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Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) ogłasza 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: 
 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZE Ń. 

NR PO-II-/370/ZZP-3/10/16 

Nazwa i adres Zamawiaj ącego : DYREKTOR URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE, 
PLAC BATOREGO 4, 70-207 SZCZECIN, woj. zachodniopomorskie. 

Osoba upowa żniona do kontaktów : Joanna Rajecka, tel. 91 4403 523, fax: 91 4403 
441,e-mail: zamowienia@ums.gov.pl 

Tryb i rodzaj zamówienia : PRZETARG NIEOGRANICZONY – USŁUGA 

Adres strony internetowej , na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia : www.ums.gov.pl 

Przedmiotem zamówienia jest usługa - Symbol kategor ii CPV 79961300-1 

Monitoring-skanowanie laserowe: Skanowanie laserowe  morskiej strefy brzegowej w 
granicach administracyjnych Urz ędu Morskiego w Szczecinie (edycja 2016) 

1. Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie danych przestrzennych obszarów wybrzeża 
morskiego i morskich wód wewnętrznych wskazanych w punkcie 2 - 
w technologii lotniczego skanowania laserowego i zdjęć lotniczych oraz ich opracowanie 
na potrzeby monitoringu do postaci numerycznego modelu terenu (NMT), numerycznego 
modelu pokrycia terenu (NMPT), znormalizowanego numerycznego modelu pokrycia 
terenu (zNMPT) oraz ortofotomapy lotniczej. 

2. Obszar zamówienia wskazany jest w Załączniku nr 8 do SIWZ: 

- Rejon IA - brzeg Morza Bałtyckiego od granicy z Niemcami (km 428,0) do kanału w 
Dźwirzynie (km 346,0) - ok. 84 km.  

- Rejon IB - brzegi (wraz z wyspami) Roztoki Odrzańskiej, Zalewu Szczecińskiego, 
Kanału Piastowskiego, Starej Świny, Cieśniny Dziwny, Zalewu Kamieńskiego - ok. 
226 km. 

3. Przedmiot zamówienia: 

3.1. Nalot fotogrametryczny wybrzeża, w czasie którego zostanie przeprowadzona 
synchroniczna rejestracja z wykorzystaniem technologii: 

3.1.1. lotniczego skanowania laserowego (ALS) wybrzeża będącego 
w gestii Urzędu Morskiego w Szczecinie, obejmującego pas lądu 
o szerokości 500 m, licząc od linii wody; 

3.1.2. cyfrowych zdjęć lotniczych obejmujących cały obszar lotniczego skanowania 
laserowego oraz pas wody o minimalnej szerokości 500 m od linii wody (tak 
aby na zdjęciu zarejestrować obszar wałów rewowych) a w miejscach 
występowania budowli hydrotechnicznych (falochrony portowe) rejestracja 
musi objąć całość konstrukcji. 

3.2. Pomiar poprawki dGNSS (stacje referencyjne nie rzadziej, niż co 40 km). 
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3.3. Pomiar powierzchni i obiektów kontrolnych z wykorzystaniem technologii GNSS 
RTK oraz tachimetrii elektronicznej. 

3.4. Opracowanie ortofotomap lotniczych w kompozycji barw naturalnych RGB 
(z wykorzystaniem NMT z lotniczego skanowania laserowego). 

3.5. Opracowanie chmury punktów ALS – wyrównanie szeregów, nadanie georeferencji 
bezwzględnej do układu PL-1992 oraz przeprowadzić klasyfikację chmury punktów. 

3.6. Opracowanie numerycznego modelu terenu (NMT) na podstawie pozyskanych 
danych z lotniczego skanowania laserowego. 

3.7. Opracowanie numerycznego model pokrycia terenu (NMPT) na podstawie 
pozyskanych danych skanowania laserowego. 

3.8. Opracowanie znormalizowanego numerycznego model pokrycia terenu (zNMPT) na 
podstawie pozyskanych danych skanowania laserowego. 

Uwaga 

Na obszarach objętych przedmiotem umowy mogą wystąpić tereny, które podlegają ochronie 
zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. Zamawiającemu należy dostarczyć 
opracowane dane z uwzględnieniem ograniczeń, o których mowa w rozporządzeniu Ministra 
Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów 
geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie 
informacji niejawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 299, poz. 1772). 

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 
2015 r. poz. 520) Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Głównemu Geodecie Kraju prace 
przed przystąpieniem do ich wykonania, a po wykonaniu prac przekazać powstałe materiały 
lub informacje o tych materiałach do państwowego zasobu geodezyjnego. 

Rozszerzony opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ – Rozdział XV. 
 

Nie dopuszcza si ę składania ofert cz ęściowych. 

Zamawiaj ący nie przewiduje mo żliwo ści zło żenia ofert wariantowych. 

Zamawiaj ący  nie przewiduje udzielanie  zamówie ń uzupełniaj ących. 

Kryteria oceny ofert:  

1. Zastosowane kryteria oceny ofert:  
 

Cena (C) – znaczenie 90% - waga 0,90 
Termin wykonania zamówienia (T) – znaczenie 10% - w aga 0,10 
 
1) Cena – (C) znaczenie 90% - waga 0,90 
 
Maksymalna liczba punktów uzyskanych w kryterium cena = 90 pkt  
 
Ilość punktów w kryterium cena obliczona będzie według następującego wzoru:  
 
C = Cn / Cb x 100 pkt x 0,90 
 
gdzie: 
C – kryterium cena 
Cn – cena brutto oferty najkorzystniejszej 
Cb – cena brutto oferty badanej 
 
2) Termin wykonania zamówienia (T) znaczenie 10% - waga 0,10 
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Maksymalna liczba punktów uzyskanych w kryterium  termin wykonania zamówienia  = 10 
pkt  
 
Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 20 października 2016 r. 
Zamawiający przyzna dodatkowo punkty w niniejszym kryterium oceny ofert za termin 
wykonania zamówienia w podanych poniżej przedziałach czasowych, 
w następujący sposób:  
 
- do 20 października 2016 r. - 0 pkt  
- do 13 października 2016 r. - 5 pkt  
- do 6 października 2016 r. - 10 pkt  
 
2. Sposób oceny ofert: 
 
Maksymalna liczba punktów z poszczególnych kryteriów = 100 pkt . Oferta, która otrzyma 
największą, łączną ilość punktów, uznana zostanie za najkorzystniejszą 
w oparciu o poniższy wzór  S = C + T – największa ilość punktów (S) wyliczonych 
w ten sposób decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą.  
 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim 
wymaganiom zawarty w ustawie Pzp, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zostanie 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o ww. kryteria. 

 

Opis warunków udziału w post ępowaniu, wykaz o świadcze ń i dokumentów, jakie maj ą 
dostarczy ć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków  udziału w 
post ępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 

1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków okre ślonych w art. 22 ust. 1 
ustawy , według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2  do niniejszej SIWZ. 

(Oświadczenie musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez notariusza). 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik 
w imieniu Wykonawców składających ofertę wspólną. 

2) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  
w okoliczno ściach, o których mowa w art. 24 ust. 1, 2 i 2a usta wy , według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 3  do niniejszej SIWZ. 

(Oświadczenie musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez notariusza). 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną. 
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3) Aktualny odpis z wła ściwego rejestru lub centralnej ewidencji 
i informacji o działalno ści gospodarczej w celu wykazania braku postaw do 
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy , jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

(Opis musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy lub 
posiadające pełnomocnictwo) 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

4) Informacja Wykonawcy, o braku przynale żności do grupy kapitałowej – 
Załącznik nr 4 do SIWZ  art. 26 ust 2 d . W przypadku, gdy Wykonawca należy do 
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, z póz. zm.) zobowiązany jest 
złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.  

(Lista/informacja musi być złożona w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez notariusza). 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

5) Wykaz cz ęści prac powierzonych Podwykonawcom - Zał ącznik nr 5 
do niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza  udział Podwykonawców. 

Wykonawca jest zobowiązany wskazać części zamówienia, które powierzy 
Podwykonawcom. 

(Opis musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy lub 
posiadające pełnomocnictwo) 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 

6) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienialub zdolnościach 
ekonomicznych i finansowych innych podmiotów zobowiązany jest przedstawić 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6  
do niniejszej SIWZ (art. 26 ust. 2b ustawy). 

W celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w 
stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek 
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów żąda dokumentów dotyczących: 

1) zakresu dost ępnych Wykonawcy zasobów  innego podmiotu; 

2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu , przez Wykonawcę, 
przy wykonywaniu zamówienia; 

3) charakteru stosunku , jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; 

4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu  przy wykonywaniu zamówienia. 

7) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, 
odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nie 
udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi 
winy. 

(Zobowiązanie musi być złożona w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez notariusza). 

8) Wykaz najwa żniejszych usług – Zał ącznik nr 7  niniejszej SIWZ. 
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Wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonaniai podmiotów, na rzecz 
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane 
należycie 

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeżeli wykaże, 
że w ciągu ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie), wykonał minimum: 

1) trzy zadania w zakresie wykonywania fotogrametryczn ych zdj ęć lotniczych  
kamerą cyfrową o wielkości piksela terenowego nie większej niż 10 cm wraz z 
jednoczesnym wykonaniem skanowania z użyciem lotniczego skanera laserowego 
(ALS), dla obszaru o powierzchni nie mniejszej niż 100 km

2
, o wartości nie niższej niż 

150.000 zł; 

2) trzy zadania w zakresie produkcji ortofotomapy  o wielkości piksela terenowego 
nie większej niż 10 cm, o powierzchni nie mniejszej niż 100 km2,o wartości nie 
niższej niż 150.000 zł; 

3) trzy zadanie w zakresie rejestracji i przetwarzania  danych lotniczego 
skanowania laserowego (ALS) , o powierzchni przetwarzanego obszaru nie 
mniejszej niż 100 km2, o wartości nie niższej niż 150.000 zł; 

4) dwa zadania polegaj ące na kontroli danych ALS  dla podmiotu publicznego 
według wytycznych opracowanych przez GUGiK na potrzeby kontroli danych 
pozyskanych w ramach projektu ISOK, o powierzchni obszaru nie mniejszej niż 250 
km2,o wartości nie niższej niż 50.000 zł. 

3. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 

1) Ofert ę cenow ą zgodnie z Rozdziałem I ust. 3 niniejszej SIWZ – Za łącznik 
nr 1 do niniejszej SIWZ Formularz oferty  (w przypadku składania oferty wspólnej 
należy złożyć jeden dokument). 

2) Pełnomocnictwo , o którym mowa w rozdziale III ust. 1 niniejszej SIWZ (tylko 
w przypadku składania oferty wspólnej). 

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane 
przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli 
wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich 
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 
potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu 
oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie 
później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert. 
 

Wykonawcy zagraniczni 

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o którym mowa w Rozdziale V 
ust. 1 niniejszej SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

2. Dokumenty, o których mowa w ust 1powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
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3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w ust. 1 niniejszego Rozdziału zastępuje się je dokumentem zawierającym 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 przed 
notariuszem. 

 

Wykonawcy wspólnie ubiegaj ący si ę o udzielenie zamówienia: 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy 
składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust 1 niniejszego Rozdziału musi znajdować się w 
ofercie wspólnej Wykonawców. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają 
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
notariusza. 

3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się 
do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, 
korespondencję, itp. 

4. W formularzu ofertowym Wykonawcy składający ofertę wspólną powinni wpisać dane 
teleadresowe, na które ma być kierowana korespondencja od Zamawiającego. 

5. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać 
następujące wymagania: 

1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ, 

2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 

a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie dotyczące 
okoliczności określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, odpis z właściwego rejestru, a w 
stosunku do osób fizycznych informacja z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej - składa pełnomocnik w imieniu Wykonawców 
składających ofertę wspólną; jeżeli jednak podmiot występujący wspólnie (spółka 
cywilna) na podstawie odrębnych przepisów, dla celów podatkowych lub 
związanych z ubezpieczeniami jest traktowany jako jeden podmiot (jedna 
jednostka organizacyjna) - dokumenty te powinien złożyć niezależnie ten podmiot; 

b) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, harmonogramy 
itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców 
składających ofertę wspólną; 

c) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę 
wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub 
osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców, 
a nie np.: pełnomocnika konsorcjum, chyba, że Wykonawcy, składający ofertę 
wspólną upoważnili na piśmie pełnomocnika do poświadczania 
za zgodność z oryginałem dokumentów dotyczących firmy każdego z nich. 

6. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną 
i mają do nich zastosowanie zasady określone w ust. 1 - 4 niniejszego Rozdziału. 
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Zmiana umowy 

1) Wszelkie zmiany i uzupełnienia w tekście niniejszej umowy mogą być dokonywane 
jedynie za zgodą obu stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Zmiany nie 
mogą wykraczać poza postanowienia art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych.  

2) Zamawiający dopuszcza zmiany warunków umowy w zakresie terminu jej wykonania, 
z uwagi na pojawienie się okoliczności związanychz niekorzystnymi warunkami 
pogodowymi uniemożliwiającymi wykonanie zdjęć lotniczych np.: duże zachmurzenie, 
silne wiatry, wysoki poziom wody, silne falowanie. Zmiana terminu umowy może 
nastąpić wyłącznie o taką ilość dni w jakich wystąpiły warunki uniemożliwiające 
wykonanie przedmiotu umowy, jednakże nie więcej niż o 30 dni. 

 

Termin wykonania zamówienia, gwarancja, r ękojmia 

1. Termin wykonania zamówienia: do  20 pa ździernika 2016 r.  

2. Gwarancja minimalna: na wykonanie usługi - 12 miesi ęcy od daty odbioru 
końcowego. 

3. Rękojmia: 15 miesi ęcy tzn. o 3 miesi ące dłu żej ni ż okres gwarancji.  

 

Termin wykonania zamówienia jest dodatkowym kryteri um oceny ofert. 

Sposób wyliczenia punktów w zastosowanych przez Zamawiającego kryteriach oceny ofert 
został szczegółowo opisany w Rozdziale XII – wybór oferty najkorzystniejszej. 
 

Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy :  

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w następujący sposób: 

1. Wykonawca w dniu zawarcia umowy, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania 
przedmiotu umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia całkowitego umowy, w formie 
określonej zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający zalicza zabezpieczenie na swoje dobro w przypadku niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy. 

3. Zamawiający zwróci 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania zamówienia za należyte wykonanie. 

4. Kwota na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości wynosi 
30 % wysokości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, i zostanie zwrócona 
Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi    

 

Wartość zamówienia  nie przekracza kwoty okre ślonej w przepisach wydanych  
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 styczn ia 2004 roku Prawo zamówie ń  
publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r.,, poz. 907 z późn. zm.). 
 
Miejsce i termin składania ofert: 

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie – Zespół ds. Zamówień Publicznych, 
Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin  pok. nr 110 , w terminie do dnia 04.05.2016 r. do godz. 
10:30. 

Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 



 

8

 
Termin zwi ązania z ofert ą – 30 dni kalendarzowych.  
 
Miejsce i termin otwarcia ofert: 
Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, sala nr 116 ,  
dnia  04.05.2016 r., o godz. 11:00. 
 
Ogłoszenie ukazało się w BZP -  dnia  15/04/2016 r.  pod numerem: 92216 - 2016 


