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1. Zamawiający
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA z siedzibą w Ostrołęce, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka.
2. Oznaczenie postępowania
Postępowanie oznaczone jest znakiem: EEO/12/07/2021. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na
wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.
Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: Dostawa obuwia roboczego.

3. Tryb postępowania
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129). Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego.
3.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
3.1.1. zakończenia postępowania bez wyłonienia najkorzystniejszej oferty na każdym etapie
postępowania bez podania przyczyn,
3.1.2. udzielenia zamówienia wybranemu Wykonawcy w postępowaniu przetargowym, po ustaleniu
wszystkich istotnych dla Zamawiającego elementów zamówienia,
3.1.3. braku odpowiedzi na ofertę, co nie może zostać odczytane jako przyjęcie oferty,
3.1.4. weryfikacji tylko tych ofert, których wartość nie przekracza wartości szacunkowej zamówienia,
3.1.5. wezwania Wykonawcę w przypadku wątpliwości do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty,
3.1.6. zaproszenia Wykonawców, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, do złożenia pisemnych
ofert dodatkowych lub do negocjacji w terminach określonych przez Zamawiającego, w tym również
do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej na zasadach ustalonych odrębnym pismem.
3.1.6.1. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe lub biorąc udział w negocjacjach, nie mogą
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwszych złożonych ofertach, a także nie
mogą zaoferować innych warunków oferty podlegających ocenie zgodnie z kryteriami oceny
ofert, gorszych niż w pierwszych złożonych ofertach. Za pierwsze złożone oferty uznaje się
oferty w brzmieniu z dnia składania ofert, złożone do tego terminu, które nie podlegają
odrzuceniu.
3.1.6.2. W przypadku złożenia ofert dodatkowych lub przeprowadzenia negocjacji, Zamawiający
wybiera ofertę najkorzystniejszą uwzględniając nowe oferty, o których mowa w ust. 3.1.6.1.
powyżej
3.1.7. odrzucenia oferty w następujących sytuacjach:
3.1.7.1. Wykonawca nie uzupełnił lub nie złożył wyjaśnień dotyczących jego oferty na wezwanie
Zamawiającego,
3.1.7.2. Wykonawca nie wykonał umowy zawartej przez Zamawiającego lub inne spółki z Grupy
Kapitałowej ENERGA lub wykonał ją nienależycie, bądź znajduje się w sporze ze spółką
z Grupy Kapitałowej ENERGA,
3.1.7.3. ogłoszono upadłość bądź likwidację Wykonawcy, lub w stosunku do Wykonawcy wszczęto
postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne,
3.1.7.4. Wykonawca nie daje rękojmi należytego wykonania Zamówienia m.in. z uwagi
na prowadzone przeciwko niemu lub członkom organów spółki Wykonawcy postępowanie
o popełnienie przestępstwa,
3.2. Zamawiający odrzuci ofertę w następujących sytuacjach:
3.2.1. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
3.2.2. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia;
3.2.3. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w Postępowaniu;
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3.2.4. jej treść nie odpowiada treści SIWZ;
3.2.5. została złożona po terminie składania Ofert,
3.2.6. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu Ceny, których nie można poprawić lub błędy w obliczeniu
Ceny,
3.2.7. Wykonawca nie wskazał w ofercie złożonej w wyznaczonym terminie składania ofert informacji
stanowiących Kryteria oceny ofert.
4. Przedmiot zamówienia
4.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa obuwia roboczego zgodnie ze specyfikacją
określoną w Załączniku nr 7 do SIWZ – Specyfikacja obuwia roboczego. Szacunkowe ilości
dostarczanego obuwia roboczego określone zostały w Załączniku nr 4 do SIWZ. W celu uniknięcia
wątpliwości interpretacyjnych Zamawiający informuje, że szacunkowe ilości, o których mowa powyżej,
nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do dokonywania zakupu obuwia roboczego
w zadeklarowanych ilościach w czasie trwania Umowy, a jedynie stanowią wartości orientacyjne.
4.2. Dostawa obuwia roboczego realizowana będzie sukcesywnie na podstawie odrębnych zamówień przez
okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy na warunkach określonych w umowie (Załącznik nr 5
do SIWZ) oraz załącznikach.
4.3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia szczegółowo zostały określone w umowie wraz
z załącznikami.
4.4. Zamawiający wymaga, aby każdy rodzaj obuwa ujęty w wykazie stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ
(z wyłączeniem pozycji 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14) objęty był gwarancją równą gwarancji udzielonej przez
producenta danego asortymentu obuwia, jednak nie krótszą niż okres 12 m-cy od daty dostawy.
4.5. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą próbek obuwia roboczego wskazanego w Załączniku
nr 6 do SIWZ. Przesłane próbki poddane będą ocenie w zakresie kryterium nr 2, zgodnie z zasadami
opisanymi w pkt. 12.1.2 SIWZ.
4.6. Próbki obuwia zostaną zwrócone Wykonawcy (na jego koszt).
4.7. Zamawiający zatrzymuje próbki obuwia roboczego Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, ponieważ będą one służyły jako wzór i materiał porównawczy. W takim przypadku,
próbki zostaną zwrócone Wykonawcy po zakończeniu okresu obowiązywania umowy.
4.8. Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia – Anna Ogniewska, tel. 29/ 766 26 24, e-mail:
Anna.Ogniewska@energa.pl.
4.9. Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. przetwarza dane zawarte w ofertach, w dokumentach otrzymywanych
w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (np.:
Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP) w celu
prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia niepublicznego. Wśród tych informacji mogą pojawić
się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej
RODO), mają charakter danych osobowych.
4.10. Zgodnie z RODO informujemy, że na stronie internetowej Zamawiającego pod linkiem:
http://www.energaostroleka.pl/gfx/energaostroleka/userfiles/_public/obowiazek_informacyjny_w_zakresi
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e_zapytan_ofertowych_i_zawierania_umow3.pdf znajduje się klauzula informacyjna Zamawiającego
o zasadach, celach, podstawach przetwarzania danych osobowych oraz prawach podmiotów danych.
5. Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny ofert
6.1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów i oświadczeń,
przedłożonych przez Wykonawcę, na zasadzie kwalifikacji „spełnia”/„nie spełnia”.
6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki SIWZ oraz którzy złożą
w terminie Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami.
6.3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę
i doświadczenie, tj. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonali w okresie minimum
ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert sprzedaży obuwia roboczego o średniorocznej
wartości minimum 50.000,00 zł brutto.
7. Dokumenty warunkujące udział Wykonawcy w postępowaniu
7.1. Każdy z Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu na wykonanie przedmiotu
zamówienia, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu składania ofert
następujących dokumentów:
7.1.1. FORMULARZA OFERTY sporządzonego wg załączonego wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1 do
SIWZ wraz z dołączonym wypełnionym Wykazem cen na potrzeby oceny ofert, przygotowanym
zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. Ceny w nim ujęte zostaną zawarte w
Załączniku nr 1 do Umowy na etapie jej podpisywania.
Podane w Załączniku nr 4 do SIWZ ilości szacunkowe nie stanowią zobowiązania Zamawiającego
do zakupu, a jedynie ilości orientacyjne.
7.1.2. ODPISU Z WŁAŚCIWEGO REJESTRU SĄDOWEGO ALBO INFORMACJI Z CENTRALNEJ
EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (wystawionych nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert). Zamawiający podkreśla, że wystarczającym
będzie dołączenie do oferty informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru
Przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.
o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 poz. 112), jak również wydruku
zaświadczenia o wpisie ze strony internetowej Ministerstwa Przedsiębiorczości
i Technologii (informacja z CEIDG).
7.1.3. OŚWIADCZENIA lub ZAŚWIADCZENIA, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków
lub ZAŚWIADCZENIA o zwolnieniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zaległych płatności,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
7.1.4. OŚWIADCZENIA lub ZAŚWIADCZENIA, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub ZAŚWIADCZENIA, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
7.1.5. OŚWIADCZENIA w treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załączniki nr 2 do SIWZ.
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7.1.6. OŚWIADCZENIA, o którym mowa w pkt. 6.3 SIWZ w treści zgodnej ze wzorem stanowiącym
Załączniki nr 3 do SIWZ
7.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu ustanawiającego
pełnomocnika lub jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
7.3. W przypadku składania oferty przez spółki cywilne, dokumenty o których mowa w pkt 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4
i 7.1.5. muszą być złożone przez każdego wspólnika oddzielnie.
7.4. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie przedmiotu zamówienia, dokumenty
o których mowa w pkt 7.1.2., 7.1.3. 7.1.4. i 7.1.5., powyżej muszą być złożone przez każdego z wykonawców.
7.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
zobowiązany jest do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 7.1.2., 7.1.3 i 7.1.4. powyżej wraz
z tłumaczeniem na język polski.
8. Opis sposobu przygotowania ofert
8.1. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
8.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert warunkowych ani wariantowych.
8.4. Oferta i dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, w formie pisemnej zapewniającej pełną
czytelność treści. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami, zawierające jakąkolwiek treść,
powinny być podpisane lub parafowane (a kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność
z oryginałem) przez Wykonawcę, zgodnie z regułami reprezentacji lub na podstawie udzielonego
pełnomocnictwa. Wszelkie zmiany w treści oferty i załączników do oferty, w szczególności każde
przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem etc. muszą być
podpisane lub parafowane przez Wykonawcę – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
8.5. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna
być umieszczona informacja o ilości stron.
8.6. W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien
w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym
opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty.
Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje dotyczące kryteriów oceny ofert, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
8.7. Wykonawca może przygotować i złożyć ofertę w jeden z wybranych przez siebie sposobów: tradycyjnie
(pocztą, kurierem, osobiście itp.) lub elektronicznie (na wskazane adresy e-mail).
8.8. W przypadku wyboru tradycyjnego sposobu złożenia Oferty - Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić
w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane
do ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA na adres:
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ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
ul. Elektryczna 5, 07-401 Ostrołęka
Kancelaria
oraz opisane:
„Postępowanie znak EEO/12/07/2021 Oferta – Dostawa obuwia roboczego”
8.9. W przypadku wyboru elektronicznego sposobu złożenia Oferty - Ofertę wraz z oświadczeniami i innymi
wymaganymi dokumentami należy zeskanować w jeden plik i zaszyfrować (opatrzyć hasłem).
8.10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją
wycofać. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone
Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem nieważności, przed upływem terminu składania ofert.
Oświadczenia powinny być opakowane tak jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio
dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA" albo „WYCOFANIE".
9. Miejsce i termin składania ofert
9.1. Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA przy ul. Elektrycznej 5,
07-401 Ostrołęka.
9.2. Ofertę przygotowaną zgodnie z pkt 8.9. należy przesłać na adres Iwona.Grzyb@energa.pl
oraz Adam.Politowski@energa.pl w tytule podając znak postępowania oraz nazwę Wykonawcy.
Uwaga:
9.2.1. W ciągu 30 minut od upływu wyznaczonego terminu składana ofert, należy przesłać na wskazane
wyżej adresy e-mail hasło służące rozszyfrowaniu oferty.
9.2.2. Oryginał oferty należy przesłać w wersji papierowej niezwłocznie do Kancelarii ENERGA
Elektrownie Ostrołęka SA, ul. Elektryczna 5, 07-401 Ostrołęka, z zastrzeżeniem pkt 9.2.3. poniżej.
9.2.3. W przypadku złożenia oferty na adresy wskazany w pkt. 9.2. podpisanej elektronicznie zgodnie
z regułami reprezentacji, dokument traktuje się jako oryginał, w związku z czym nie jest wymagane
przesyłanie wersji papierowej.
9.3. W przypadku złożenia oferty na adresy wskazane w pkt. 9.2. podpisanej elektronicznie zgodnie
z regułami reprezentacji, dokument traktuje się jako oryginał, w związku z czym nie jest wymagane
przesyłanie wersji papierowej.
9.4. Termin składania ofert upływa dnia 02.02.2022 roku o godz. 10:00 czasu polskiego (liczy się data
wpływu do Kancelarii Zamawiającego).
9.5. Oferta złożona po terminie podlega odrzuceniu oraz nie podlega zwrotowi.
9.6. Otwarcie ofert jest niejawne.
10. Komunikacja w zakresie SIWZ
10.1. Zamawiający wyznacza jako osobę uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami p. Iwonę Grzyb
lub osobę przez nią upoważnioną.
10.2. Wszelkie pytania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy będą przekazywać elektronicznie (e-mail: Iwona.Grzyb@energa.pl ).
10.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
odpowie na zadane pytania w możliwie najszybszym terminie, zamieszczając treść pytań i wyjaśnień na
stronie internetowej Zamawiającego, bez ujawniania źródeł zapytania, pod warunkiem, że wniosek
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o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA nie później niż na 2 dni robocze
przed wyznaczonym terminem składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po
upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do pozostawienia prośby bez odpowiedzi.
10.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą
należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
10.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić
treść SIWZ. Wyjaśnienia do SIWZ oraz zmiany jego treści zostaną zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego.
10.6. Obowiązkiem Wykonawcy jest bieżący monitoring strony internetowej Zamawiającego i publikowanych
tam zmian do SIWZ, w tym odpowiedzi na pytania.
11. Termin obowiązywania oferty
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12. Kryteria oceny ofert
12.1. Ważne oferty zostaną ocenione według następujących kryteriów i przypisanych im odpowiednio wag
procentowych:
Nr
kryterium
1
2

Nazwa kryterium
Cena oferty
Jakość obuwia

Maksymalna wartość
(waga) kryterium [%]
50
50

12.1. Sposób obliczenia punktacji za poszczególne kryteria:
12.1.1.

Ocena punktowa przyznana danej ofercie w zakresie Kryterium nr 1 – Cena oferty – obliczona
zostanie przez podzielenie ceny netto oferty najtańszej przez cenę netto ocenianej oferty,
a następnie pomnożenie tak otrzymanej liczby przez maksymalną wartość tego Kryterium, tj.:
𝐾1 𝑜𝑐𝑒𝑛𝑖𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 =

12.1.2.

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑛𝑎𝑗𝑡𝑎ń𝑠𝑧𝑒𝑗
𝑥 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑦𝑚𝑎𝑙𝑛𝑎 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝐾𝑟𝑦𝑡𝑒𝑟𝑖𝑢𝑚
𝑐𝑒𝑛𝑎𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑜𝑐𝑒𝑛𝑖𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦

Ocena punktowa przyznana danej ofercie w zakresie Kryterium nr 2 – Kryterium jakościowe –
zostanie przyznana przez Zamawiającego na podstawie oceny eksperckiej dostarczonych przez
Wykonawcę próbek obuwia roboczego, dokonanej przez biegłych Zamawiającego.

12.2. Ocena punktowa przyznana danej ofercie jest sumą punktów przyznanych w ramach poszczególnych
kryteriów:
K = K1 + K2
Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów.
12.3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (zł).
12.4. Cena ryczałtowa oferty będzie niezmienna w toku realizacji zamówienia i nie będzie podlegała
waloryzacji.

EEO/12/07/2021

Strona 7

13. Wybór oferty najkorzystniejszej.
13.1. Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę o wyborze jego oferty,
a pozostałych Wykonawców informuje o wyniku postępowania.
13.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od realizacji zamówienia w terminie
określonym przez Zamawiającego, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród
pozostałych ofert niepodlegających odrzuceniu.
14. Postanowienia dodatkowe (dotyczy Wykonawców składających wspólną ofertę).
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przed udzieleniem zamówienia,
przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą zasady współpracy Wykonawców składających wspólną ofertę
– działających w konsorcjum, stwierdzającą solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców
za realizację zamówienia oraz zawierającą upoważnienie dla jednego z Wykonawców do składania
i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców, a także
do otrzymywania należnych płatności.
15. Załączniki
Załącznik nr 1.
Załącznik nr 2.
Załącznik nr 3.
Załącznik nr 4.
Załącznik nr 5.
Załącznik nr 6.
Załącznik nr 7.

EEO/12/07/2021

Formularz oferty
Oświadczenie
Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu
Wykaz cen na potrzeby oceny ofert
Umowa ramowa
Załącznik 1 do Umowy - Wykaz cen jednostkowych obuwia roboczego
Załącznik 2 do Umowy - Specyfikacja obuwia roboczego
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