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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:416607-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Augustów: Usługi nadzoru budowlanego
2021/S 157-416607

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Augustów
Adres pocztowy: ul. Turystyczna 19; 16-300 Augustów
Miejscowość: Augustów
Kod NUTS: PL843 Suwalski
Kod pocztowy: 16-300
Państwo: Polska
E-mail: augustow@bialystok.lasy.gov.pl 
Tel.:  +48 876439900
Faks:  +48 876443576
Adresy internetowe:
Główny adres: https://augustow.bialystok.lasy.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka organizacyjna Skarbu Państwa nieposiadająca osobowości prawnej - Lasy Państwowe

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Gospodarka leśna.

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

II.1.1) Nazwa:
Nadzór inwestorski - „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmiany klimatu - mała retencja oraz 
przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych.
Numer referencyjny: S.270.4.6.2021

II.1.2) Główny kod CPV
71520000 Usługi nadzoru budowlanego

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski nad zadaniami realizowanymi w ramach projektu 
„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmiany klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji 
wodnej na terenach nizinnych”. Numer projektu: POIS.02.01.00-00-0005/16 ID Postępowania: 01-01/N/01/
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UE/a/1-1. Zamówienie dotyczy projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - 
mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” finansowanego ze środków Funduszu 
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020).
Okres realizacji zamówienia w danym Pakiecie:od dnia zawarcia umowy (ale nie wcześniej niż od dnia 
przekazania placu budowy wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem) do dnia zakończenia robót 
budowlanych, potwierdzonych bezusterkowym protokołem końcowego odbioru robót budowlanych objętych 
nadzorem oraz po uzyskaniu prawomocnych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 14 500.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet I- Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym o nazwie „Budowa urządzeń małej retencji i 
szczególne korzystanie z wód w Nadleśnictwie Augustów – Leśnictwo Jastrzębna.
Część nr: Pakiet I

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71520000 Usługi nadzoru budowlanego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Augustów. Leśnictwo 
Jastrzębna. Szczegóły zostały określone w dokumentacji, która stanowi załączniki do SWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
Nazwa zamówienia: Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym o nazwie „Budowa urządzeń małej 
retencji i szczególne korzystanie z wód w Nadleśnictwie Augustów – Pakiet I –Leśnictwo Jastrzębna”:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania: 
„Budowa zbiornika i ochrona obszarów mokradłowych w Leśnictwie Jastrzębna” w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2016-2020.Budowa obiektu małej retencji będzie obejmowała prace 
określone w dokumentacji, na którą składają się: Operat wodno-prawny - Pakiet I, Specyfikacja Techniczna 
Wykonania i Odbioru Robót - Pakiet I, Projekt budowalno-wykonawczy - Pakiet I, Przedmiar robót- Pakiet I. 
W ramach pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania pełnego 
zakresu czynności określonych w art.25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282. z późn.zm.- dalej PB).Inspektor nadzoru zobowiązany jest do 
dostosowania godzin pracy do czasu pracy Wykonawcy robót budowlanych, przy czym Zamawiający wymaga 
pełnej dyspozycyjności i inspekcji na terenie prowadzenia robót budowlanych, polegających na obecności 
inspektora nadzoru na terenie budowy w razie potrzeby, gdy konieczność pobytu wynikać będzie z postępu 
robót, przyczyn technicznych, awarii itp.
Okres realizacji zamówienia w danym Pakiecie:
- od dnia zawarcia umowy (ale nie wcześniej niż od dnia przekazania placu budowy wykonawcy robót 
budowlanych objętych nadzorem)
- do dnia zakończenia robót budowlanych, potwierdzonych bezusterkowym protokołem końcowego odbioru 
robót budowlanych objętych nadzorem oraz po uzyskaniu prawomocnych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie dotyczy projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja 
oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” finansowanego ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020).Numer 
projektu: POIS.02.01.00-00-0005/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert-dot.pkt II.2.5 niniejszego ogłoszenia:1)Cena-60%, 2)Dodatkowe doświadczenie inspektora 
nadzoru-40%.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 
pkt 7 PZP.Zamawiający będzie stos. art. 139 ust. 1 - 4 PZP- "procedura odwrócona".

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet II – Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym o nazwie „Rozbudowa zbiornika małej retencji (kat. 
obiektu XXIV) i budowa urządzeń małej retencji w Nadleśnictwie Augustów –Leśnictwo Sajenek.
Część nr: Pakiet II

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71520000 Usługi nadzoru budowlanego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Augustów. Leśnictwo 
Sajenek. Szczegóły określa dokumentacja stanowiąca załączniki do SWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet II - Nazwa zamówienia: Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym o nazwie „Rozbudowa 
zbiornika małej retencji (kat. obiektu XXIV) i budowa urządzeń małej retencji w Nadleśnictwie Augustów – Pakiet 
II–Leśnictwo Sajenek”
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania: 
„Ochrona obszarów mokradłowych w Leśnictwie Sajenek” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2016-2020.
Budowa obiektu małej retencji będzie obejmowała prace określone w dokumentacji, na którą składają się:
Operat wodno-prawny - Pakiet II,Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Pakiet II, Projekt 
budowalno-wykonawczy - Pakiet II, Przedmiar robót - Pakiet II, W ramach pełnienia funkcji nadzoru 
inwestorskiego Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania pełnego zakresu czynności określonych w art.25 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 
234, 282. z późn.zm.- dalej PB).
Inspektor nadzoru zobowiązany jest do dostosowania godzin pracy do czasu pracy Wykonawcy robót 
budowlanych, przy czym Zamawiający wymaga pełnej dyspozycyjności i inspekcji na terenie prowadzenia 
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robót budowlanych, polegających na obecności inspektora nadzoru na terenie budowy w razie potrzeby, gdy 
konieczność pobytu wynikać będzie z postępu robót, przyczyn technicznych, awarii itp.
Okres realizacji zamówienia w danym Pakiecie:
- od dnia zawarcia umowy (ale nie wcześniej niż od dnia przekazania placu budowy wykonawcy robót 
budowlanych objętych nadzorem)
- do dnia zakończenia robót budowlanych, potwierdzonych bezusterkowym protokołem końcowego odbioru 
robót budowlanych objętych nadzorem oraz po uzyskaniu prawomocnych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie dotyczy projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja 
oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” finansowanego ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020). Numer 
projektu: POIS.02.01.00-00-0005/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert-dot. pkt II.2.5. niniejszego ogłoszenia:1) Cena- 60%, 2) Dodatkowe doświadczenie 
inspektora nadzoru - 40%. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 
214 ust. 1 pkt 7 PZP. Zamawiający będzie stos. art. 139 ust. 1 - 4 PZP - "procedura odwrócona".

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.1.8) 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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 098-256815

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: Pakiet I

Nazwa:
Pakiet I- Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym o nazwie „Budowa urządzeń małej retencji i 
szczególne korzystanie z wód w Nadleśnictwie Augustów – Leśnictwo Jastrzębna.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
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V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zakład Konserwacji i Wykonawstwa Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych - Lech Grygo
Adres pocztowy: ul. Mariana Piekarskiego 11
Miejscowość: Suwałki
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Kod pocztowy: 16-400
Państwo: Polska
E-mail: lechgrygo@op.pl 
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 6 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 500.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2

Część nr: Pakiet II

Nazwa:
Pakiet II – Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym o nazwie „Rozbudowa zbiornika małej retencji (kat. 
obiektu XXIV) i budowa urządzeń małej retencji w Nadleśnictwie Augustów –Leśnictwo Sajenek.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
03/08/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zakład Konserwacji i Wykonawstwa Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych - Lech Grygo
Adres pocztowy: ul. Mariana Piekarskiego 11
Miejscowość: Suwałki
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Kod pocztowy: 16-400
Państwo: Polska
E-mail: lechgrygo@op.pl 
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
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Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 20 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 12 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z 
art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 
r. poz. 1129z późn zm. - „PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP. Dokumentacja dostępna jest na stronie:
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow .
Ofertę oraz JEDZ, sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. Zgodnie z art. 781 
Kodeksu cywilnego do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia 
woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Zgodnie z art. 18 ust. 
3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w 
sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając 
stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w 
formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę 
przedsiębiorstwa.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
zadań dotyczących przedmiotu zamówienia. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) 
przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z 
udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia 
(zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw 
ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie. W przypadku 
braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa Wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie 
na warunkach określonych w umowie.Zważywszy na fakt, iż wykonywanie czynności inspektora nadzoru 
polega na pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane, tym samym zasadniczo nie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu 
pracy, Zamawiający nie określa wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.Postępowanie jest prowadzone 
zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1 - 4 PZP. 
Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie 
dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku 
podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Kryteria oceny ofert zostały określone w pkt 16 SWZ.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego 
oferta została uznana za najkorzystniejszą w danym Pakiecie.Okres realizacji zamówienia w danym Pakiecie:
- od dnia zawarcia umowy (ale nie wcześniej niż od dnia przekazania placu budowy wykonawcy robót 
budowlanych objętych nadzorem)
- do dnia zakończenia robót budowlanych, potwierdzonych bezusterkowym protokołem końcowego odbioru 
robót budowlanych objętych nadzorem oraz po uzyskaniu prawomocnych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@www.uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony 
prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane 
zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art.. 579-590 PZP.
Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w 
tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie PZP;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego 
obowiązany.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje 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, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem 
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).
Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści 
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ 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.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o 
którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. 
Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za 
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej 
Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 
PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1041 z późn. zm.).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

16/08/2021 S157
https://ted.europa.eu/TED

7 / 8

mailto:odwolania@www.uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl


Dz.U./S S157
16/08/2021
416607-2021-PL

8 / 8

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@www.uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/08/2021
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