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1. Zamawiający
Zamawiającym dostawy jest PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi z siedzibą w
Warszawie, ul. Hoża 63/67, kod pocztowy 00-681, NIP: 526-25-42-704, REGON: 017301607,
Nr KRS: 0000322634, kapitał zakładowy: 788 193 790,00 zł, kapitał wpłacony w całości
działająca przez PKP Energetyka S.A. Zakład Północny w Sopocie, ul. Jana z Kolna 29, 81859 Sopot

2. Informacje ogólne
2.1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) zwaną
dalej „Pzp” lub „ustawą”.
2.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, w każdym czasie przed terminem składania ofert. Jeżeli w wyniku modyfikacji
treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert
2.3.

Ilekroć w specyfikacji jest mowa o :

2.3.1. "Zamawiającym" - należy przez to rozumieć PKP Energetykę S.A. Zakład Północny,,
2.3.2. "Postępowaniu" - należy przez to rozumieć
zamawiającego na podstawie niniejszej specyfikacji.

postępowanie

prowadzone

przez

2.3.3. "SIWZ" - należy przez to rozumieć niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia,
2.3.4. "Zamówienie" - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w
sposób szczegółowy opisany w SIWZ,
2.3.5. "Wykonawca" - należy przez to rozumieć podmiot, który ubiega się o udzielenie zamówienia,
złożył ofertę lub zawrze z zamawiającym umowę w sprawie zamówienia,

3. Opis przedmiotu zamówienia - Gwarancja
3.1.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych urządzeń do modernizowanych
i nowobudowanych podstacji trakcyjnych 110/15/3kV na linii kolejowej E-65, tj.: 6 podstacji
trakcyjnych: PT Gołotczyzna, PT Wyszyny, PT Iłowo, PT Zajączkowo Lubawskie, PT
Ząbrowo i PT Mleczewo zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej SIWZ.

3.1.1. Rezystory wymuszające – kod CPV 31213400-6
3.2. Dostarczenie urządzeń w tym transport i rozładunek w miejscu przeznaczenia.
3.3. Harmonogram dostaw określony został w przedmiocie zamówienia stanowiący załącznik nr 3
do SIWZ.
3.4. Miejscem dostaw jest właściwa podstacja trakcyjna.
3.5. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
3.6. W przypadku złożenia przez wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie jego oferty zostaną
odrzucone.
3.7. Okres gwarancji dla urządzeń będących przedmiotem niniejszego postępowania wynosi co
najmniej 60 miesięcy od daty dostawy do miejsc przeznaczenia.
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4. Informacja o zamówieniach uzupełniających i ofertach wariantowych
4.1.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, jak również składania
przez wykonawców ofert wariantowych.

4.2.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Termin i miejsce wykonania zamówienia
5.1. Urządzenia należy dostarczyć w terminie i do miejsca, według załącznika nr 3 do SIWZ
5.2. Zamawiający zastrzega możliwość przechowywania urządzeń będących przedmiotem
postępowania w magazynach wykonawcy na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy od planowanego
terminu dostawy. O skorzystaniu z powyższej możliwości odbiorca powiadomi wykonawcę nie
później niż 7 dni przed planowanym terminem dostawy.
6. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami - Wadium
6.1. W niniejszym postępowaniu zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z wykonawcami
w formie pisemnej, faksem oraz drogą elektroniczną.
6.2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
6.3. Wykonawcy mają prawo do zwrócenia się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ
zgodnie z postanowieniami art. 38 ust.1 Pzp.
6.4. Treść zapytań (bez ujawnienia źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami zamawiający będzie
zamieszczał na stronie internetowej www.pkpenergetyka.pl oraz przekaże wykonawcom,
którym przekazano niniejszą SIWZ.
6.5. Ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
a) w sprawach przedmiotu zamówienia – Dariusz Drozdowski – tel.: (58) 742-02-02 wew.
5001, faks: (58) 721-37-19, e-mail: d.drozdowski@pkpenergetyka.pl.
b) w sprawach procedury przetargowej – Artur Milczyński – tel./fax (58) 742-02-02 wew. 1051,
e-mail: a.milczynski@pkpenergetyka.pl
6.6. Wykonawca winien wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości :
6.6.1

6000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych, 00/100).

6.7. Wadium może być wniesione w jednej z kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 Pzp.
6.8.

Wadium wnoszone w formie pieniężnej powinno być dokonane jako przelew gotówkowy
w PLN na konto PKP Energetyka S.A. Zakład Północny (nr konta – ING BANK ŚLĄSKI S.A.
81 10 50 00 99 67 11 7777 7777 7777). W tytule przelewu należy umieścić informację
„„Dostawa urządzeń – EZ11-Ez5-2110/01-253/3/14 linia E-65”.

6.9. Zwrotu wadium zamawiający dokonuje zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 Pzp.
6.10.

Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.

6.11. Wykonawca winien podać w materiałach ofertowych dane niezbędne do dokonania zwrotu
wadium.
7. Termin związania ofertą
7.1. Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 60 dni od upływu terminu
składania ofert, z zastrzeżeniem art. 182 ust. 6 Pzp.
7.2. Termin związania ofertą może zostać przedłużony na zasadach określonych w art. 85 ust. 2
i 4 Pzp.
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8. Warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają wiedzę i doświadczenie,
b) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej na realizację zadania.
2) Spełnieniem warunków postawionych w pkt. 1 będzie:
a) wykazanie realizacji w okresie ostatnich 3 lat dwóch zadań polegających na dostawach
urządzeń o wartości zadań na kwotę łączną min. 400 tyś. złotych (netto). Do oferty należy
dołączyć dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że w/w dostawy zostały wykonane
należycie i w terminie oraz wartości wymaganym przez SIWZ,,
b) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 200 tyś.
złotych dla niniejszego postępowania,
c) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wysokości min. 500 tys. złotych
dla niniejszego postępowania,
3) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli
odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba ze wykażą, że istniejące między nimi
powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4) Zamawiający odrzuci ofertę, w której udział towarów pochodzących z państw
członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła
umowy o równym traktowaniu, nie przekracza 50 %.

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w pkt. 8.1) – załącznik nr 4
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
na podstawie art. 24 ust.1 ustawy – załącznik nr 5
3) Oświadczenie, że nie mniej niż 50 % udziału towarów zastosowanych do wykonania
przedmiotu zamówienia pochodzi z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z
którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu – załącznik nr 6
4) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
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płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
8) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
9) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw 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 wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.
10) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,
wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
11) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.
12) Opis i karta katalogowa oferowanego produktu potwierdzające wszystkie wymagane
przez zamawiającego parametry.
13) Zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że
dostarczane produkty odpowiadają określonym normom.
14) Lista podmiotów grupy kapitałowej, do której należy Wykonawca lub oświadczenie
o braku przynależności do grupy kapitałowej.
15) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, składają wspólnie dla
wszystkich wykonawców oświadczenie w zakresie określonym w pkt 8.1) i 8.4) oraz każdy
z nich oddzielnie składa oświadczenie w zakresie określonym w pkt 9.2).
16) Dokument potwierdzający wniesienie wadium
17) Zaakceptowany w niezmienionej formie wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ
18) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej
polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b Pzp, wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, w których ten inny podmiot posiada rachunek,
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową,
wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca o którym mowa w zdaniu poprzednim przedkłada również zamawiającemu
dokument o którym mowa w pkt 9.10, który to dotyczyć będzie podmiotu udostępniającego
wykonawcy swoich zasobów.
19) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 9.9) ÷9.11)
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od
takiego wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów odpowiednich
dokumentów.

10. Opis sposobu przygotowania ofert
10.1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
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10.2. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy, którego wzór przedstawiony jest w załączniku
nr 1
10.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
10.4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
10.5. Dokumenty, o których mowa w punkcie 9 SIWZ, powinny być trwale złączone. Strony
dokumentów powinny być ponumerowane. Dokumenty powinny być sporządzone
z zastosowaniem medium niezmywalnego (np. tuszu, atramentu itp.).
10.6. Dokumenty określone w punkcie 9 SIWZ, należy przedstawić w formie oryginałów albo
kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „Za
zgodność z oryginałem” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
Wyjątek stanowi dowód wniesienia wadium w postaci innej niż forma pieniężna, który należy
złożyć wyłącznie w oryginale oraz pełnomocnictwo dla osób reprezentujących wykonawcę
w postępowaniu, wystawione zgodnie z zasadami reprezentacji wykonawcy (w przypadku,
kiedy został ustanowiony pełnomocnik), które należy złożyć w oryginale lub kopii
poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem.
10.7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy
lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez
wykonawcę lub te podmioty.
10.8. Wszelkie podpisy powinny być złożone w sposób umożliwiający identyfikację osoby
podpisującej (np. wraz z imienną pieczątką).
10.9. Poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.
10.10. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz.U.
z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż
w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą:
„NIE UDOSTĘPNIAĆ – informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.
11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część
niezłączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec, jako tajemnicy
przedsiębiorstwa, dokumentów zawierających informacje, które stanowić będą podstawę do
dokonywania oceny oferty, zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp.
10.11. Oferty winny być składane w 1 egzemplarzu, w nieprzejrzystych kopertach (opakowaniach)
zabezpieczonych przed otwarciem. Należy stosować koperty wewnętrze i zewnętrzne.
10.12. Na kopercie zewnętrznej należy umieścić:
a) nazwę i adres Zamawiającego,
b) napis:<<Oferta na zadanie pn. "Dostawa rezystorów wymuszających do PT na linii
E-65">>
10.13. Na kopercie wewnętrznej należy dodatkowo umieścić nazwę i adres oferenta.
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11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
11.1. Oferty należy składać na adres: PKP Energetyka S.A. Zakład Północny, ul. Jana z Kolna
29, 81-859 Sopot, sekretariat III piętro nie później niż do godz. 12.00 dnia 21.10.2014 r.
11.2. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich
dostarczenia w terminie i stanie nienaruszonym na wskazany w punkcie 11.1. SIWZ adres.
11.3. W każdym momencie, przed upływem terminu podanego w punkcie 11.1. SIWZ, wykonawca
może złożyć ofertę zamienną lub wycofać ofertę bez utraty wadium. Powiadomienie
o zmianie lub wycofaniu oferty powinno zawierać numer oferty (ustalony przez
zamawiającego w chwili dostarczenia oferty). Zmieniona oferta winna spełniać wymagania
SIWZ.
11.4. Komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego, dokona otwarcia ofert w dniu
21.10.2014 r. o godz. 12:30 w Sopocie, ul. Jana z Kolna 29, sala konferencyjna, III piętro.
11.5. Otwarcie ofert jest jawne.
11.6. Po otwarciu ofert podane zostaną do wiadomości obecnych: nazwa (firma) oraz adres
(siedziba) Wykonawców składających oferty wraz z informacją o cenie.

12. Sposób obliczania ceny
12.1. Zamawiający dokona oceny wartości brutto zaoferowanych przez każdego z wykonawców,
którzy złożą ofertę zgodnie z wzorem formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ.
12.2. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji
przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności koszty transportu, rozładunku urządzeń na
wskazane miejsce przeznaczenia oraz koszty ewentualnego przechowania, o których mowa
w pkt 5.2.
12.3. Wszystkie wartości określone w formularzu ofertowym muszą być liczone z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.

13. Waluta rozliczenia zobowiązań finansowych pomiędzy zamawiającym a wykonawcami
Zamawiający zastrzega, iż wszelkie rozliczenia związane z niniejszym postępowaniem będą
dokonywane w złotych polskich.

14. Kryteria oceny ofert
14.1. Oceny ofert dokonywać będzie komisja powołana przez zamawiającego.
14.2. Kryterium oceny ofert jest wyłącznie cena.
14.3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta o najniższej cenie, spośród ofert nie
podlegających odrzuceniu.

15. Ogłoszenie wyników postępowania, zawieranie umów
15.1. Ogłoszenie wyniku postępowania będzie zamieszczone na stronie internetowej
www.pkpenergetyka.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego.
15.2. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną przesłane drogą elektroniczną oraz
pocztą do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
15.3. Zamawiający zawrze umowę, z zastrzeżeniem art. 183 Pzp, w terminie nie krótszym niż
10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
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15.4. Zmiana postanowień zawartej umowy/umów w sprawie realizacji zamówienia może nastąpić
wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w załączniku nr 1 do SIWZ
(wzór formularza ofertowego), oraz w załączniku nr 2 do SIWZ (wzór umowy).

16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
16.1. Zamawiający ustanawia zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 6% ceny całkowitej brutto
podanej w ofercie.
16.2. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania
umowy nie później niż w dniu podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że przed podpisaniem
umowy zabezpieczenie powinno być już skutecznie wniesione.
16.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku z form
określonych w art. 148 ust.1 Pzp.
16.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaliczenia kwoty wadium wniesionego w pieniądzu
na poczet zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.
16.5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na rachunek
Odbiorcy. W tytule przelewu należy umieścić informację „Zabezpieczenie umowy – „Dostawa
urządzeń do podstacji trakcyjnych na linii E-65”.
16.6. Zamawiający nie dopuszcza innych form wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy niż określonych w art. 148 ust.1 Pzp.
16.7. Zabezpieczenie zostanie zwrócone wykonawcy w następujący sposób:
 90 % w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego
za należycie wykonane,
 10 % w terminie 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady i gwarancji.
16.8. Jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zastosowano kary umowne potrącane
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwrotowi podlega kwota pomniejszona
o sumę naliczonych, a nie opłaconych przez wykonawcę kar umownych.
17. Środki ochrony prawnej
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp.
18. Postanowienia końcowe
18.1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym
są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
18.2. Zamawiający zastrzega, że będzie stosował preferencje unijne, zgodnie z art. 138c ust. 1
pkt 4 Pzp (co oznacza, że zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, w której udział towarów
pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Unia
Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców nie przekroczy 50 %).
18.3. Zamawiający zastrzega, iż w toku badania i oceny ofert, w przypadkach tego wymagających,
będzie żądał od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
18.4. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Pzp.
Sopot, dnia 11.09.2014 r.
ZATWIERDZAM:
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