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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w
Krakowie

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Wielicka 265

Miejscowość:  Kraków Kod pocztowy:  30-663 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 126583979

Osoba do kontaktów:  Maria Gągol

E-mail:  zp@usdk.pl Faks:  +48 126581081

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.bip.usdk.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa produktu leczniczego Immunoglobulinum Humanum Normale w ramach programu lekowego
„ Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci” wraz z bezpłatnym użyczeniem pomp strzykawkowych
do infuzji podskórnych do podawania wymienionego produktu leczniczego - 2 grupy

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktu leczniczego Immunoglobulinum Humanum Normale
w ramach programu lekowego „ Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci” wraz z bezpłatnym
użyczeniem pomp strzykawkowych do infuzji podskórnych do podawania wymienionego produktu leczniczego
dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie - 2 grupy
3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 33.60.00.00-6 produkty farmaceutyczne
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają FORMULARZE CENOWE – załącznik nr 3/1, 3/2
3.4. Wymagany minimalny termin płatności wynosi 60 dni.
3.5. W przypadku, gdy lek będący przedmiotem zamówienia znajduje się w Katalogu Substancji Czynnych NFZ,
cena tego leku nie może być wyższa niż podana w Katalogu.
3.6. Wymagany okres niezmienności cen jednostkowych netto podanych w ofercie wynosi 6 miesięcy
3.7. Zmiana podatku VAT następuje z mocy prawa.
3.8. Wykonawca oferując produkt leczniczy , środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego ,
wyrób medyczny znajdujący się na liście leków refundowanych przy obliczaniu ceny musi wziąć pod uwagę
zapisy art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego , wyrobów medycznych ( Dz.U. nr 122 poz. 696), oraz odpowiedniego
obwieszczenia Ministra Zdrowia dotyczącego leków stosowanych w ramach chemioterapii z uwzględnieniem
limitu finansowania danego leku oraz kodr EAN (lub innego odpowiadającego kodowi EAN)
3.9. Przez produkty lecznicze, stanowiące przedmiot zamówienia należy rozumieć produkty lecznicze w
rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 45
poz. 271 z późniejszymi zmianami). Zaoferowane produkty lecznicze muszą być dopuszczone do obrotu na
zasadach określonych w art. 3 lub 4 lub 4a ustawy Prawo farmaceutyczne.
3.10. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w oparciu o art. 29 ust. 3 ustawy. Pod
pojęciem oferty równoważnej rozumie się ofertę złożoną na preparat w zakresie tej samej substancji czynnej, w
postaci i dawce, a także w opakowaniu, o wielkości i rodzaju, wskazanym przez Zamawiającego.
3.11. W przypadku, gdy lek będący przedmiotem zamówienia w momencie wyceny jest niedostępny na rynku,
Wykonawca zobowiązany jest do wyceny tego leku po ostatniej obowiązującej cenie.
3.12. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom.
4. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH - 2 grupy

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33600000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
EZP-271-2/65/2014

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_regina
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-053109   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 080-139804  z dnia:  24/04/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
22/04/2014  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.5)

Zamiast:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub
zakupu :
3.1. Przedmiotem zamówienia jest
dostawa produktu leczniczego
Immunoglobulinum Humanum
Normale
w ramach programu lekowego
„ Leczenie pierwotnych niedoborów
odporności u dzieci” wraz z
bezpłatnym
użyczeniem pomp strzykawkowych
do infuzji podskórnych do podawania
wymienionego produktu leczniczego
dla Uniwersyteckiego Szpitala
Dziecięcego w Krakowie - 2 grupy
3.2. Oznaczenie kodowe
Wspólnego Słownika Zamówień
CPV: 33.60.00.00-6 produkty
farmaceutyczne
3.3. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawierają
FORMULARZE CENOWE –
załącznik nr 3/1, 3/2

Powinno być:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub
zakupu :
3.1. Przedmiotem zamówienia jest
dostawa produktu leczniczego
Immunoglobulinum Humanum
Normale
w ramach programu lekowego
„ Leczenie pierwotnych niedoborów
odporności u dzieci” wraz z
bezpłatnym
użyczeniem pomp strzykawkowych
do infuzji podskórnych do podawania
wymienionego produktu leczniczego
dla Uniwersyteckiego Szpitala
Dziecięcego w Krakowie - 2 grupy
3.2. Oznaczenie kodowe
Wspólnego Słownika Zamówień
CPV: 33.60.00.00-6 produkty
farmaceutyczne
3.3. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawierają
FORMULARZE CENOWE –
załącznik nr 3/1, 3/2
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3.4. Wymagany minimalny termin
płatności wynosi 60 dni.
3.5. W przypadku, gdy lek będący
przedmiotem zamówienia znajduje
się w Katalogu Substancji Czynnych
NFZ,
cena tego leku nie może być wyższa
niż podana w Katalogu.
3.6. Wymagany okres niezmienności
cen jednostkowych netto podanych
w ofercie wynosi 6 miesięcy
3.7. Zmiana podatku VAT następuje
z mocy prawa.
3.8. Wykonawca oferując produkt
leczniczy , środek spożywczy
specjalnego przeznaczenia
żywieniowego ,
wyrób medyczny znajdujący się na
liście leków refundowanych przy
obliczaniu ceny musi wziąć pod
uwagę
zapisy art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12
maja 2011 roku o refundacji leków,
środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego ,
wyrobów medycznych ( Dz.U. nr 122
poz. 696), oraz odpowiedniego
obwieszczenia Ministra Zdrowia
dotyczącego leków stosowanych
w ramach chemioterapii z
uwzględnieniem
limitu finansowania danego
leku oraz kodr EAN (lub innego
odpowiadającego kodowi EAN)
3.9. Przez produkty lecznicze,
stanowiące przedmiot zamówienia
należy rozumieć produkty lecznicze
w
rozumieniu ustawy Prawo
farmaceutyczne z dnia 6 września
2001 roku (tekst jednolity: Dz. U.
2008 r. Nr 45
poz. 271 z późniejszymi zmianami).
Zaoferowane produkty lecznicze
muszą być dopuszczone do obrotu
na
zasadach określonych w art.
3 lub 4 lub 4a ustawy Prawo
farmaceutyczne.
3.10. Zamawiający dopuszcza
możliwość złożenia ofert
równoważnych w oparciu o art. 29
ust. 3 ustawy. Pod

3.4. Wymagany minimalny termin
płatności wynosi 60 dni.
3.5. W przypadku, gdy lek będący
przedmiotem zamówienia znajduje
się w Katalogu Substancji Czynnych
NFZ,
cena tego leku nie może być wyższa
niż podana w Katalogu.
3.6. Wymagany okres niezmienności
cen jednostkowych netto podanych
w ofercie wynosi 6 miesięcy
3.7. Zmiana podatku VAT następuje
z mocy prawa.
3.8. Wykonawca oferując produkt
leczniczy , środek spożywczy
specjalnego przeznaczenia
żywieniowego ,
wyrób medyczny znajdujący się na
liście leków refundowanych przy
obliczaniu ceny musi wziąć pod
uwagę
zapisy art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12
maja 2011 roku o refundacji leków,
środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego ,
wyrobów medycznych ( Dz.U. nr 122
poz. 696), oraz odpowiedniego
obwieszczenia Ministra Zdrowia
dotyczącego leków stosowanych
w ramach chemioterapii z
uwzględnieniem
limitu finansowania danego
leku oraz kodr EAN (lub innego
odpowiadającego kodowi EAN)
3.9. Przez produkty lecznicze,
stanowiące przedmiot zamówienia
należy rozumieć produkty lecznicze
w
rozumieniu ustawy Prawo
farmaceutyczne z dnia 6 września
2001 roku (tekst jednolity: Dz. U.
2008 r. Nr 45
poz. 271 z późniejszymi zmianami).
Zaoferowane produkty lecznicze
muszą być dopuszczone do obrotu
na
zasadach określonych w art.
3 lub 4 lub 4a ustawy Prawo
farmaceutyczne.
3.10. Zamawiający dopuszcza
możliwość złożenia ofert
równoważnych w oparciu o art. 29
ust. 3 ustawy. Pod
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pojęciem oferty równoważnej
rozumie się ofertę złożoną na
preparat w zakresie tej samej
substancji czynnej, w
postaci i dawce, a także w
opakowaniu, o wielkości i rodzaju,
wskazanym przez Zamawiającego.
3.11. W przypadku, gdy lek będący
przedmiotem zamówienia w
momencie wyceny jest niedostępny
na rynku,
Wykonawca zobowiązany jest
do wyceny tego leku po ostatniej
obowiązującej cenie.
3.12. Wykonawca zobowiązany
jest do wskazania w ofercie części
zamówienia, której wykonanie
powierzy
podwykonawcom.
4. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
SKŁADANIE OFERT
CZĘŚCIOWYCH - 2 grupy

pojęciem oferty równoważnej
rozumie się ofertę złożoną na
preparat w zakresie tej samej
substancji czynnej, w
postaci i dawce, a także w
opakowaniu, o wielkości i rodzaju,
wskazanym przez Zamawiającego.
3.11. W przypadku, gdy lek będący
przedmiotem zamówienia w
momencie wyceny jest niedostępny
na rynku,
Wykonawca zobowiązany jest
do wyceny tego leku po ostatniej
obowiązującej cenie.
3.12. Zamawiający wymaga ,
aby Wykonawca wskazał w
ofercie części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom.
4. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
SKŁADANIE OFERT
CZĘŚCIOWYCH - 2 grupy

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.1)

Zamiast:

8.1. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełnią warunki o których mowa w
art. 22
ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
8.1.1. posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
–
warunek ten będzie spełniony przez
Wykonawcę, który posiada koncesję/
zezwolenie GIF na prowadzenie
hurtowni farmaceutycznej/ składu
celnego/ składu konsygnacyjnego, a
ocena jego spełnienia zostanie
dokonana na podstawie dokumentu,
o którym mowa w pkt 8.2.2,
8.1.2. posiadania wiedzy i
doświadczenia;
Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym
zakresie. Ocenę spełniania warunku
udziału w
postępowaniu zamawiający
przeprowadzi na podstawie
załączonego do oferty oświadczenie,
metodą spełnia/
nie spełnia.

Powinno być:

8.1. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełnią warunki o których mowa w
art. 22
ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
8.1.1. posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
–
warunek ten będzie spełniony przez
Wykonawcę, który posiada koncesję/
zezwolenie GIF na prowadzenie
hurtowni farmaceutycznej/ składu
celnego/ składu konsygnacyjnego, a
ocena jego spełnienia zostanie
dokonana na podstawie dokumentu,
o którym mowa w pkt 8.2.2,
8.1.2. posiadania wiedzy i
doświadczenia;
Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym
zakresie. Ocenę spełniania warunku
udziału w
postępowaniu zamawiający
przeprowadzi na podstawie
załączonego do oferty oświadczenie,
metodą spełnia/
nie spełnia.
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8.1.3. dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym
zakresie. Ocenę spełniania warunku
udziału w
postępowaniu zamawiający
przeprowadzi na podstawie
załączonego do oferty oświadczenie,
metodą spełnia/
nie spełnia.
8.1.4. sytuacji ekonomicznej i
finansowej.
Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym
zakresie. Ocenę spełniania warunku
udziału w
postępowaniu zamawiający
przeprowadzi na podstawie
załączonego do oferty oświadczenie,
metodą spełnia/
nie spełnia.
Na podstawie art. 44 ustawy
Pzp, Wykonawcy zobowiązani
są przedłożyć oświadczenie o
spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu zgodnie z
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, według
propozycji stanowiącej załącznik do
niniejszej SIWZ.
Zgodnie z art. 26 ust. 2 b,
Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym,
osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów,
niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji 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

8.1.3. dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym
zakresie. Ocenę spełniania warunku
udziału w
postępowaniu zamawiający
przeprowadzi na podstawie
załączonego do oferty oświadczenie,
metodą spełnia/
nie spełnia.
8.1.4. sytuacji ekonomicznej i
finansowej.
Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym
zakresie. Ocenę spełniania warunku
udziału w
postępowaniu zamawiający
przeprowadzi na podstawie
załączonego do oferty oświadczenie,
metodą spełnia/
nie spełnia.
Na podstawie art. 44 ustawy
Pzp, Wykonawcy zobowiązani
są przedłożyć oświadczenie o
spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu zgodnie z
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, według
propozycji stanowiącej załącznik do
niniejszej SIWZ.
Zgodnie z art. 26 ust. 2 b,
Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym,
osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów,
niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji 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
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( złożenie w ofercie oświadczenia w
formie
pisemnej podpisanego przez osobę/
osoby do tego umocowane prawnie).
W przypadku, gdy złożone
przez Wykonawców dokumenty
zawierające dane w innych walutach
niż określono
to w treści SIWZ, Zamawiający
jako kurs przeliczeniowy waluty
przyjmie kurs NBP z dnia publikacji
ogłoszenia.
Tabele kursów walut dostępne
są pod następującym adresem
internetowym: http://www.nbp.pl/
home.aspx?f=/
Kursy/kursy.htm
Ocena spełnienia warunków udziału
w postępowaniu zostanie dokonana
na zasadzie: spełnia/nie spełnia. Z
treści złożonych dokumentów
i oświadczeń musi wynikać
jednoznacznie, iż postawione
warunki Wykonawca
spełnia
W przypadku nie wykazania przez
Wykonawców spełnienia warunków
udziału w niniejszym postępowaniu,
zostaną oni wykluczeni z
postępowania na podstawie art.
24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp, z
zastrzeżeniem art. 26
ust. 3 i 4 ustawy Pzp.
Na podstawie art. 26 ust. 2a ustawy
Pzp, Wykonawca na żądanie
Zamawiającego i w zakresie przez
niego
wskazanym jest zobowiązany
wykazać odpowiednio, nie później
niż na dzień składania ofert,
spełnienie
warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp i brak podstaw do
wykluczenia z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art., 24
ust. 1 ustawy Pzp.

( złożenie w ofercie oświadczenia w
formie
pisemnej podpisanego przez osobę/
osoby do tego umocowane prawnie).
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b,
w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust.
1, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca je spełnia w stopniu
nie mniejszym niż wymagany w
trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
W przypadku, gdy złożone
przez Wykonawców dokumenty
zawierające dane w innych walutach
niż określono
to w treści SIWZ, Zamawiający
jako kurs przeliczeniowy waluty
przyjmie kurs NBP z dnia publikacji
ogłoszenia.
Tabele kursów walut dostępne
są pod następującym adresem
internetowym: http://www.nbp.pl/
home.aspx?f=/
Kursy/kursy.htm
Ocena spełnienia warunków udziału
w postępowaniu zostanie dokonana
na zasadzie: spełnia/nie spełnia. Z
treści złożonych dokumentów
i oświadczeń musi wynikać
jednoznacznie, iż postawione
warunki Wykonawca
spełnia
W przypadku nie wykazania przez
Wykonawców spełnienia warunków
udziału w niniejszym postępowaniu,
zostaną oni wykluczeni z
postępowania na podstawie art.
24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp, z
zastrzeżeniem art. 26
ust. 3 i 4 ustawy Pzp.
Na podstawie art. 26 ust. 2a ustawy
Pzp, Wykonawca na żądanie
Zamawiającego i w zakresie przez
niego
wskazanym jest zobowiązany
wykazać odpowiednio, nie później
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niż na dzień składania ofert,
spełnienie
warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp i brak podstaw do
wykluczenia z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art., 24
ust. 1 ustawy Pzp.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/04/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-055122
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