ZAMAWlAJĄCY:
Cmina Miasto Płock - Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół
z Oddziałami Integracyjnymi w Płocku,
ul. Hatcerska 2,09-4l0 Płock, Filia: ul. Pocztowa

tel.24 364 83

l3
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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
(na podstawie art,4

pkt.8 ustawy - Prawo,Zamówień Publicznych)

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku zaprasza Państwa do złożenia oferty na
wykonanie zadania:

sukceslwno doslawa mięsa i wędlin dla Miejskiego Pruedszkola Nt 34 l, Płocku - 2018l"'

Zamawiający dopuszcza §kladanie ofert cżęściowych:
Częśćl

- Mięso i wyroby wędliniar§kie wiepźowe i wolowe

częśćII - Drób i przetwoly dlobiołve

l.

opiśprzedmiotu zamówienia:
Przedmiotęm zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa

Przedszkola

Nr 34 im.

Kubusia Puchatka

i Jego

i wędlin dla Miejskiego

Przyjaciół

z

oddziałami

Integracyjnymi w Płocku w 20J8r. Szczegółowy opis izakres zamówienia został

szczegółowo opisany
żywnościowewraz

z

w oPlslE PRZEDMloTU ZAMÓWlENlA.

Ańykuły

podaniem maksymalnej wielkościzapotrzebowania zostały

opisane w zestawieniu rodzajowo-ilościowym, stanowiącym Załącznik nr 1allb i 2
do oP ISIJ

2.

Termin lealizacji zamówienia:

od

].

PRZEDVtoTI Z4]tÓWlE\lA.

01 stycznia 2018

roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Dokumenty wymagane, które

naleł zalączyć do oferty:

Zamawiający wymaga, by kżda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
Wypełniony ipodpisany przez Wykonawcę formularz cenowy

-

Załącznik Nr 1a,/lb

Wypełniony i podpisany prżez Wykonawcę formularz ofeńowy - Załącznik Nr 2

4, Tirmin

i miej§ce zloźenia propozycji ceno*ej:

5ukcesywna dostawa mię5a iwędlin dla Miejskiego Przedszkola Nr34 w Płocku

l

)

- 2018r.

oferty należy złożyć( data wpłynięcia do zamawiającego) w terminie do
dnia 30 listopada 20I7r,, do godz. l0,00

2) oferty należy złożyć:

a) §

5iedzihie /amarł iającego:

Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku - SEKRETARIAT
ul. Harcerska 2. 09-4] 0 Płock

a)

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
orzedszkolekubusia34(rDqmail.com

5, Na kopercie/w

e-mai|u na|eży umieścićnazwę

i

adres Zamawiającego. nazwę

i

adres Wykonawcy oraz napis:

częśćI:
,,Propozycia Cenowa na Wykonanie zadania:
sukcesYwna dostawa maęsa i wyrobóW wędliniarskich Wieprzowych iv/ołowych dla Miejskiego
Przedsżkola Nr 34w Płocku - 2018r.
NlE oTWlERAĆ PRZED 30l11-l2o17 godż, Lo|w

CzęśćII:

,,Plopozycja cenowa na wykonanle zadanle:
sukcesywna dostawa drobiu iprzetworów drobiowych dla Miejski€8o

Prżedsżkola Nr34 W Płocku

-

2018r,
NlE oTWERAĆ PRZED 30/1Ll2oL7 godż, lo|w,

ó.

Kryterium, którym zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty jest jakość
produktu, możliwościlogistyczne oraz cena brutto.

7. otwarcie ofert nastąpi dnia 30 listopada 20l'lt,, o Eodz, |0:00 w siedzibie
Zamawiającego - w sekretariacie Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku, ul.
Harcerska 2

8.

Integralną częśćzaproszenia

do złożeniaoferty stanowi oPIS PRZEDMIoTU

ZAMÓWIENIA wraz z Załą.znikarni nr la/lb i

9,

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2.

sUkcesywna dostawa mięsa iwędlin dla Miejskie8o Prźedszkola Nr 34w Plocku -2018r,

l0.o

wyborze najkorzy§tniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za

pośrednictwem strony internetowe.j przedszkola

sukcesywna dostawa mięsa iwędlin dla Mi€jskie8o

cmina

Przedszkola Nr 34W Płocku - 2018r,

Miasto Płock - Miejskie Przedszkole Nr 34 irn, Kubusia Puchatka iJego Przyjaciół
z Oddziałami lntegracyjnymi w Płocku,

lll

Harcerska

2

09-410 Płock, Filia: ul. Pocztowa l3

tel.24 364 83 l3

OPIS PRZEDMlOTU ZAMÓWIENIA

l.

Tytuł i zakre§ zamórvienia

1) Przedmiotem

zamówienia jest:

,,sukcesl|,na lostawa hięsa i h]ędli dla Miejshiego Pruedszkola Nl 34

w

Plocku

-

2018 rok".

Artykuły żywieniowe wlaz z podaniem szacunkowej wielkości zapotrzebowania zostały
opisane w zestawieniu
o P lSU P RZED

2)

MloTU

rodzajowo ilościowym, §tanowiącym Załącznik nr lallb
ZA

do

MÓW I EN IA-

Podane ilości produktów są §zacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu. Służyćone będą

wyłącznie do porównania ofert oraz wybrania oferty najkorzystniejszej, tzn, że nie
stanowią ostatecżnego rozmiaru żamówienia, w wyniku cżego nie mogą stanowić
podstaw do zglaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy

do odmowy realizac.ji dostaw. Zamawlaiący nie będzie ponosił ujemnych skutków
finansowych spowodowanych zmniejszeniern ilościi wartości dostaw pomiędzy
pozycjami w przedmiocie zamówienia z zastrzeżeniem, iż w wyniku ww. zmian nie
zostanie przekroczona wartoŚĆ umowy.

3) strony

nie przewidują waloryzacji cen produktów zawartych w oiercie Wykonawcy

w trakcie realizacji.

4) Artykuły żywieniowe powinny być dostarczane do Miejskiego Prżedszkola Nr

w Płocku sukcesywnie, w miarę

zgłaszanych potrzeb,

z

34

wyłączeniem przerw

działalnościplacówki związanych z olganizacją roku sżkolnego.

5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert przez oferentów, któtzy ptzy
zamówieniu wymagają przekroczenia tzw. minimum logistycznego.

sukcesywna do§tawa miesa iWęd|in dla Miejski€go

6) Dostawy realizowanę będą na

Przedszkola Nr 34w Płocku -2018r,

podstawie bieżących zamówień składanych przez

uplawnionego pracownika Zamawiającego za pomocą faksu, pocztą e|ektronicżną

lub telefonicznie, dokonywanych z minimum jednodniowym

wyprzedzeniem,

od poniedziałku do piątku.

7) Wykonawca dostarczy ząmówioną partię dostaw każdorazowo w

ustalonych

godzinach między 6:00 a 7:30.

8)

Wykonawca dostaf.zy k^żdą z^mówioną pańię towarów na własny koszt, środkiem

tlansportu wymaganym

dla rodzaju

dostarczonych towarów ŻywnoŚciowych,

zgodnie z oborł iązującl mi przepisami,

9) Wykonawca zobowiązany jest do rozładowania i wniesienia towarów do
wskazanych przez pracownika Przedszkola pomieszczeń znajdujących się w
siedzibie Zamawiającego przy ul. Harcęrskiej 2,09-4l0 Płock.

l0)Artykuły żywieniowe muszą być dobĘ jakości, świeże,nieuszkodzone, z
odpowiednim tęrminem przydatności, z odpowiednimi wyrnaganymi
zaświadcżeniami,
1

l)

oferowane produkty, a także sposób ich przewozu i przechowywania \łinny
spełniać wymagania wymienione w obowiązujących prżepisach prawa dotyczącego

produkcji iobrotu żywności,a w szczególności: ustawy o bezpieczeństwie żywności
i żywienia (z

20l5., poz. 594, z póżn. zm.); ustawy z dnia 2l grudnia 2000 r, o

jakości handlowej artykułów ro|no - spożywczych (Dz. U. z 20l5 r. poz.678 z późĄ.
zm.) oraz ustawy z dnia l6 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia żwierzęcego

(Dz. U. z2014 r. poz.

15'77

z póżn. zm.) wraz z aktami wykonawcżymi na

podstawie tych ustaw.

l2)oferowane produkty, a także sposób ich przewozu

i

przechowywania winny

spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego
produkcji iobrotu żywności,a w szczególności: ustawy o bezpieczeństwie żywności

i zywienia (z 2015. poz,

594, z późn. zm.); ustawy z dnia

2l

grudnia 2000 r. o

jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz, U. z ż015 t. poz.6'78 z póżn.
zm,) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r, o produktach pochodzenia zwierzęcego

(Dz. U, z 2014 r. poz. 1577 z póżn. zm.) wńz z aktami wykonawczymi

na

podstawie tych ustaw,

l3)oferowane produkty winny spełniać wymagania wymienione w Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 2ó sierpnia 2016 r. w sprawie grup środków spozywczych

sukcesywna do§tawa mięsa iWędlin dla Miejskiego Przedszkola Nr 34w Plocku -2018r,

przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oŚwiaty

oraz wymagań, jakie muszą spełniaĆ środki spożywcze stosowane

w

ramach

żywienia zbiorowego dzieci i młodzieżyw tych jedno§tkach (Dz. U. z 2016 t. poz.

ll54),
14)Każdy produkt winien być wyprodukowany

i

wprowadzony do obrotu zgodnie

z normami systemu HAccP, GMP/GHP.

|5)Jakośćdostarczanych produktów winna byó zgodna z obowiązującymi przepisami
oraz atestami dla produktów pierwszego gatunku/klasy.

|6)Dostarczane produkty spełniać muszą prawem określone wymogi

dla

tych

w tym wymogi zdrowotne. Materiał opakowaniowy winien
dopuszczony do kontaktu z żywnością.Każdy asortyment produktów musi
produktów

w
wyposażone w

dostarczony

oddzielnym pojemniku. Produkty
elemęnty

do otwierania

w

ręcznęgo,

bez pomocy

nienaruszonych opakowaniach. oznakowanych zgodnie

i

być

puszkach winny być

mechanicznego, Produkty spożywcze powinny być dostarczone

Rozporządzenia Ministra Ro]nictwa

być

olwieracza

w oryginalnych.

z

wymaganiami

Rozwoju Wsi z dnia 23 gudni^ 2014 r. w

sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczy9h (Dz.

u. z

2015 r. poz, 29), opakowania produktów spożywczych po\łinny zawierać takie
informacje jak: nazwę produktu, nazwę

i

paczkującego środekspożywczy, wykaz

adres producenta lub przedsiębiorcy

i ilośćskładników lub

kategorii

składników, zawańośćnetto w opakowaniu, datę minimalnej trwałościlub terlnin
przydatności do spożycia, warunki przechowywania oraz tabela wartości odżywczej.
|7)

Wykonawca zobowiązuje

się do

nieodpłatnego użyczenia skrzynek przy

każdorazowej dostawie towaru do siedziby Zamawiającego na okres do następnej
dostawy.

l8)Dostarczane produkty będą świeźe,pełnowartościowe, należytej jakościoraz będą

dostarczane

nie później, niż w połowie okresu pizydatności do

spożycia

przewidzianego dla danego produktu,

l9)Zamawiający może dokonać zmiany w asortymencie określonejw pakietach.
20) Dostarczane produkty muszą być zgodne z opisem zawartym w złożone.j ofercie.

2l)Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady jakościowe dostarczanych
produktów (ukryte, nie ukryte)

iza

uszkodzenia powstałe w wyniku ich transportu

oraz zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany wadliwego towaru we własnym

sukcesywna dostawa mięsa iWędlin dla Miejskiego Przedszkola Nr 34w Płocku -2018r,

i

zakresie

na własny koszt w t€lminie

nie dlużśzymniż do godz. 10:30 w dniu

dostawy.

22)Jakośćorganoleptyczna żywności,które.j nie można ocenić przy przyjęciu towaru,
sprawdzana jest przy produkcji.

zostanie zwrócony dostawcy.

W przypadku nie spełnienia wymagań, surowiec

a fakt ten

zostanie odnotowany

w

formularzu

W przypadku nieodpowiedniego oznakowania oraz
spoży\łczych po dacie minimalnej trwałościlub pruekroczonym

reklamacyjnym.

środków
terminie

przydatności do spożycia, nastąpi odmowa przyjęcia odnotowana w formularzu

reklamacyjnym. Potrójna odmowa przyjęcia towaru

przez

Zamawiającego

skutkować będzie rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy.
23)

oferowaną wartośćbrutto należy skalku|ować tak, aby zawierała w sobie cenę
netto, koszty transportu, koszty dostawy olaz obowiązujący podatek

24) N

iedostarczenie zamówionych produktów

vAT.

w tlzgodnionym terminie lub odmowa

dostawy zostanie udokumentowana notatką służbową.Powyższe incydenty sumują

z opisanymi w pkt.20,
skutkować@
się

trzykrotne poMórzenie opisanych incydentóW

25)Kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty jest
jakośćproduktu. możliwościlogistycżne oraz cena brutto,

2. TERMtN wYKoNANlA ZAMóWIENlA
Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie od 01.0].2018 r. do
31.12.20

]

8 r., zgodnie z zawaftą umową, na podstawie zamówień składanych przez

Zamawiającego telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej,

3. WARUNKI PŁATNoŚCI
Wymagany termin płatnościwynosi

l4 dni od

dnia dostarczenia do siedziby

odbiorcy prawidłowo wystawionej faktury vAT. Płatnośćnastąpi pże|ewem na
konto Wykonawcy.

sUkce§ywna dostawa mięsa iWędlin d|a Maejskiego Przedsżkola Nr 34 W Płocku

- 2018r.

Załącznik Nr la

-

Formulatz cenowy

\AZWA PRODUKTU
Wol oWlNA F.XTRA
łazówka, ligawa. bez koŚci. tłuszczu,
iędrną zapach swoisty, barwa
ciemnoczerwona. powi€rzchnia cąsta,
ni.żakrwawiona. świeżenie rozmńżane
kons!' sten€ia

WIFPRZOWlNA POLĘDWICZKI
wlt]PRZoWINA
BI]7 KoŚCl

_

SCItAB ŚRoDKoWY

o średnicynie większej niż locm, świeży,

slonina zdjęta. nie rozmrażany, kawalek
l500_

wlEPRzoWlNA KARKoWKA
extra. bez kości, tfuszczu, konsystencja

iędma. zapach swoisty, barwa
ciemnoczerwona, powi€rzchnia czystą
niezakrwawiona. świez€ nie rozmńż"ne

WIEPRZoWiNA

"

ŁoPATKA

bez skóry. beżkości,bez wi€rzchniej
wa§twy
tfusżczu. świeża,nie roznraźana,
i
kawałki l000-150

KlEl-BAsA BlAŁA
ekstra. mi

ńifl.70yo

KlEŁBASA clENKA TYPU
PODWAWELSKA/TORUŃSKA
na przekroju składniki średnio
lożdrobnione. równomiemie
rczmie§żczone, dobrże związane,
kons)steocja ścisła.mięso wi€przowe

min.

&4o/D

i

WEDLlNA _ KIELBASA GRUBA
PARZoNA
podsuszana k;ełbasa z dużych kawałków
§zynek wieprzotłych. mięso wieprzowe
min, 97%, grubo rozdrobniony, wędzony,

WĘDLINA - KIEŁBASA KRAKOWSKA

sUCHA

osłonka dobrże przylegająca, składniki na
przelroju grubo rozdrobn ione,
ńwnomiemie rozłożone.dobrże związane,
mieso wieprzowe min. 70%

WEDLlNA - POLĘDWICA SOPOCKA
mięso wieprzowe min, ?0%, wędzona.

ł"

sułcesywna dostawa fiięsa iWędlin dla Miejskiego Przedszkola Nr34w Plo€ku - 2018r.

WĘDL]NA SZYNKASZLACHETNA
produkt wi€przoły

min, 70%. wędzony,

|i()dukl calomięśnio§! ż peklo§anoeo neiodą
ll!d\.] |ną ańalomicznego nięśnia szyn*i wicpźołc.l
Uineslczonej w siaice Prcdukl poddey óbróbcć
§ęd?dia lradycyjnego, mię§o łi€pmw€
'cnni.7nc.l

WĘl)1_1NA sZYNKABlAł-A

' l \in,h

ui.plzoNt.

p

zona.

sz}niaviePźowa ńin

!!LDLlNA sżYNKA s'lARoPoLsKA Będzonka
p zon& mięso łi€pmłe nin,

\ ].t|,owa. wędz.na.

\!1,1)
,

lNA

WEDZoNKA

/ Dołi.żonlch kasalłólv mięsą wędzonła więpi2oła.

\.dfuna

DaEona.

\\:l]tr.lNA

Kl

nie$ łi€Dzóvć ńiń

82%

ELBAsA ZYwlEcKA sUcHA

.slonka dobż. pż)legającą sllad k' napźekloju
rcrożoóe. dob*
!nlb. l.zdrobnione. róWoni€nli€

V!'!-D|-INA scllAB PlEczoNY łićpżowy. bez
JDdatkU końśerwantów,

clutań nianu sodu

§tD|,!NA SZYNKA PlEcZoNA
b€z

dodatkU kons€rwantów,

g

ut.minianu sodu,

{ołoranów, Min, llość117g na

/

sz!ń[i, bez doddku fGfora.ów.93% ńięsaz szyńki

\lpfudukoł

y ze I75g mięsa

sieprzołego nd l00g

ŁĄCZNA CENA NETTO ZA,l CZĘŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ŁĄCZNA CENA BRUTTO ZA I CZĘŚC PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

_

-

(wszystkie pozycje zsumowane razem)

p.dpiś i piec.ęć wylonawcy

DYREt<ToR
Ivlicjskicljo

lrż.J9zkola [

34

sukcesywna dostawa mięsa iwędlin dla Miejskie8o Pnedszkola Nr 34 W Płocku -2018r,

ZałącznikNr lb Formularz cenowy

NAzwA PRoDUKTtl
INDYK

_

FlLETz !ŃDYKA

mięso świ9żę,ni€

ron€ż,.e,

b€z

skóry, koś.i,

chź6cil mięso pnwidlowo
l vytruawion€. oci9knięte] bNd nińni ibnoióżową
b€z tNałlch Ęvl.wół, apei cieaklerystycay dla
ńięs6 śqież€go indyź.gol p@dzial wagoq l 000lłu9cżu, ś.ięgien, blon,

KURCZAK

_

kg

23

kg

235

FILET Ż KURCŻAKA

nięso bż ślóry, kości.lługczu,ści€ien,błon.
chuęści, Mięso PnwidlóRo $rykNąwionę, @ieknięt
balw ńięśńijŃóróżóM, bćz klMł}cn wylewów.

,

zp.ch chdattęryslymy dla mię§. świ.ż!go.

miedvncżs,nźedżia].weowh300-400!

]

(URczA( ŚWlEŻY
smaaośzonY.

DROB

ł cnłości.nie iońrażnv. l 500_2000!

WĄTRORA DROBIOWA

5

wĘDLlNA- FILETz INDYXA
5 t1.1 i.dyczy nin.73%, wędany,

pmny, podukl

WĘD!-INA- szYNKA TYPU DEI,jKATESoWA
FiLETA KURCZAKA
filei

z

36

tg

l8

kg

90

z

tuiczrka min 89olq wędlina d@biowa z

pojąc7Dnych

kg

kałalkół mięsą gJuborożdobn,ona,

WĘDLINA TYPU KURczA( coTow,ĄNY
parzonv, wYprodukowany W ą.znie
żawańośćfri€s6 mm, 349i

ż ńięsa

wylób

klrcząl

KABANOS DROBlOWY
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ŁĄCZNA CENA NETTO ZA II CZĘŚĆ PRZI]DMIOTU ZAMÓWIENIA

ŁĄCZNA CENA BRUTTO ZA II CZĘŚC PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
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sUkcesywna dostawa mięsa iWędlin dla Miej§kiego Przedszkola Nr34 W Płocku - 2018r,

Załącznik nr 2

- Formulaę ofeńy

(piecżęć f irmowa Wykonawcy)

odpowiódając na
Płocku-

za

p.osu eni€

do

ofe.ty na "sukcesywną dostawę mięs i wędlin dla MieFkieco Plu ed9kola Nr 34 w
z Wyma8a nia ńi zawaft|ńi w oPlslE PRzEDMloTU

'ożeniaprżedmiotu zanówienia zgodnie
2018loP oferujemy wykonanie

zĄMÓ&aiv/,4

z. niźej wymienioną c€nę:

częśćl:

cżęśćll:
ża cenę netto,,,,,,,,,,,,,.,,.,-.,-.,..,,.,,,, PLN {slownie:,..,.,,,,

zgod nie z

1,
2.
3,
4,
5,
6,
Z
a
9,
'ą

formł la rz€m asortym€ntowo_€enowym

zatącznik nl

tallb

do

oPlsu PRzEDMlQTu ZAMÓWEN\A.

oświadczamy, ż€ pżedmiot żamówienb na który sklada my ofeńę zobowiązujemy się realżować suk(esya/nie od
dniaOl stYcznaa 2018 r, do 31grudnia 2018l,, z8odniez zawańą umową na podstawie żamówleń skladanych
pPeż za mawiającego,
oświadczamy, żetowary będące pżedmiotem niniejsżej ofeńy od powiadają waruńkom jakościowym ugodnYmż
obowiązującYm i atestami, polskimi norma mi, pBwem żWnościowymw6z z obowiązującYmi zasadami GM P i
GHP oraż synemem t]AccP,
Gwalantujeńy nieznienńość ofeńowanych cen prżez caĘokr€§ rcalizacji umowy,
Wyrażamy żgodę na platnośćfa ktur W terminie 14dniod datyotrzymania prżez żam.wiajĘceto pBwidlowo
wystawionej faktury, każdorażowo po dostalczonej pańii towarów,
zobowiązujeny się do dostawy przedmiotu żamówienia wtermini€ W§kazanym pżeżzamawiającego od daty
otPymania zamówienia prżeslanegożapośrednictwem telefonu l!b dlo8ą elektloniczną przeż zamawialąceEo,
zobowiążUjemy się do .ealiza€ji dostawy do pomieszczeń znajdują.ych 5ię w siedzibie zamawiającego pży ul.
Harce6kiej 2, łocb w8 sp€cyfikacji a§ońymentowej dostaw,
oświadcu amy, że u a poż ńaliśńy ,ię ż oPlsEM PRzEDMloTU ZAMÓWENIA i nie wno§imy do nie8o zaśrzeżeńolaz
Uzyslóliśmy Wsżelkie infolmacje ni€zbędnedo prawidłowe8o przy8otowania iz|ożenia njniejsż€j oferty,
ośWiadczamy, że je§t€śmy związani nini€Fżą ofeńą pPezokres30 dnioddnia upWUteninU skladania oferty,
oświadczamy, że za pozna liśmy 5ię oraz akceptuj€my ponanowienia Wzoru umowy izobowiązujemy 5ięw
przypadk! wyboru nasz€j oferty, dojejzawalci. W miejscu oraz termlnje wyznaczonym pnez za mdwialącego,
ofeńa wraz z żałą€znika mi zawiera tąclnie ,,.,,. kol€jno żapisanych iponumelowanych stron,
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