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O~" 130 Babosze wo, ul. Warszawska 9A
Re gon 130378054

NIP 5671790440
Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona b~zie specyfikacja istotnych warunkow zamowienia Ueieli
dotyczy):
htto 'I!www,ugbaboszewo,bip,org,pl
Ogloszenie nr 35758 - 2017 z dnia 20 17-03-02 r.

Baboszewo : Dostawa materia/ow budowlanych do remontu budynkow
stanowiqcych w/asnosc Gminy Baboszewo - czesc I
OGtOSZENI E 0 ZAM6wI ENI U - Dostawy
Zamieszczanie og toszen ia: obowicgkowe

Ogl osze nie dolyczy: zamowienia publicznego
Zamowie nie dotyczy projek t u lub programu wspolfina nsowanego ze srodkow Uni i Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

o zamowien ie mogq ubiegac si~ wyl qcznie zak lad y pracy ch r onionej
dzial alnosc, lub dzialalnosc ich

wyodr~bnionych

oraz wykonawcy, ktorych

orga nizacyjn ie j ednost ek, ktore

realizowaly zamowieni e, obejmuje spol ecznq i zawodowq

integracj~

osob

b~dq

b~dqcych

czl onkami

grup spo tecznie margin alizo wa ny ch

nie

Naleiy podac minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia osob naleiqcych do jednej lub wi.;cej kategorii,

0

ktorych mowa wart. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy nii 30%, osob zatrudnionych przez zaklady pracy
chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWI AJACY
Post~powanie

przeprowadza cen tr alny zamaw iajqcy

nie
Post~pow an ie

przeprowadza podm iot. k lor em u zama w iaj "Icy po w ierzyll pow ie rzyli

prze pr owadzenie

post~powan i a

nie
I nforma cje na lem al podmiotu kloremu zamawiajqcy powierzyll powier zy li pr owadze n ie
postfi!pOW an ia :

I
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Post~pow

an ie jest przeprow adzan e w spoln ie przez zamaw iaj qcych

nie

Jezeli tak, nalezy wymieni': zamawiajqcych, ktorzy wspolnie przeprowadzajq post~powanie oraz pod a':
adresy ich siedzib, kraj owe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz z danymi do
kontaktow:

Post~pow

an ie jest przeprow adzane w sp61n ie z zamaw iaj qcym i z in nych pari stw

czlonkowskich Unii Europejskiej

nie
W przypadku przeprow adzan ia postfi!pow an ia w sp61n ie z zamaw iaj qcym i z in n ych panstw
czlonkowskich Un ii Eu ropejskiej - majqce zastosDwanie krajowe prawo zam6wieri
publicznych:
I nformacje dodatkowe:
I . 1) NAZWA I ADRES: Gmina Baboszewo, krajowy numer identyfikacyjny 53359300000, ul. ul.
Warszawska ,09130

Baboszewo, woj. mazowieckie, panstwo Polska, tel. 23 6611091,6611092,

6611082, e-mail ugbahoszewo@wp.pl. faks 236 611 071.
Adres strony internetowej (URL): www.ugbaboszew.bip.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWI AJI\CEGO: Administracja samorzqdowa
.3) WSPOLNE UDZI ELANI E ZAMOWI ENI A (j eteli dotyczy):
Podzial obowiqzkow mi~zy zamawiajqcymi w przypadku wspolnego przeprowadzania post~powania,
w tym w przypadku wspolnego przeprowadzania post~powania z zamawiajqcymi z innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiajqcych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
post~powania,

czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie

post~powania

odpowiadajq pozostali

zamawiajqcy, czy zamowienie b~zie udzielane przez kazdego z zamawiajqcych indywidualnie, czy
zamowienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta/ych zamawiajqcych):
1.4) KOMUNI KACJA

Nieograniczony, petny i bezposredni dostE;!p do dokument6w z postf?powania moi:na uzyskac
pod adresem (URL)
tak
www.ugbaboszewo.bip.org.pl

~
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Adres strony internet ow ej, na ktorej zamieszezona

b~dzie

speeyfikaej a istotn yeh w aru n kow

zam6w ienia

tak
www.ugbaboszewo.bip.org.pl

Dost~p

do dokument6w z postl?Powania jest ograniczony -

wj~cej

informacji moi:na uzyskac

pod adresem

nie

Oferty lub wnioski 0 dopuszczenie do udziafu w post~powaniu nalezy przesytac:

Elektron iezn ie

nie
adres

Dopuszczone jest przestanie ofert lub wniosk6w 0 dopuszczenie do udziatu w
post~powaniu

winny sposob:

nie
Wymagane jest przesfan ie ofert lub wniosk6w 0 dopuszczenie do udziatu w post~powaniu
winny spos6b:

tak
Jnny sposob:
Przesylka pocztwow~ kurierska ub osobiscie w zamkni~tej kopercie.
Adres:
Urz~d

Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz~dzi i urzqdzen lub format6w plik6w,

ktore nie s'l ogolnie

dost~pne

nie
Nieograniczony, pelny, bezposredni i bezplatny dost~p do tych narz~dzi mozna uzyskac pod adresem:

CURL)

SEKCJA II: PRZEDM lOT ZAMOWI ENI A
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11 .1) Nazwa nadan a zam6wieniu przezzamawiajqcego: Dostawa materialow budowlanych do
remontu budynkow stanowiqcych wlasnose Gminy Baboszewo - czese I
Numer referencyj ny : OAiZP.271.1.1.2017
Przed w szcz~ciem

post~pow an ia

a udzielen ie zam

ow len ia przeprow adzon 0

dialog tech n iczny

nie

11.2) Rodzaj zam6wienia: dostawy
11 .3) I nformacja 0 mozliwosci skladania ofert

cz~sciowych

Zamowienie podzielone jest na cz~sci:
Nie
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do udzielenia lqcznie

nast~pujqcych cz~sci

lub grup

cz~sci :

Zamowienie jest udzielane w cz~sciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odr~bnego postepowania.

11.4) Krotki opis przenmiotu zam6wienia (wielkosc, zakres, rodzaj i

ilose dostaw,

ustug lub robot

budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

us{ug~

lub roboty

budowlane: Cz~se I zamowienia obejmuj~ dostaw~ materialow budowlanych do remontu budynkow: Szkoly Podstawowej w Polesiu (remont sali gimnastycznej), - Szkoly Podstawowa w Mystkowie
(termomodernizacja), - Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii (termomodernizacja), - Osrodka
Zdrowia w Sarbiewie.

11.5) Gl6wny kod CPV: 44111000-1

II .6) Calkow ita w artose zam 6w ien ia Uezeli zamawiajqcy podaje informacje 0 wartosci zamowienia):
Wartose bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupow - szacunkowa calkowita
maksymalna wartose w calym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupow)

I
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11 .7) Czy przew iduj e

s i~

udzielenie zamowien . 0 kt orych mow a wa rt. 67 u st. 1 pkt 6 i 7 1u b w

art. 134 u st. 6 pk t 3 ustawy Pzp : nie
11.8) Okres. w ktorym rea lizowane

b~dzie

zam6w ien ie lub okr es. na ktory zosta ta zawarta

umowa ramowa lu b ok res, na kt6ry zQstat usta now iony dynamiczny system zakup6w :
Okres w dniach: 30

11 .9) I nformacje dodatkowe:

SEKCJA III : I NFORMACJE 0 CHARAKTERZE PRAWN YM. EKONOMI CZNYM .
FI NANSOWYM I TECHNI CZNYM
11 1.1) WARUNKI UDZI AtU W POSTE;POWANI U
III .1 .1) Kom petencj e lu b u praw nien ia do prow adze n ia ok re slo nej dzialalnosci
zawodowej . 0 il e wyn ika to z

odr~bnyc h

przepisow

Okreslenie warunkow: Wykonawca spelni warunek udzial u w post~powaniu dotyczqcy kompetencj i lub
uprawnien do prowadzenia dzialalnosci, 0 ktorym mowa w pkt 5.2. 1. lit. a) SIWZ, skladajqc
oswiadczenie, 0 ktorym mowa w art.25a ust.l pkt 1 ustawy Pzp (wzor -zal. nr 2 do SIWZ).
I nformacje dodatkowe
I II .1.2) Sytuacj a f inansow a lu b ekonom iczna
Okreslenie warunkow: Wykonawca spelni warunek udzialu w post~powaniu dotyczqcy sytuacji
ekonomicznej lub finansowej, 0 ktorym mowa w pkt 5.2 .1. lit. b) SIWZ skladajqc oswiadczenie, 0
ktorym mowa w art.25a ust.! pkt 1 ustawy Pzp (wzor -zal . nr 2 do SIWZ).
Informacje dodatkowe
111 .1.3) Zdo lno sc te c hniczna lub zaw odowa
Okreslenie warunkow: Wykonawca spelni warunek dotyczqcy zdolnosci technicznej lub zawodowej, 0
ktorym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ skladajqc oswiadczenie, 0 ktorym mowa w art.25a ust.! pkt 1
ustawy Pzp (wzor - zal. nr 2 do SI WZ).
Zamawiajqcy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku 0 dopuszczenie do udzialu
w post~powaniu imion i nazwisk osob wykonujqcych czynnosci przy realizacji zamowienia wraz z
informacjq 0 kwal ifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych osob : nie
Informacje dodatkowe:
111 .2) PODSTAWY WYKLUCZENI A

i
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111.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone wart. 24 ust. 1 ustawy Pzp
111.2.2) Zamawiaj'lcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp tak
Zamawiajqcy przewiduje

nast~pujqce

fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia okreslona wart. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZp)
111.3) WYKAZ OSWI ADCZEN SKtADANYCH PRZEZ WYKONAWCE; W CELU WSTE;PNEGO
POTWI ERDZENI A, ZE NI E PODLEGA ON WYKLUCZENI U ORAZ SPEtNI A WARUNKI UDZI AlU
W POSTE;POWANI U ORAZ SPEtNI A KRYTERI A SELEKCJI
Oswiadczenie 0 niepod leganiu wykluGzen iu oraz spefnianiu warunk6w udziatu w
post~pow

an iu

tak
Oswiadczenie 0 spetnianiu kryteriow selekcji

nie
111.4) WYKAZ OSWI ADCZEN LUB DOKUMENTOW ,SKtADANYCH PRZEZ WYKONAWCE; W
POSTE;POWANI U NA WEZWANI EZAMAWI AJACEGO W CELU POTWI ERDZENI A
OKOLI CZNOSCI , 0 KTORYCH MOWA WART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziafu w

post~powaniu

zamawiajqcy

iqda odpisu z w!asciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 0 dzia!alnosci gospodarczej,
jeieli

odr~bne

przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
111.5) WYKAZ OSWI ADCZEN LUB DOKUMENTOW SKtADANYCH PRZEZ WYKONAWCE; W
POSTE;POWANI U NA WEZWANI E ZAMAWI AJACEGO W CELU POTWI ERDZENI A
OKOLI CZNOSCI , 0 KTORYCH MOWA WART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
111. 5.1) W ZAKRESI E SPEtN I ANI A WARUNKOW UDZI AtU W POSTE;POWANI U:

nie
111 .5.2) W ZAKRESI E KRYTERI OW SELEKCJ I :
111.6) WYKAZ OSWI ADCZEN LUB DOKUMENTOW SKtADANYCH PRZEZ WYKONAWCE; W
POSTE;POWANI U NA WEZWANI E ZAMAWI AJACEGO W CELU POTWI ERDZENI A
OKOLI CZNOSCI, 0 KTORYCH MOWA WART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie
111.7) I NNE DOKUMENTY NI E WYMI ENI ONE W pkt 11 1.3) - 111.6)
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia og!oszenia na stronie internetowej Zamawiajqcego informacji,
o ktorej mowa w art.86 ust 3 PZP Wykonawca (bez wezwania)z!ozy Zamawiajqcemu oswiadczenie 0
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przynaleinosci lub braku przynaleznosci do gnupy kapitalowej - wzor za l. nr 4 do SIWZ.

SEKCJA I V: PROCEDURA

I V.1) OPI S
I V.1.1) Tr yb udzielenia zamow ien ia: przetarg nieograniczony
I V.1.2) Zamaw iaj 'ley z'lda w n iesien ia w adiu m:

nie

I V.1.3) Przewiduje

s i~

udzielenie za li ezek na poezet wykonan ia zamowienia:

nie

I V.1.4) Wymaga

si~

zlozenia ofert w postaei katalogow elektronicznyeh lub dol 'lezenia do

ofert katalogow elektronieznyeh :

nie
Dopuszcza si~ zlozenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dolqczenia do ofert katalogow
elektronicznych:

nie
Informacje dodatkowe:

I V.1.5. ) Wymaga

si~

zlozenia ofe rt y wariantowej:

nie
Dopuszcza

si~

zlozenie oferty wariantowej

nie
Ziozenie oferty wariantowej dopuszcza si~ tylko z j ednoczesnym zlozeniem oferty zasadniczej:

nie

I V. 1.6) Przewidywana liezba wykonaweow, kt6rzy zostan'l zaproszeni do udzialu w
post~ p owan iu

(przetarg ograniczony, negocjacje

Z

ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawcOw
Przewidywana minimalna liczba wyko nawcow
Maksymalna Iiczba wykonawcow

7 z 12
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Kryteria selekcji wykonawcow:

I V.1.7) I nlormaeje na temat umowy ramowej lub dynamieznego systemu zakup6w :
Umowa ramowa

b~dzie

zawarta :

ezy przewiduje si~ ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowej:

nie
Infonmacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

nie
Inlonmacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza si~ zlozenie alert w formie
katalog6welektronicznych :

nie
Przewiduje si~ pobranie ze zlozonych katalogow elektronicznych informacji potrzebnych do
sporz~dzenia afert w ramach umawy ramowej/ dynamicznego systemu zakupow:

nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przew idzian e jest przeprow adzen ie au kcj i elektron ieznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) nie
Nalezy w skazac elem enty, kt6rych w artosei

b~dq

przedm iotem au kej i elektron ieznej:

Przewiduje si~ ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajqce z opisu przedmiotu

zam6wienia :

nie
Nalezy podac, ktore informacje zostan~ udost~pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki b~zie termin ich udost~pnienia:
Infonmacje datycz~ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposob post~powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b~~ warunki, na jakich
wykonawcy b~d~ mogli licytowac (minimalne wysokosci post~pieri):
Informacje dotycz ~ce wykorzystywanego sprz~tu elektronicznego, rozwi~zari i specyfikacji technicznych w

l z 12
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zakresie polqczen:
Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w aukcji elektronicznej:
Informacje 0 liczbie etapow aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwan ia etapu

Czy wykonawcy, ktorzy nie zlozyli nowych postqpien, zostanq zakwalifikowani do nast~pnego etapu:

nie
Warunki zamkni~cia aukcji elektronicznej:

I V.2) KRYTERI A OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
I V.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena

100

I V.2.3) Zastosowan ie procedury , 0 kt6rej mowa wart. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
niecgraniczony)
tak
I V.3) Negocj acj e z ogloszen iem , dialog kon k u rencyj ny , part n erstwo in now acyj ne
I V.3.1) I nformacje na temat negocjacji z ogloszeniem
Minimalne wymagania, ktore muszq spelniac wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamowienia na podstawie ofert wst~pnych bez
przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Nalezy pod a': informacje na temat etapow negocjacji (w tym liczb~ etapow):

Informacje dodatkowe

I V.3.2) I nfo r macje na temat dialogu konkurencyjnego

2017-03-02 15:24
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Opis potrzeb i wymagari zamawiajqcego lub informacja 0 sposobie uzyskan ia tego opisu:

I nformacja 0 wysokosci nagrod dla wykonawcow, ktorzy podaas dialogu ko nkurencyj nego przedstawili
rozwiqzania stanowiqce

podstaw~

Wst~p ny

post~powania :

harmonogram

do skladania olert, jezeli zamawiajqcy przewiduje nagrody:

Pod zial dialogu na etapy w cel u ograniaenia liaby rozwiqzari: nie
Nalezy podac informacje na temat eta pow dialogu:

Informacje dodatkowe:

I V.3.3) I nfo rm acje na t emat par tner stwa in nowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamowienia definiujqce minimalne wymagania, ktorym muszq odpowiadac
wszystkie oferty:

Pod zial negocjacji na etapy w celu ograniaeniu liaby ofert podlegajqcych negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriow oceny olert wskaza nych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia:

nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Li cytacja elektroniczna
Adres strony internetowej , na ktorej b~dzie prowadzona licytacja elektroniana:
Adres strony internetowej, na ktorej jest dost~pny opis przed miotu zamowienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyaqce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w tym wymagania
technia ne urzqdzen informatyanych:
Sposob post~powania w toku licytacji elektronianej, w tym okreslenie minimalnych wysokosci postqpieri:
Informacje 0 liabie etapow licytacji elektronicznej i aasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr aas trwa nia etapu

oz 12
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Wykonawcy, ktorzy nie zloiyli nowyeh postqpieri, zostanq zakwalifikowani do nast~pnego etapu: nie
Termin otwareia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki

zamkni~ia

licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostanq wprowadzone do tresei zawieranej umowy w sprawie
zamowienia publicznego, albo ogolne warunki umowy, albo wzor umowy:

Wymagania dotycz'lee zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

I V.5) ZMI ANA UMOWY
Przewiduje

s i~

ist otne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Naleiy wskazac zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiajqcy przewiduje moiliwos.: dokonania zmian postanowieri zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty w sytuacji niemoiliwej do przewidzenia w ehwili zawareia umowy, na uzasadniony wniosek w
nast~pujqcych przypadkaeh: l)gdy zmiana umowy w sposob obiektywny jest korzystna dla

Zamawiajqeego, a na dokonanie tej zmiany wyraia zgod~ Wykonawea, 2)dopuszezalne Sq wszelkie zmiany
nieistotne rozum iane jako zmiany umowy wywolane przyczynami zewn~trznymi, ktore w sposob
obiektywny uzasadniajq potrzeb~ tyeh zmian, niepowodujqee zaehwiania rownowagi ekonomicznej
pomi~zy Wykonawca a Zamawiajqcym, ktore nie prowadzq rowniei do zaehwiania pozycji konkurencyjnej

Wykonawcy w stosunku do innycih Wykonaweow biorqcyeh udzial w postepowaniu, jak

tei

nie prowadzq

do zmiany kr~gu Wykonaweow zdolnyeh do wykonania zamowienia lub zainteresowanyeh udzialem w
postepowaniu. 3)Zamawiajqcy przewiduje moiliwos.: dokonania zmian postanowieri zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty w przypadku, gdy I'lczna wartos.: zmian jest mniejsza od 10% wartosci
zamowienia okreslonej w §6 ust. l.

I V.6) INFORMACJE ADM INI STRACYJNE

I V.6 .1) Sposob udo st~ pniania informacj i 0 charakterze poufnym Ueieli dotyczy):

Srodki slu z<jce ochronie informacj i 0 charakterze poufnym

I V.6.2) Termin skladania ofert lu b wnioskow

I

z 12

0

dopuszczen ie do udzialu w

post~powan iu :
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http: // bzp.lIzp.gov.pJlOlltJBrow se r.aspx"id~df4d51

)gloszenie

e8 -2829-4d5b-ad ..

Data: 10103/2017, godzina: 11:00,
Skrocenie terminu skladania wnioskow, ze wzgl~du na piln~ potrzeb~ udzielenia zamowienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):
nie
Wskazae powody:

J~zyk lub j~zyki, w jakich mog~ bye sporz~dzane olerty lub wnioski 0 dopuszczenie do udzialu w
post~powaniu

>

I V.6.3) Termin zw iqza nia ofertq: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert)
I V.6.4) Przew iduj e si~ un iew ain ien ie post~pow an ia 0 U dzielen ie zam 6w ien ia, w przypadku

nieprzyznania srodk6w pochodzqcych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajqcych
zwrotowi srodk6w z pomocy udzielonej przez panstwa czl onkowskie Europejskiego

Porozumienia

0

Wolnym Handlu (EFTA), kt6re mialy bye przeznaczone na sfinansowanie

cal osei lub cz~sci zam6w ien ia: nie
I V .6.5) Przew iduj e s i~ un iew ain ien ie post~pow an ia 0 udzielen ie zam ow ien ia, j eieli srodki
sl uzqce sfinan sowani u zam6wieri na badania naukowe lub prace rozwo j owe , kt6re
zamaw iaj qCY zam ie rzal przeznaczy6 na sfinan sow an ie calosei lu b cz~sci zam6w ienia, n ie

zostal y mu przyznane nie
I V.6.6) I nformacje dodatkowe:
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