
 

 

Znak sprawy: CIS-WAZ.271.11.2022 

 

Warszawa, dnia 05.12.2022 r.  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej 

do budynku Centrum Informatyki Statystycznej w Radomiu przy ul. Planty 39/45” 

 

Zamawiający Centrum Informatyki Statystycznej działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust 1 i ust 7 
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710), udziela następujących wyjaśnień i dokonuje 
zmiany SWZ 
 
Zmianie ulega termin składania ofert - Pkt 1 w rozdziale XIII . otrzymuje brzmienie: 
Ofertę oraz załączone do niej dokumenty należy złożyć do dnia 08.12.2022 r. do godz. 09:00 za pośrednictwem 
Platformy e-Zamówienia dostępnej na stronie https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-
d39b9227-248d-11ed-b8b2-9a321cc30829  
 
Zmianie ulega termin otwarcia ofert - Pkt 2 w rozdziale XIV . otrzymuje brzmienie: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.12.2022 r. o godz. 11:00  
 
Zmianie ulega termin związania ofertą -Pkt 1 w rozdziale X . otrzymuje brzmienie: 
Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 06.01.2023 r., jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu 
terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa 
termin składania ofert  
 
Zmianie ulega - Pkt 2 w rozdziale XV. SWZ - SPOSÓB OBLICZENIA CENY  otrzymuje brzmienie:  
Stawka podatku VAT w przedmiotowym postępowaniu wynosi 23% 

Pytanie 1 
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz 
dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? 
Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy. 
Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy: 
a) danych dla każdego punktu poboru: 
- nazwa i adres firmy; 
- opis punktu poboru; 
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); 
- grupa taryfowa ; 
- planowane roczne zużycie energii; 
- numer licznika; 
- Operator Systemu Dystrybucyjnego; 
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy; 
- numer aktualnie obowiązującej umowy; 
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy; 
- numer ewidencyjny PPE; 
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy; 
- wybranego przez Zamawiającego sprzedawcę rezerwowego; 
b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem: 
- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy do OSD wraz z upoważnieniem OSD do zawarcia umowy rezerwowej ze 
wskazanym sprzedawcą rezerwowym w sytuacjach określonych w ustawie prawo energetyczne; 
- dokument nadania numeru NIP; 
- dokument nadania numeru REGON; 
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka; 
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- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej 
oraz pełnomocnictwa. 
Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, 
skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy 
rezerwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy Prawo energetyczne.   
Odpowiedź: 
Zamawiający przekaże niezbędne dane  

Pytanie 2  
Wykonawca zwraca sią z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego parametry 
dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami 
dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenie usług dystrybucji wydanymi 
przez właściwego OSD? 
Odpowiedź: 
Podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne - moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi 
umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji.  

Pytanie 3.  
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą 
korespondencyjną ub w  formie elektronicznej (za pomocą podpisu elektronicznego). 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w formie elektronicznej poprzez podpisanie jej przez strony podpisem 
kwalifikowanym, w trybie wymiany dokumentu drogą korespondencyjną. 

Pytanie 4 . 
Czy Zamawiający posiada koncesję na wytwarzanie, obrót, przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej, 
wydaną przez Prezesa URE? Informujemy, iż w przypadku posiadania koncesji na jedną z powyżej wymienionych 
działalności, Zamawiający staje się płatnikiem i podatnikiem podatku akcyzowego. W takim przypadku, cena za 
energię elektryczną dla podmiotów posiadających koncesję powinna zostać pomniejszona o stawkę akcyzy i 
osobno wyceniona w ofercie Wykonawcy. Mając na uwadze powyższe, uprzejmie prosimy o dostosowanie 
Formularza cenowego i uwzględnienie odrębnych kalkulacji cen za energię elektryczną dla Odbiorcy, który 
posiada koncesję oraz odrębnych kalkulacji cen dla pozostałych odbiorców. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada w.w koncesji  

Pytanie 5.  
Wykonawca zwraca się z prośbą o wyłączenie z postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego, bądź 
wydzielenie do odrębnej części zamówienia, punktów poboru energii,  
w stosunku do których Zamawiający posiada status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 
pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.) – 
dalej OZE. Objęcie przedmiotem zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej, punktów poboru energii z 
mikroinstalacją, powoduje konieczność świadczenia przez Wykonawcę dodatkowej usługi, w stosunku do ww. 
rodzaju punktów poboru energii, polegającej na rozliczaniu energii elektrycznej wprowadzonej przez 
Zamawiającego (prosumenta energii odnawialnej) do sieci OSD, wytworzonej w  mikroinstalacji wraz z 
zapewnieniem usługi odbioru na  warunkach wskazanych w ustawie OZE. W związku z powyższym, niemożliwe 
jest dokonanie przez Wykonawcę prawidłowej kalkulacji ceny w Ofercie, która uwzględni zarówno 
wynagrodzenie Wykonawcy za sprzedaż energii do punktów poboru energii Zamawiającego, jak i odkup od 
Zamawiającego energii wytworzonej w mikroinstalacji, co uniemożliwia złożenie przez Wykonawcę Oferty na 
warunkach wskazanych w treści SWZ. 
posiada koncesję oraz odrębnych kalkulacji cen dla pozostałych odbiorców. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada punktów poboru energii z mikroinstalacji  
Zamawiający nie posiada statusu  prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z 
dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. 

Pytanie 6. 
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający posiada status wytwórcy, o którym 
mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z 
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późn. zm.), co oznacza, że jest podmiotem wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł 
energii lub wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii, w stosunku do punktów 
poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada żadnego z powyższych statusów. 

Pytanie 7. 
W przypadku posiadania przez Zamawiającego statusu wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 
20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.) w stosunku do punktów 
poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej, Wykonawca informuje, że 
objęcie przedmiotem zamówienia na dostawę energii elektrycznej/dostawę energii elektrycznej oraz 
zapewnienie świadczenia usługi jej dystrybucji punktów poboru energii, w których wytwarzana jest energia 
elektryczna, może stanowić naruszenie dyspozycji art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.). W konsekwencji ww. przepisu, dokumentacja przetargowa 
powinna zawierać wyraźne i precyzyjne uregulowania wskazujące na przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem 
wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z posiadaną przez Zamawiającego instalacją odnawialnego 
źródła energii (dalej: Instalacja OZE).  
W dokumentacji przetargowej brak jest postanowień dotyczących wskazania strony kupującej energię 
wytworzoną w Instalacji OZE oraz regulacji dotyczących zmiany podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie 
handlowe zarówno na kierunku dostarczania energii elektrycznej jak i na kierunku jej poboru z Instalacji OZE. 
W powyższym zakresie wskazuje się, iż zgodnie z art. 9g ust. 6b ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. 2020 r., poz. 
833 ze zm.) rozliczenia wynikające z niezbilansowania energii elektrycznej pobranej, wprowadzonej lub 
pobranej i wprowadzonej dokonuje jeden podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe, co ma istotne 
znacznie w celu umożliwienia wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. Informujemy, iż 
pozostawienie zapisów dokumentacji zamówienia w obecnym brzmieniu uniemożliwia złożenie przez 
Wykonawcę Oferty w zakresie dotyczącym ww. kategorii punktów poboru energii. W związku z powyższym, w 
celu umożliwienia złożenia Oferty, Wykonawca zwraca się z prośbą o wyłączenie z przedmiotowego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego punktów poboru energii, w stosunku do których 
Zamawiający posiada status wytwórcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada status wytwórcy o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 
odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.) oraz o nie posiada instalacji 
odnawialnego źródła energii. 

Pytanie 8.  
Czy Zamawiający przyjmie projekt pełnomocnictwa proponowany przez Wykonawce 
PEŁNOMOCNICTWO  

NAZWA FIRMY/ IMIĘ I NAZWISKO:                                       
ADRES:                                      
NIP/PESEL:                         
KRS:                     
Działając w imieniu i na rzecz:                                       
udzielam(y) pełnomocnictwa na rzecz: 
………………………………………………………. 

1. Zgłoszenia odpowiedniemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z 
…………………………. Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej oraz wybranego sprzedawcę rezerwowego, 
zgodnie ze złożonym poniżej oświadczeniem. 

2. Wypowiedzenia dotychczas obowiązującej Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej i Świadczenia Usług 
Dystrybucyjnych, Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej dotychczasowemu sprzedawcy lub Umowy 
Świadczenia Usług Dystrybucyjnych. 

3. Zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji (zawierającej m.in. umocowanie Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego do zawarcia w imieniu Odbiorcy umowy sprzedaży energii elektrycznej ze sprzedawcą 
rezerwowym wskazanym przez mocodawcę w treści nin. pełnomocnictwa), w tym przez złożenie 
Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego wyłącznie wymaganego oświadczenia według wzoru 
skutkującego zawarciem takiej umowy pomiędzy mocodawcą i Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. 
Powołane oświadczenie złożone przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy  zawierać będzie m.in.  
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bezwarunkową zgodę  na zawarcie pomiędzy mocodawcą, a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego  
umowy na czas nieoznaczony na warunkach wynikających ze wzoru umowy zamieszczonego na stronie 
internetowej Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz na warunkach obowiązującej taryfy  Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego i Instrukcji Ruchu  
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej  jak również w zakresie warunków technicznych świadczenia usługi 
dystrybucji, grupy taryfowej, okresu rozliczeniowego aby były to warunki dotychczasowe. Powołane 
oświadczenie zawierać będzie także  zobowiązanie o przestrzeganiu przez mocodawcę warunków 
korzystania z usług dystrybucji energii elektrycznej oraz zobowiązanie do terminowej zapłaty 
należności za usługi dystrybucyjne świadczone przez OSD. Należności za usługi dystrybucji z zawartej 
umowy uiszcza sam mocodawca, i mocodawca oraz inne podmioty, którym pełnomocnictwo zostanie 
przedłożone,  przyjmują do wiadomości  że pełnomocnik nie udziela za nie poręczenia, w tym w 
zakresie długu przyszłego, i składanego oświadczenia nie można rozumieć w ten sposób, że 
pełnomocnik takiego poręczenia udzielił. 

4. Reprezentowania udzielającego pełnomocnictwa, przed Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w 
sprawach związanych  
ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej. 

5. Udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie w/w czynności pracownikom ……………. oraz innym 
osobom które bezpośrednio lub pośrednio są zobowiązane względem ………………... do wykonywania 
takich czynności oraz właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego i jego pracownikom, w 
zakresie zawarcia w imieniu Odbiorcy umowy sprzedaży rezerwowej ze sprzedawcą rezerwowym na 
warunkach określonych przez tego sprzedawcę. 

6. Dokonania innych czynności, koniecznych do przeprowadzenia działań o których mowa w pkt od 1 do 
5. 

Oświadczam(y), że: 
• nie istnieją żadne przeszkody uniemożliwiające rozwiązanie z dotychczasowym sprzedawcą 

umowy sprzedaży energii elektrycznej/umowy kompleksowej, 
• okres obowiązywania umowy z dotychczasowym sprzedawcą zakończy się z datą                  roku, 
• w przypadku, gdy w powiadomieniu o zawartej umowie sprzedaży do Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego wymagane jest wskazanie sprzedawcy rezerwowego, jako wybranego sprzedawcę 
rezerwowego należy wskazać:  

☐  …………………….       
☐Sprzedawcę, który na terenie OSD, na którym znajdują się PPE mocodawcy, pełni rolę sprzedawcy z urzędu, 
a w przypadku gdy sprzedawcą 
z urzędu jest pełnomocnik, pierwszego sprzedawcę rezerwowego, który nie jest pełnomocnikiem, z aktualnej 
na dzień zgłoszenia zmiany sprzedawcy listy sprzedawców rezerwowych opublikowanej przez OSD. 
 
Niniejszym potwierdzam(y) prawdziwość złożonych danych. Za niezgodność danych ze stanem faktycznym, 
która może mieć wpływ  
na poprawność zgłoszenia wniosku zmiany sprzedawcy oraz wynikłe z tego konsekwencje biorę całkowitą 
odpowiedzialność, co potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
Niniejsze pełnomocnictwo udzielone zostaje na czas nieoznaczony jednak nie dłuższy niż czas obowiązywania 
umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z ……………. 
Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji zmiany sprzedawcy energii 
elektrycznej, zgodnie  
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

  Podpis(y) Mocodawcy: 

Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji zmiany sprzedawcy energii 

elektrycznej, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.  

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza możliwość udzielenia takiego pełnomocnictwa. 
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Pytanie 9. 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za pośrednictwem 
kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług (Dz.U. 2021 poz. 685 z późn. zm.), na zasadach określonych w Regulaminie 
Wykonawcy przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych, przy jednoczesnej zgodzie na 
otrzymywanie informacji o tych fakturach. Powyższa zgoda zwolniłaby Wykonawcę z obowiązku wystawiania i 
dostarczania faktur VAT w formie papierowej. Dzięki temu rozwiązaniu Zamawiający otrzyma dokument w 
momencie jego wystawienia, zniwelowane zostanie ryzyko niedostarczenia przesyłki lub znacznego opóźnienia 
w jej dostarczeniu. Zmiana formy dostarczania faktur ma również aspekt ekologiczny, przyczyni się do 
wspólnego dbania o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na produkcję papieru i 
ograniczenie transportu. ”.. 
Odpowiedź: 
Zamawiający umożliwia Wykonawcy przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przez Platformę 
Elektronicznego Fakturowania: PEFexpert Platforma Elektronicznego Fakturowania. 

Pytanie 10. 
Informujemy, że w przypadku zawierania umów kompleksowych, obejmujących sprzedaż i świadczenie usług 
dystrybucji energii elektrycznej, przedsiębiorstwa energetyczne stosują wzory umów kompleksowych, które 
zawierają wymagane prawem postanowienia, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne 
(Dz. U. 2020 poz. 833 ze zm.). W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści 
zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze Wykonawcy wraz z obowiązujacym regulaminem 
wykonywania umów kompleksowych, zatwierdzonym przez Zarząd Spółki. 
Odpowiedź: 
Zamawiający jest związany wzorem umowy stanowiącym składową dokumentów zamówienia. Jeżeli, w ocenie 
Wykonawcy, wzór nie zawiera postanowień wymaganych prawem, Wykonawca może na taką okoliczność 
zwrócić Zamawiającemu uwagę. Zamawiający dopuści stosowanie regulaminu wykonywania umów 
kompleksowych, o ile jego postanowienia nie będą stały w sprzeczności z postanowieniami zawartej umowy. 

Pytanie 11. 
1. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w 
postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące konieczności ustanowienia zabezpieczenia realizacji zamówienia 
z uwagi na wskazane ryzyko kredytowe, zaproponowane przez Wykonawcę? 
2. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w 
postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące  konieczności ustanowienia zabezpieczenia należności, w 
przypadku ich przeterminowania, zaproponowane przez Wykonawcę? 
Odpowiedź: 
Zamawiający jest związany wzorem umowy i nie może po upływie terminu składania ofert wprowadzać do niego 
dodatkowych postanowień. 

Pytanie 12. 
W ramach wykonywania umowy kompleksowej  dostawy energii elektrycznej możliwa jest zmiana mocy 
umownej. Informujemy, że zgodnie z Regulaminem wykonywania umów kompleksowych, zmiana mocy 
umownej i/lub grupy taryfowej może być związana z koniecznością dostosowania kosztem Odbiorcy, na 
warunkach określonych przez OSD, urządzeń elektroenergetycznych (w tym układu pomiarowo-
rozliczeniowego dla grup przyłączeniowych II i III) do nowych warunków dostarczania energii elektrycznej lub 
realizacji nowych warunków przyłączenia, oraz może się wiązać z koniecznością zawarcia nowej umowy 
kompleksowej. Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający miał na myśli zmianę mocy umownej? 
Jeśli tak, prosimy o zmianę stosownego zapisu. Informujemy jednocześnie, że o zwiększenie mocy 
przyłączeniowej Zamawiający występuje bezpośrednio do właściwego OSD i może ona nastąpić po wydaniu 
„Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw” lub 
wydaniu stosownej decyzji przez OSD. Dopiero po przedstawieniu tej decyzji przez Zamawiającego, Wykonawca 
może zmienić umowę kompleksową, poprzez zawarcie stosownego aneksu - pod warunkiem, że zmiana mocy 
przyłączeniowej mieścić się będzie w ramach określonych w przedmiocie zamówienia taryf.  W związku z 
powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu: „Zmiana mocy przyłączeniowej nastąpi po 
dokonaniu przez Zamawiającego wszelkich czynności związanych ze zmianą warunków przyłączenia u OSD i 
przedstawieniu „Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów 
technicznych dostaw” lub wydaniu decyzji przez OSD. Zmiana warunków przyłączeniowych wiązać się może z 
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koniecznością dostosowania kosztem Odbiorcy, na warunkach określonych przez OSD, urządzeń 
elektroenergetycznych (w tym układu pomiarowo-rozliczeniowego dla grup przyłączeniowych II i III) do nowych 
warunków dostarczania energii elektrycznej lub realizacji nowych warunków przyłączenia oraz z koniecznością 
zawarcia nowej umowy kompleksowej". 
Odpowiedź: 
Wnioskowany zapis znajduje się w umowie - Załącznik nr 2 do SWZ w § 8 ust. 1. 

Pytanie 13. 
Wykonawca zwraca sie o wprowadzenie zapisu: „Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego 
Wykonawcy”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

Pytanie 14. 
Czy Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z zapisów ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na 
celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie jest uprawniony do skorzystania z powyższych środków wsparcia. 
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