
 

   

 

ZP 19 - 2019             Otwock, dnia 31.12.2019 r. 
 

Wyjaśnienia treści SIWZ 
 
 

Informacja dla Wykonawców 
 
 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Świadczenie usług całodziennego żywienia w formie cateringu dla pacjentów Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  

w Otwocku” 
 
 
Szanowni Państwo, 
 

 
Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia(dalej SIWZ) dotyczące przedmiotowego postępowania. 
Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami. 

 
 
Pytanie 1. 
W związku ze zmniejszeniem w kryterium oceny ofert procentowego udziału wsadu do kotła, a nie zmniejszeniem 
Państwa wymagań dotyczących wielkości i kaloryczności posiłków, prosimy o merytoryczne wyjaśnienie zasadności 
zmiany.  
W naszym zrozumieniu Państwa intencją jest obniżenie proponowanych przez Wykonawców cen za osobodzień 
poszczególnych diet. Jeżeli taka jest Państwa intencja unieważnienia postępowania w związku z brakiem środków 
finansowych, to prosimy również o proporcjonalne zmniejszenie Państwa wymagań dotyczących wartości odżywczej 
diet a co za tym idzie zmian dotyczących komponowania jadłospisów. W Opisie przedmiotu zamówienia wyraźnie 
wskazaliście Państwo w oparciu o jakie normy i regulacje w tym zakresie Wykonawcy będą zobligowani 
przygotowywać i realizować jadłospisy, „Jadłospisy powinny zostać opracowane w oparciu o modelowe dzienne racje 
pokarmowe dla pacjentów wyrażone w gramach produktów dla kobiet i mężczyzn 26 -60 lat (dla szpitali dieta 
podstawowa) przedstawioną w opracowaniu z 2001 roku „Podstawy naukowe żywienia w szpitalach” pod red. J. 
Dzieniszewskiego oraz „Żywienie człowieka zdrowego i chorego” pod red. Jana Hasika i Jana Gawęckiego (PWN) a 
także „Normy Żywienia Człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób zakaźnych”, IŻŻ 2008 i 2012 r.”  
Mając na uwadze obecną sytuację na rynku żywności i związany z tym drastyczny wzrost cen żywności utrzymanie 
niskiego poziomu wsadu do kotła nie gwarantuje wysokiej jakości kulinarnej i estetycznej oraz utrzymania 
odpowiedniej wartości odżywczej i kalorycznej posiłków. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że utrzymuje wartości odżywcze i kaloryczne zgodnie z SIWZ.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

Pytanie 2. 
W związku z prowadzonym postępowaniem prosi o wyjaśnienie następujących wątpliwości: 

 

1) Celem każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wyłonienie podmiotu zdolnego do 

wykonania danego zamówienia. Prawnie ustalona procedura reguluje sposób eliminowania wykonawców, którzy albo 

nie są zdolni do wykonania zamówienia, albo nie spełniają innych postawionych im wymogów.  

Zamawiający w rozdziale 19, punkt 19.1 jako kryterium ustanowił: 

 

- cena - 60% 

- wsad do kotła - 40% 

 

Zamawiający nie ujął w kryterium oceny ofert doświadczenia, które jest niezbędne, aby rzetelnie świadczyć 

usługę objętą niniejszym postępowaniem. W konsekwencji Zamawiający naraża się na ryzyko wyboru wykonawcy 

niezdolnego do wykonania zamówienia publicznego, który nie posiada odpowiedniego doświadczenia do jego 

wykonania lub w stosunku do którego, ze względu na sytuację podmiotową zachodzi prawdopodobieństwo 

niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. 

Skoro przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonywanie świadczenie usług całodziennego żywienia 

w formie cateringu dla pacjentów szpitala, to ukształtowanie kryteriów oceny ofert powinno być zatem określone w ten 

sposób, że Wykonawca winien legitymować się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu świadczenie usług 

całodziennego żywienia w formie cateringu dla pacjentów szpitala. 

 Biorąc powyższe pod uwagę, wnosimy o wprowadzenie zapisów do SIWZ obligujących Wykonawców do 

wykazania posiadanego doświadczenia w wykonywaniu podobnych usług nie tylko jako warunek udziału, ale również 

jako kryterium oceny ofert. 

Zgodnie z art. 91 ust. 2 kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu 

zamówień. Natomiast zgodnie z art. 91 ust 2a Pzp zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich 

związki kryterium ceny mogą zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 

60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych 

cech przedmiotu zamówienia oraz wykażą w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie 

przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia, z wyjątkiem art. 72 ust. 2 i art. 80 ust. 3. Do Zamawiającego, który jest 

samodzielnym zakładem opieki zdrowotnej,  a tym samym jednostką sektora finansów publicznych, o której mowa w 

art. 9 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 t.j. z 2017.11.10) ma 

zastosowanie art. 91 ust. 2a Pzp.  

 

 Wobec powyższego wnoszę o modyfikacje kryteriów oceny ofert, tj wprowadzenie poniższych zapisów do 

kryteriów oceny : 

18. Kryteria wyboru oferty i sposób oceny ofert 

18.1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium: 

- cena - 60% 

- wsad do kotła - 20% 

- doświadczenie wykonawcy – 20% 

Kryterium nr 1 

19.2 Ocena ceny przedmiotu zamówienia będzie dokonywana poprzez porównanie danych zawartych w ofertach do 

ceny najniższej 

wśród zaproponowanych. Punkty za kryterium będą obliczone wg wzoru: 

C min 



 

   

 

P =  x 100 pkt. x 60 % 

C n 

gdzie: P - punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę „n”, 

Cmin - najniższa cena wśród zaproponowanych przez Wykonawców, 

Cn - cena zaproponowana przez Wykonawcę „n”, 

Kryterium nr 2 

19.3 Ocena kryterium wsad do kotła (W) będzie dokonywana na podstawie oświadczenia wykonawcy zawartego w 

formularzu oferty. Wsad do kotła całodobowego wyżywienia jednego pacjenta musi wynosić minimum 47% ceny 

oferowanej przez Wykonawcę za osobodzień. 

Wartość „wsadu do kotła” obliczona jest jako wartość średnia, niezależnie od pacjenta i rodzaju zastosowanej dla 

niego diety. Zamawiający określa następujące wartości % tzw. wsadu do kotła, na podstawie których dokona 

porównania i oceny złożonych ofert: 

a) 47% ceny - 0 pkt 

b) 48% do 49 % ceny - 10 pkt. 

c) 50 % ceny i powyżej - 20 pkt 

Kryterium nr 3 

19.4 W kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” („D”) Zamawiający dokona oceny ofert, niepodlegających odrzuceniu, 

poprzez przyznanie punktów, zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

 

a) 1 usługa - 0 pkt 

b) 2 usługi - 5 pkt. 

c) 5 usług - 10 pkt 

d) 10 usług – 20 pkt 

- punkty zostaną przyznane za przedstawienie każdej usługi powyżej tych wymaganych na potwierdzenie spełniania 

warunku udziału tj. co najmniej 2 usługi żywienia całodziennego w formie cateringu w podmiotach 

leczniczych realizujących świadczenia szpitalne, stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż 

szpitalne w rozumieniu ustawy o działalności lecznicze, z czego co najmniej jedna o wartości nie mniejszej niż 

1.000 000,00 zł brutto, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem 

dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Warunek ten będzie 

spełniony przez Wykonawcę, jeżeli wykaże, iż zrealizował, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również realizuje w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie. 

Punkty zostaną przyznane za każdą usługę całodziennego żywienia w formie cateringu w podmiotach 

leczniczych o wartości zrealizowanej nie mniejszej niż 1.000 000,00 zł brutto i potwierdzonej załączonymi do oferty 

referencjami.   

Usługi wykazane przez Wykonawcę na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu w zakresie 

zdolności technicznej lub zawodowej nie podlegają ocenie w ramach kryterium " doświadczenie wykonawcy". 

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w tym kryterium - 20 pkt 

19.5 Ocena końcowa (OK), czyli suma oferty punktów uzyskanych za powyżej wymienione kryteria, wyliczana będzie 

według poniższego wzoru: 

OK = C + W +D 

 

 

 



 

   

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dokonuje modyfikacji SIWZ. Doświadczenie Wykonawcy jest jednym z warunków udziału w 
postępowaniu (punkt 8.1.2. SIWZ). 
 
Pytanie 3. 
Zamawiający w Istotnych postanowieniach umowy– Załącznik nr 2 do SIWZ § 11 ust. 1 dopuszcza:  

1. „Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie: 

1) przedmiotu (zakresu) i sposobu realizacji umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności warunkujących 

ograniczenie możliwości i/lub celowości wykonywania usługi w uzgodnionym zakresie i/lub we wskazany sposób; 

2) terminu realizacji umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności warunkujących ograniczenie możliwości 

i/lub celowości 

wykonywania usługi w uzgodnionym terminie;  

3) wysokości wynagrodzenia wykonawcy wobec zmiany przepisów dotyczących: 

a) stawki podatku od towarów i usług,  

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych 
na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 
2019, poz. 2177, ze zm.), 
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.”  
 
Jednak zgodnie z treścią z art. 142 ust 5. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w treści obowiązującej po 
dniu 19 października 2014 r. tj. w treści, którą stosuje się do przedmiotowego postępowania nakazują, aby „umowa 
zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian 
wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług,  
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych  
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

Zamawiający w projekcie umowy w sposób następujący naruszył przepisy ustawy Prawo zamówień 
Publicznych: 

 Nie zawarł w Istotnych postanowieniach umowy– Załącznik nr 2 do SIWZ § 11 ust. 1 wszystkich  
obligatoryjnych przesłanek zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wymienionych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp ,  

Wolą ustawodawcy stało się, aby w umowach zawartych w wyniku rozstrzygnięcia postępowań wszczętych 
po dniu 19.10.2014 r., Zamawiający określał kiedy i na jakich zasadach zwaloryzuje umowę, jeśli zajdzie jedna z 
przesłanek wskazanych w art. 142 ust 5 ustawy PZP. Pokreślić należy, iż nie chodzi o wpisywanie konkretnych kwot 
waloryzacji, nie znanych przecież także Zamawiającemu, ale określenie jasnych mechanizmów waloryzacji w razie 
wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 142 ust 5 PZP.  

Od obowiązku wprowadzenia takich zapisów Zamawiający nie ma możliwości w żadnych przypadku 
odstąpić – ustawodawca nie przewidział takiego uprawnienia dla organizatora  postępowania przetargowego. Brak 
takich zapisów stanowi kwalifikowaną wadę umowy, co może skutkować nawet nieważnością całego postępowania.  

 Mając na uwadze powyższe, wnoszę o wprowadzenie do Istotnych postanowieniach umowy– Załącznik nr 
2 do SIWZ § 11 ust. 1 wymaganych w art. 142 ust 5 ustawy zapisów, precyzujących, iż wartość wynagrodzenia 
wykonawcy ulega zmianie z dniem zaistnienia (w szczególności w wyniku zmiany ustawy lub innego aktu prawnego) 



 

   

 

którejkolwiek ze zmian, o których mowa w art. 142 ust 5 ustawy PZP, odczuwają także pracownicy, przy czym 
jednocześnie zamawiający są narażeni na pogorszenie jakości wykonywanego zamówienia, np. przez  zastąpienie 
materiałów potrzebnych do wykonania zamówienia materiałami tańszymi, które zazwyczaj są materiałami niższej 
jakości. Zniwelowanie powyższych działań może nastąpić dzięki  

Terminy wejścia w życie i wielkość zmian wprowadzonych w art. 142 ust 5 ustawy PZP w całości są 
niezależne od woli stron umowy o zamówienie publiczne. Aby zatem zapewnić z jednej strony stabilność finansów 
publicznych, którymi dysponują zamawiający a z drugiej strony dać wykonawcą gwarancję ich słusznych interesów, 
ustawodawca wprowadził obowiązek waloryzacji umów wieloletnich. Idea art. 142 ust 5 wyraża się w daniu gwarancji 
obu stronom umowy pewności, iż w razie zaistnienia zewnętrznego zdarzenia w tym przepisie wskazanego, z góry 
wiedzą w jaki sposób mają się zachować. Stąd obowiązek zawarcia w siwz swego rodzaju automatycznych 
mechanizmów dostosowywania wynagrodzenia wykonawcy do zewnętrznych warunków. Przy zapewnieniu 
zamawiającym bezpieczeństwa prawnego koniecznych zmian.  

Skoro te zdarzenia zewnętrzne determinują moment wyjścia w życie zmian, o których mowa w art. 142 ust 5 
ustawy PZP, to zasadne jest aby konsekwencje tych zmian znalazły odzwierciedlenie w treści stosunku prawnego 
łączącego zamawiającego i wykonawcę w terminie, w którym te zmiany weszły w życie. Każdy inny termin 
wprowadzenia zmian w życie budzić może uzasadnione wątpliwości co do tego, czy nie mamy do czynienia z 
niedozwolonymi negocjacjami między stronami umowy. Brak bowiem obiektywnego powodu uzasadniającego inny 
termin wprowadzenia zmian niż dostosowanie się stron umowy do działań legislacyjnych ustawodawcy. 

Biorą powyższy zapis, zwracamy się z prośba o wprowadzenie do Istotnych postanowieniach umowy– 
Załącznik nr 2 do SIWZ § 11 ust. 1 pełnego brzmienia z art. 142 ust 5. Przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Proponujemy następujący zapis:  

1. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku 
wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych, tj. zmiany: 

a. stawki podatku od towarów i usług, 
b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
d.  zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 

dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę”.  
 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie § 11 ust. 1 Załącznika nr 2 do SIWZ na:  
1. Zamawiający przewiduje możliwość ́ istotnych zmian postanowień́ zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie:  

1)  przedmiotu (zakresu) i sposobu realizacji umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności  warunkujących 

ograniczenie możliwości i/lub celowości wykonywania usługi w uzgodnionym zakresie i/lub we wskazany 
sposób; 
2)  terminu realizacji umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności warunkujących ograniczenie możliwości 

i/lub celowości wykonywania usługi w uzgodnionym terminie;    

3) wysokości wynagrodzenia wykonawcy wobec zmiany przepisów dotyczących:  

a)  stawki podatku od towarów i usług,    

b)  wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych 
na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. 

U. z 2019, poz. 2177, ze zm.),     

c)  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  



 

   

 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 
dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,  
- jeżeli zmiany te będą̨ miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę̨. 
 

 
Pytanie nr 4:  
Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 
wysokości 5 % maksymalnej wartości zobowiązania Zamawiającego (z podatkiem VAT). Wymóg wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, niezależnie od formy wniesienia, jest dodatkowym elementem 
kosztotwórczym, który Wykonawcy muszą uwzględnić w cenie oferty. Po pierwsze udzielenie gwarancji należytego 
wykonania umowy wiąże się z opłatami wnoszonymi przez Wykonawcę do ubezpieczyciela lub banku. Niezależnie od 
zapłaconych składek Wykonawca jest zmuszony celem uzyskania gwarancji należytego wykonania kontraktu do 
wniesienia odpowiednich zabezpieczeń w postaci np. depozytu gotówkowego, blokady środków na rachunku, hipoteki 
lub innych poręczeń majątkowych. 

Ponadto nadmieniamy, iż na chwilę obecną koszty uzyskania gwarancji należytego wykonania kontraktu są znacząco 
wyższe niż to miało miejsce kilka lat temu, wpływ na takie koszty ma obecna sytuacja gospodarcza kraju w danej 
branży (koszty niniejsze wzrosły ze względu na fakt, iż wiele przedsiębiorstw budowlanych, które podpisały umowy o 
świadczenie usługi publicznej, nie zrealizowały swoich zobowiązań czego następstwem było wypłacanie przez firmy 
ubezpieczeniowe i banki należności z tytułu wystawionych przez nie gwarancji). 

Konieczność wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy powoduje zamrożenie istotniej części kapitału 
obrotowego na czas trwania kontraktu, którego koszt utrzymania w tym Czasie Wykonawca doliczy do kosztów 
gwarancji. W konsekwencji spowoduję to podwyższenie kosztów wykonania usługi dla Zamawiającego, co przy 
długim okresie trwania umowy i dużej wartości zamówienia zawyży wartość oferty w sposób nieadekwatny do 
przedmiotu zamówienia. 

Ponadto na wypadek niewykonania umowy przez wykonawcę w uzgodnionym przez strony terminie, ewentualnych 
nieprawidłowości w realizacji usług w danym okresie, Zamawiający przewidział kary umowne, które są przecież formą 
zabezpieczania wykonania zobowiązań, o charakterze niepieniężnym. 

Ponadto Zamawiający ma także prawo do pokrycia kosztów szkody obniżając należną Wykonawcy kwotę  o 
wysokość kar umownych. Ze względu na ww. okoliczności potrącenia nałożonych kar na pokrycie ewentualnej 
szkody, w opinii Wykonawcy, w wystarczający sposób zabezpiecza interesy Zamawiającego w przypadku 
nienależytego wykonania umowy. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie. W przypadku odmowy, prosimy 
o obniżenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy do wysokości 2%.  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dokonuje modyfikacji SIWZ w powyższym zakresie. Przedmiotowy zapis obok kar umownych 
zabezpiecza właściwe wykonanie umowy. 

 
Zamawiający informuje, że poprawia oczywistą omyłkę w Załączniku nr 1 do SIWZ.  
Jest: 

21. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie ceny całodziennego wyżywienia z uwzględnieniem specyfiki 
diet. W przypadku diety z ograniczeniem węglowodanów łatwo przyswajalnych koszt drugiego śniadania 
należy doliczyć do śniadania, a podwieczorku do obiadu. Należy podać uśredniony koszt dla wszystkich 
rodzajów diet. Przy czym wsad do kotła nie może być niższy niż 56% ceny ofertowej za osobodzień. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny wsadu do kotła.  

 
Winno być: 



 

   

 

21. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie ceny całodziennego wyżywienia z uwzględnieniem specyfiki 
diet. W przypadku diety z ograniczeniem węglowodanów łatwo przyswajalnych koszt drugiego śniadania 
należy doliczyć do śniadania, a podwieczorku do obiadu. Należy podać uśredniony koszt dla wszystkich 
rodzajów diet. Przy czym wsad do kotła nie może być niższy niż 47% ceny ofertowej za osobodzień. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny wsadu do kotła.  

 
 
 
 
 

z up. 
Główny Księgowy 

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA 
w Otwocku 

/-/ Alina Frelek 
 


