SPECYFIKACJA WARUKÓW ZAMÓWIENIA
Dostawa testów kuwetowych do spektrofotometrów typu UV-VIS DR 5000 i DR 6000
(zakres długości fali: 190÷1100 nm, szerokość spektralna filtra: 2 nm)
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Postępowanie prowadzone jest zgodnie z wewnętrzną procedurą zakupów dostaw i usług
1. ZAMAWIAJĄCY:
CH E MWIK S P. Z O .O .
UL. TORUŃSKA 324A, 85-880 BYDGOSZCZ
REGON: 341608654
NIP: 9532645251
e-mail: zamowienia@chemwik.pl
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Dostawa testów kuwetowych do spektrofotometru typu UV-VIS DR 5000 i DR 6000 (zakres
długości fali: 190÷1100 nm, szerokość spektralna filtra: 2 nm).
Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje dostawę następujących testów:
nr testu

Ilość

LCK 153

10

LCI 400

60

LCI 500

90

LCK 138

40

LCK 238

40

LCK 338

50

20-100 mg/l TNb

LCK 350

50

2-20 mg/l PO4-P

LCK 349

40

Fosfor ogólny

0,05-1,5 mg/l PO4-P

LCK 348
LCK 327
LCK 427

40
8
3

Twardość całkowita
Twardość resztkowa

0,5-5,0 mg/l PO4-P
1-20odH (3-50mg/l Mg; 5-100mg/l Ca)
0,02-06odH (0,15-2mg/l Mg; 0,1-2mg/l Ca)

LCK 654

3

Siarczyny

0,1-5,0 mg/l SO3

LCK 333

15

Detergenty niejonowe

0,2-6,0 mg/l

LCK 345

6

Fenole

0,05-5,0 mg/l

LCK 339
LCK 385
LCK 386
LCK 303
LCK 304
LCK 305

120
10
20
50
50
40

Azot azotanowy

0,23-13,5 mg/l NO3-N
3-30 mg/l C
30-300 mg/l C
2,0-47,0 mg/l NH4-N
0,015-2,0 mg/l NH4-N
1,0-12,0 mg/l NH4-N

LCK 311

25

Chlorki

LCK 341

110

LCK 342

10

LCK 541
LCK 331
LCK 332

3
5
5

Azot azotynowy śladowy
Detergenty kationowe
Detergenty anionowe

0,0015-0,03 mg/l NO2-N
0,2-2,0 mg/l
0,05-2,0 mg/l

LCK 390

2

AOX

0,05-3,0 mg/l

suma

905

-

-

Zakres
Siarczany
ChZT

40-150 mg/l SO4
0-1000 mg/l O2
0-150 mg/l O2
1-16 mg/l TNb

Azot ogólny

OWO
Azot amonowy

Azot azotynowy

5-40 mg/l TNb

1-70 mg/l Cl0,015-0,6 mg/l NO2-N
0,6-6,0 mg/l NO2-N
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Zamawiający oczekuje, że testy kuwetowe będą:
− stanowić

kompletne

zestawy

wszystkich

odczynników

niezbędnych

do

przeprowadzenia analizy określonego parametru,
− posiadać aktualne instrukcje użytkowania w języku polskim,
− posiadać certyfikat jakości w języku polskim, wystawiony dla pojedynczego produktu
lub przynajmniej dla partii odczynników,
− posiadać minimum 6-miesięczny okres przydatności do użycia od dostarczenia ich
Zamawiającemu.
2.1 Dostawa testów będzie odbywać się w warunkach środowiskowych zgodnych z
określonymi w instrukcji użytkowania warunkami ich przechowywania.
2.2 Dostawa będzie wykonywana sukcesywnie w ilości i rodzaju uzależnionym od potrzeb
Zamawiającego.
2.3 Ilość testów jest wielkością szacunkową i służy wyłącznie do obliczenia wartości
ofertowej.
2.4 Rzeczywista ilość realizowanych dostaw poszczególnych testów będzie regulowana na
bieżąco zamówieniami Zamawiającego, przy zachowaniu wartości jednostkowych dla
poszczególnych testów i nie musi być tożsama z wykazem dołączonym do oferty.
2.5 Wykonawca będzie bezpłatnie odbierał z laboratorium zużyte testy kuwetowe dwa razy
w roku. Koszt transportu pokrywa wykonawca.
2.6 Wykonawca powinien posiadać stosowne decyzje, wydane przez właściwe organy,
zezwalające na zbieranie zużytych testów.
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SPOSÓB PODANIA WARTOŚCI OFERTY.

3.1 Wartość Oferty należy podać netto w złotych polskich (PLN) z podaniem stawki i kwoty
podatku VAT, na formularzu ofertowym z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający porówna wyłącznie wartości Ofert, a nie poszczególne składniki tej
wartości. Wartość ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia. Zamawiający zaznacza, że nie ponosi żadnego kosztu poza kosztem
podanym w ofercie.
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3.2 Wartość Oferty stanowić będzie suma wartości netto, otrzymana z iloczynów planowanej
ilości każdego testu i podanej wartości netto za jedno opakowanie (należy wypełnić
tabelkę w formularzu ofertowym Oferty).
3.3 Wartości określone w formularzu ofertowym Oferty będą obejmowały również koszty
transportu oraz inne koszty związane z wykonaniem wszelkich zobowiązań wynikających
z umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
3.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza możliwość w ramach obowiązującej umowy wykonanie zamówień
uzupełniających, nie przekraczających wartości 20% zamówienia podstawowego, po
wartościach jednostkowych zawartych w ofercie.
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TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zamawiający ustala, że dostarczanie testów odbywać się będzie sukcesywnie w miarę potrzeb
Zamawiającego i realizowane od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022r.
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WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie Zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy:
5.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w szczególności posiadają
uprawnienia do zbierania zużytych testów kuwetowych.
5.2 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie
przedmiotu zamówienia oraz będą dysponować potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia tj:
•

Zrealizowali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedno
zamówienie o wielkości (wartość zamówienia minimum 100 000,00 zł netto w ciągu
kolejnych 12 miesięcy) i złożoności (minimum różnych testów) ) porównywalnej z
zakresem niniejszego Zamówienia, z podaniem podstawowych danych dotyczących
tego zamówienia (wartość, przedmiot zamówienia, daty wykonania i odbiorcę).

5.3 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5.4 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
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niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji
wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
5.5 Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie zamówienia
5.6 Zamawiający z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy:
− wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
−

wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali
oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

−

wykonawców (dotyczy osób fizycznych, wspólników w spółkach jawnych,
partnerów lub członków zarządu w spółkach partnerskich, komplementariuszy w
spółkach

komandytowych

oraz

spółkach

komandytowo-akcyjnych,

urzędujących członków organu zarządzającego osób prawnych), których
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę

zarobkową,

przestępstwo

przeciwko

środowisku,

przestępstwo

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
− podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
− Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz.U.2021.275 t.j. z dnia 2021.02.11), złożyli odrębne oferty w tym samym
postępowaniu, chyba że wykażą, iż istniejące między nimi powiązania nie
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prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5.7 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, warunki
określone w pkt 5.1- 5.3 winni spełniać wszyscy wykonawcy wspólnie. Warunki
określone w pkt 5.5 winien spełniać każdy wykonawca oddzielnie.
5.8 Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie na zasadzie „spełnia – nie spełnia”,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w pkt. 6 Specyfikacji
– „Wymagane dokumenty”. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie
wynikać, że w/w warunki zostały spełnione.
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WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

Do oferty (Załącznik nr 1) należy dołączyć:
6.1 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia z postępowania (zał. Nr 2 do SWZ)
6.2 oświadczenie, iż Wykonawca w ciągu ostatnich trzech lat zrealizował należycie co
najmniej jedno zamówienie o wielkości (wartość zamówienia minimum 100.000 zł w
ciągu kolejnych 12 miesięcy) i złożoności (minimum 10 różnych testów) porównywalnej
z zakresem niniejszego Zamówienia, z podaniem podstawowych danych dotyczących tego
zamówienia (wartość, przedmiot zamówienia, daty wykonania i odbiorcę). (zał. Nr 2 do
SWZ)
6.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
6.4 Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
6.5 Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
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społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
6.6 Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej (zał. Nr 2 do SWZ).
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KRYTERIA OCENY OFERT

7.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
Cena: 100%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
7.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wyboru najkorzystniejszej oferty, jeżeli
żadna z oferta nie będzie spełniała oczekiwań odnośnie wartości lub będzie niezgodna z
opisem przedmiotu zamówienia.
7.3 Jeżeli złożone zostaną oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców,
których oferty dotyczą, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wezwani
wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaproponować cen wyższych niż
zaoferowane w ofertach pierwotnych.
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OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

8.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SWZ i
przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. Wzór
oferty stanowi Załączniki nr 1 do SWZ.
8.2 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie
odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i
złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z
tego tytułu względem Zamawiającego.
8.3 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej. Wszystkie kartki
oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez
osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby
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Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny
sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione
8.4 Jeżeli

Wykonawca

ma

siedzibę

lub

miejsce

zamieszkania

poza

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo, jeżeli w kraju miejscu
zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wymienionych wyżej, dokument zawierający
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub notariuszem wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.5 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8.6 Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać
przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji
objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny
ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji
Postępowania oraz ich ujawnienie.
MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
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Oferty należy złożyć do dnia 14.12.2021 r. do godz. 12:00 w siedzibie Chemwik sp. z o.o. w
Bydgoszczy, ul. Toruńska 324A, 85-880 Bydgoszcz, w zaklejonej kopercie zawierającej
informację o nadawcy (firma/nazwa lub imię i nazwisko wykonawcy oraz adres) z opisem:
Dostawa testów kuwetowych do spektrofotometrów typu UV-VIS DR 5000 i DR 6000
(zakres długości fali: 190÷1100 nm, szerokość spektralna filtra: 2 nm)
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2021 r. o godz. 12:15, w siedzibie Zamawiającego.
W ZWIĄZKU ZE STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO KTÓRY OBOWIĄZUJE
W

POLSCE

W

BEZPIECZEŃSTWO

ZWIĄZKU

Z

PANDEMIĄ

PRACOWNIKÓW

SARS-CoV-2,

WYKONAWCÓW,

W

JAK

TROSCE
I

O

SAMYCH

PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO, OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ W
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WYZNACZONYM TERMINIE WYŁĄCZNIE W OBECNOŚCI PRACOWNIKÓW
ZAMAWIAJĄCEGO.
INFORMACJĘ DOTYCZĄCĄ ZŁOŻONEJ OFERTY, W TYM NAZWY I ADRESY
WYKONAWCÓW

ORAZ

CENY,

ZAMAWIAJĄCY

PRZEŚLE

WSZYSTKIM

WYKONAWCOM, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTĘ W POSTĘPOWANIU.
W

PRZYPADKU

ZAINTERESOWANYCH

NIEBIORĄCYCH

UDZIAŁU

W

POSTĘPOWANIU, NA PISEMNY WNIOSEK STRONY.
9.1 Jeżeli oferta zostanie opisana w inny sposób niż powyżej, Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za jej nieprawidłowe przekazanie do siedziby Zamawiającego bądź
przedwczesne, przypadkowe otwarcie.
9.2 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod
warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i
wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
▪

w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że
wycofuje swą ofertę, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie z pkt. 9, z dopiskiem
„wycofanie”

▪

w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą
zmienia, określając rodzaj i zakres zmian. W przypadku konieczności wymiany bądź
przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca powinien dokumenty te złożyć.
Powyższe oświadczenia i ewentualne dokumenty należy umieścić w zamkniętej
kopercie, oznaczonej zgodnie z pkt. 9 z dopiskiem „zmiany”

OSOBY DO KONTAKTU
W sprawach merytorycznych:
Kierownik laboratorium tel. 52 365 83 44; e-mail: laboratorium@chemwik.pl;
Specjalista laborant ds. technicznych tel. 52 365 83 45; e-mail: labor@chemwik.pl
W sprawach formalno – prawnych:
Specjalista ds. zamówień tel. 664 033 474; e-mail: zamowienia@chemwik.pl
10 OFERTY WSPÓLNE
10.1

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wspólnej

10.2

Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania

ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy
10.3

Umocowanie dla pełnomocnika musi być dołączone do oferty
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Pełnomocnik Wykonawców pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w trakcie trwania

10.4

postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, oświadczenia, korespondencję
itp.
10.5

Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z SWZ oraz zawierać dokumenty i

oświadczenia określone w pkt. 6
11 ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZLECENIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
11.1

O wynikach postępowania wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani

drogą faksową lub mailową
11.2

Z wybranym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania wykonawcą zostanie zawarta

umowa w terminie 7 dni od przekazania informacji o wynikach postępowania.
11.3

Niepodpisanie przez Wykonawcę umowy w tym terminie traktowane będzie jako

rezygnacja z wykonania zamówienia.
11.4

Wartości podane w pkt. 5 formularza oferty (zał. nr 1) są wiążące dla obu stron

umowy do końca okresu realizacji zamówienia, na który zawarto umowę i nie mogą ulec
zmianie.
11.5

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego

etapie, bez podania przyczyn.

12 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.

ISTOTNE

DLA

WPROWADZONE

STRON
DO

POSTANOWIENIA,

TREŚCI

ZAWIERANEJ

KTÓRE
UMOWY

ZOSTANĄ
W

SPRAWIE

ZAMÓWIENIA.
13.1

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

13.2

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie niniejszego zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

14.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
b) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
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c) Zamawiający dopuszcza możliwość w ramach obowiązującej umowy wykonanie
zamówień uzupełniających, nie przekraczających wartości 20% zamówienia
podstawowego
d) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
e) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywały się w pieniądzu
polskim. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
f) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
g) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
h) Postępowanie prowadzone jest zgodnie z wewnętrzną procedurą zakupów dostaw i
usług w której nie przewidziano odwołań. Rozstrzygnięcia zamawiającego w
postępowaniach o udzielenie zamówienia są ostateczne.
Wykaz załączników do SWZ:
Załącznik nr 1 - Wzór oferty
Załącznik nr 2 – Oświadczenia
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
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Opracowała

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Akceptuję
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