacji zadania pod nazwą: Rozbudowa Podkarpackiego Parku 

Naukowo Technologicznego (PPNT) - II Etap Budowa wodociągu 

tranzytowego ciśnieniowego wraz z pompownią wody oraz kanalizacji 

sanitarnej ciśnieniowej wraz z pompowniami ścieków w miejscowości 

Jasionka, Gmina Trzebownisko i mieście Rzeszowie. Zadanie realizowane 

w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 

2013 Oś Priorytetowa 1 Nowoczesna Gospodarka Działanie I.3 

Wspieranie Innowacji 

Numer ogłoszenia: 178784 - 2010; data zamieszczenia: 23.06.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , ul. Szopena 
51, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8520600, 8520610, faks 017 8520611. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.rarr.rzeszow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania pod nazwą: Rozbudowa Podkarpackiego 
Parku Naukowo Technologicznego (PPNT) - II Etap Budowa wodociągu tranzytowego 
ciśnieniowego wraz z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z 
pompowniami ścieków w miejscowości Jasionka, Gmina Trzebownisko i mieście 
Rzeszowie. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej 2007 - 2013 Oś Priorytetowa 1 Nowoczesna Gospodarka Działanie I.3 
Wspieranie Innowacji. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pełnienie funkcji 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania pod nazwą: Rozbudowa 
Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT) - II Etap Budowa wodociągu 
tranzytowego ciśnieniowego wraz z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej 
ciśnieniowej wraz z pompowniami ścieków w miejscowości Jasionka, Gmina 
Trzebownisko i mieście Rzeszowie. Zadanie realizowane w ramach Programu 



Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 Oś Priorytetowa 1 Nowoczesna 
Gospodarka Działanie I.3 Wspieranie Innowacji. 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9, 71.24.70.00-1, 71.52.10.00-6. 
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w 
miesiącach: 6. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WADIUM  
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Posiadania uprawnień do wykonywania nadzoru inwestorskiego nad robotami 

budowlanymi: WykaŜą spełnienie warunków dotyczących dysponowaniem 
minimum 1 osobą w kaŜdej wymienionej specjalności (oddzielnie lub łącznie) tj. 
w branŜach: - inspektor nadzoru w zakresie kanalizacji sanitarnej sieci 
wodociągowej oraz sieci gazu ziemnego ; - inspektor nadzoru dla przepompowni 
ścieków sanitarnych i pompowni wody ; - inspektor nadzoru w zakresie sieci 
instalacji i urządzeń elektrycznych; - inspektor nadzoru w zakresie robót 
drogowych ; - inspektor nadzoru w zakresie budowlanym. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o WykaŜą, iŜ w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o 

udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, wykonali usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartościom, 
których przedmiotem było: a/ pełnienie nadzoru inwestorskiego dla minimum 2 
zakończonych inwestycji z zakresu budowy sieci wodociągowej, kanalizacji 
sanitarnej, i / lub deszczowej łącznie o wartości minimum 1 000 000 PLN; b/ 
pełnienie nadzoru inwestorskiego dla budowy jednej przepompowni ścieków o 
wydajności nie mniejszej niŜ 10m3/h i jednej przepompowni wody o wydajności 
nie mniejszej niŜ 10m3/h; c/ pełnienie nadzoru inwestorskiego dla budowy 1 linii 
kablowej elektroenergetycznej Sn 15 kV o długości nie mniejszej niŜ 300 mb oraz 
1 stacji transformatorowej napowietrznej 15/0,4 kV . 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o 1. WykaŜą spełnienie warunków dotyczących średniorocznego zatrudnienia w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu złoŜenia oferty, a w przypadku 
gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. Wykonawca musi 



wykazać średnioroczne zatrudnienie na poziomie minimum 6 osób w kaŜdym z 
podanych lat, na podstawie umowy o pracę. 2. WykaŜą spełnienie warunku 
dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia poprzez 
złoŜenie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz 
z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu 
wykonywanych przez nich czynności posiadających uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie niezbędnym do wykonania 
zamówienia w tym: a/ InŜynier Koordynator - Kierownik Zespołu Inspektorów 
Nadzoru Inwestorskiego posiadający uprawnienia do wykonywania 
samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń w specjalności sieci i 
instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie w kierowaniu 
robotami lub nadzorowaniu co najmniej dwóch inwestycji zrealizowanych w 
ciągu ostatnich trzech lat o wartości minimum 1 000 000 PLN kaŜda z zakresu 
sieci wodociągowej i jednej inwestycji z zakresu kanalizacji sanitarnej i / lub 
deszczowej o wartości 1 000 000 PLN - 1 osoba; b/ Inspektor Nadzoru w zakresie 
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz sieci gazu ziemnego posiadający 
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez 
ograniczeń w specjalności sieci i instalacji wod-kan i gazu oraz doświadczenie 
przy nadzorowaniu budów w ciągu ostatnich trzech lat jednej sieci wodociągowej 
o wartości 1 000 000 PLN, jednej sieci kanalizacji sanitarnej i / lub deszczowej o 
wartości 1 000 000 PLN - 1 osoba; c/ Inspektor Nadzoru dla realizacji 
przepompowni ścieków i pompowni wody, posiadający uprawnienia do 
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń w 
specjalności sieci i instalacji wod-kan oraz doświadczenie przy nadzorowaniu 
budów w ciągu ostatnich trzech lat jednej pompowni ścieków o wydajności nie 
mniejszej niŜ 10m3/h oraz pompowni wody o wydajności nie mniejszej niŜ 
10m3/h - 1 osoba; d/ Inspektor Nadzoru w specjalności sieci , instalacji i urządzeń 
elektrycznych posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji 
w budownictwie bez ograniczeń oraz posiadający doświadczenie zawodowe przy 
nadzorowaniu budów w ciągu ostatnich trzech lat 1 linii kablowej SN 15 kV o 
długości 300 m oraz 1 stacji trafo 15/0,4 kV: - 1 osoba; e/ Inspektor Nadzoru w 
specjalności drogowej posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych 
funkcji w budownictwie bez ograniczeń lub z ograniczeniami oraz posiadający 
doświadczenie przy nadzorowaniu budowy dróg minimum KR - 2 o długości 
minimum 300 m. - 1 osoba. f/ Inspektor Nadzoru w specjalności budowlanej 
posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w 
budownictwie bez ograniczeń lub z ograniczeniami:- 1 osoba. W/w wymienione 
osoby muszą posiadać dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania 
samodzielnych funkcji w budownictwie, potwierdzenie członkostwa w 
odpowiednich izbach samorządu zawodowego. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o WykaŜą spełnienie warunku dotyczącego posiadania ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej oraz wysokość posiadanych środków finansowych 
lub zdolność kredytową poprzez przedłoŜenie : a / Opłaconej polisy, a w 
przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę ubezpieczenia na 
minimum 100 000,00 zł. b / Informacji banku lub spółdzielczej kasy 



oszczędnościowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 
wykonawcy w wysokości 100 000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące 
przed upływem terminu złoŜenia ofert. 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE 
MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
równieŜ wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do 
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, 
Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie  

• oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u 
wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu 
kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w 
przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie  

• 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 dla 
wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  

• oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień  

• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w 
których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie 
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert  

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  

• Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku 
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego 
zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą 



wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność 
kredytową, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert. 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 ustawy, naleŜy przedłoŜyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu 
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do 
osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 
zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 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, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niŜ 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 niŜ 6 miesięcy 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 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków 
udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały 
udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące 
tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 
III.4.2.  

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 



III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert  

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 
wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert  

• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego 
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niŜ 
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie 
złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, jeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego 
zaświadczenia 

III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
pełnomocnictwo - jeśli dotyczy ; zakres dla podwykonawców - jeśli dotyczy 
III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
nie 

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: najniŜsza cena. 
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 
IV.3) ZMIANA UMOWY  
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
Zamawiający na podstawie art.144 ust.1 ustawy Prawo Zamówień publicznych , przewiduje 
moŜliwość zmiany zawartej umowy w przypadku : a) konieczności zastąpienia osób 



wyznaczonych do pełnienia funkcji określonych w § 8 ust.1 i 2 nowymi osobami ; 
warunkiem wprowadzenia zmian jest posiadanie przez nową osobę kwalifikacji nie 
niŜszych niŜ kwalifikacje osoby wymienionej w umowie. b) Zmiany terminu realizacji 
robót budowlanych , nad którymi sprawowany jest nadzór Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego . Zmiana ta zostanie wprowadzona w przypadku wyznaczenia nowego 
terminu zakończenia robót budowlanych. Szczegółowe zasady wprowadzania zmian 
umowy zostały zawarte w projekcie umowy. 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: 
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, pokój 
nr 312. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  01.07.2010 godzina 10:00, miejsce: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego 
S.A. ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, pokój nr 312.. 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej:  Zamówienie jest współfinansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budŜetu Państwa w ramach Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 , Oś priorytetowa 1 Nowoczesna 
Gospodarka , Działanie I.3 Wspieranie Innowacji w ramach Projektu pod nazwą: 
Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT)- II Etap.. 
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być 
przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak 

 
 


