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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa całodobowej fizycznej ochrony osób i mienia na terenie 
Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni. 
 

DZIAŁ I – CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I USŁUGI 
 
1. Centrum Nauki EXPERYMENT (dalej: Zamawiający, „CN EXPERYMENT”, lub CNE) udostępnia 
Gościom salę wystawienniczą z eksponatami interaktywnymi. Ochronie podlega teren  
o łącznej powierzchni 3 911,94 m2 a w szczególności: 
a. teren wystawy i pomieszczeń przyległych, 
b. wejścia na wystawę i ciągów komunikacyjnych, 
c.  kasy wraz z zapleczem. 
 
2. Usługa ochrony na obiekcie podlega stałej kontroli ze strony wyznaczonych pracowników 
Zamawiającego. Wszystkie przypadki niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy są 
na bieżąco zgłaszane zgodnie z umową, a brak odpowiedniej reakcji ze strony Wykonawcy 
skutkuje nałożeniem na niego kary umownej.  
 
3. Podstawowym zadaniem pracowników ochrony jest dbanie o bezpieczeństwo Gości  
i pracowników na dostępnej dla nich części obiektu, oraz ochrona należącego do CN 
EXPERYMENT mienia. Wykonują oni także zadania dodatkowe związane z ogólnie pojętym 
bezpieczeństwem obiektu (prowadzenie wszelkiego rodzaju ewidencji, prowadzenie 
ewakuacji, branie udziału w ćwiczeniach ppoż. itp.) oraz pełnią funkcje informacyjne dla 
zwiedzających. 
 
4. Godziny otwarcia wystawy 
Wtorek - piątek: 09:00-18:00 
Sobota - niedziela: 10:00-19:00 
Poniedziałek: NIECZYNNE 
 
5. Ponadto CN EXPERYMENT będzie nieczynne dla zwiedzających w dniach: 1, 2 kwietnia, 31 
maja, 1 listopada, 24, 25, 26, 31 grudnia, 1 stycznia. W te dni ochrona będzie się odbywała jak 
w poniedziałek. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany tych dat  
w czasie trwania umowy. 
 
6. W okresie 03-14.09.2018 r. wystawa będzie nieczynna dla zwiedzających – tzw. „Przerwa 
techniczna”. W tym czasie na terenie obiektu odbywały się będą prace techniczne prowadzone 
przez firmy zewnętrzne. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie obsady „zmiany dziennej”  
w tym okresie do 4 osób. 
 
7. Średnio raz w miesiącu CNE organizuje imprezę lub wydarzenie, które wymaga przedłużenia 
„zmiany dziennej” tj. zapewnienia min. 5 pracowników o około 6 godzin. Informacje o tego 
typu wydarzeniach będą przekazywane Wykonawcy z minimum 24 godzinnym 
wyprzedzeniem. Koszt dodatkowego wynagrodzenia pracowników ochrony w tym zakresie 
należy uwzględnić w ofercie. 



 

 
Znak sprawy: 2/EXP/PN/2017 
Załącznik nr 1 - „SOPZ” 

 

 

2 

 
8. Wyznaczono 4 posterunki ochrony i przydzielono do nich szczegółowe zadania. Pracownicy 
ochrony stale patrolują wyznaczone rejony chronionego terenu, na bieżąco reagują na 
pojawiające się zagrożenia dla osób lub mienia. Usługa ochrony świadczona jest przez 
pracowników chodzących po wyznaczonym terenie, zakazane jest siadanie, opieranie się  
o ściany, bramki itp. 
 
9. Pracownicy ochrony powinni posiadać stan zdrowia i stopień sprawności pozwalający na 
wykonywanie pracy o charakterze określonym w niniejszym dokumencie, czyli min. 
wymagającej biegania lub długotrwale stojącej. 
 
10. Usługa realizowana będzie przez minimum 5 pracowników ochrony w godzinach otwarcia 
wystawy tzw. „zmiana dzienna” i minimum 2 pracowników ochrony w poniedziałki i poza 
godzinami otwarcia wystawy tzw. „zmiana nocna”. Minimalna wymagana liczba osób 
świadczących usługę („zmiana dzienna” min. 5 osób, „zmiana nocna” min. 2) winna być 
utrzymywana stale. 
 
11. Na każdej „zmianie dziennej” i „zmianie nocnej” wyznaczony zostaje „Kierownik zmiany”. 
Informacja ta zostaje odnotowana w dokumentacji przebiegu służby. 
 
12. Kierownikiem zmiany musi być pracownik wpisany na „listę kwalifikowanych pracowników 
ochrony fizycznej”, prowadzoną zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 
osób i mienia. 
 
13. Usługi związane z ochroną imprez lub wydarzeń wymagających innej organizacji, innej 
liczby pracowników ochrony lub usług dodatkowych będą wyceniane i zlecane indywidualnie 
na podstawie odrębnych zamówień. 
 
14. Uchybienia dotyczące zachowania pracowników ochrony (np. głośne komentowanie 
zastosowanych przez CN EXPERYMENT rozwiązań, wdawanie się w dyskusje z gośćmi, kłótnie, 
przebywanie na obiekcie w stanie nietrzeźwym, widoczne dla gości wykonywanie czynności 
niezwiązanych z realizacją umowy jak czytanie, słuchanie muzyki  itp.), ich umundurowania 
czy higieny osobistej będą na bieżąco zgłaszane, a brak reakcji ze strony Wykonawcy, lub 
powtarzanie negatywnych zachowań będzie traktowane jako niewłaściwe realizowanie usługi 
ze wszystkimi dalszymi konsekwencjami (zgodnie z zapisami we  wzorze umowy). 
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DZIAŁ II – OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
 

1. Zapewnienie stałej ochrony obiektu chronionego, a w szczególności:  
 
a. Zapewnienie stałego zespołu pracowników i każdorazowego pisemnego dokumentowania 
wprowadzenia nowego pracownika. W związku z koniecznością wdrożenia się przez 
pracowników ochrony w obowiązujące u Zamawiającego procedury i formalności, wskazanym 
jest ustalenie stałych pracowników ochrony świadczących usługi u Zamawiającego, oraz by o 
wszelkich zmianach składu osobowego pracowników Zamawiający był niezwłocznie 
informowany. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w grafik pracy osób dedykowanych 
do realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji przedłożonego przez 
Wykonawcę składu osobowego pracowników ochrony oraz ewentualnych zmian 
wprowadzanych w nim przez Wykonawcę, a w szczególności Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do żądania zmiany każdego z pracowników Wykonawcy, który przez swoje zachowanie 
i jakość wykonywanej pracy dał powód do uzasadnionych skarg. 
 
b. Zapewnienie, że usługa ochrony realizowana będzie przez osoby sprawne, tzn. będące  
w stanie wykonać usługę w sposób zgodny z zapisami SOPZ (np. bieg podczas ewakuacji, 
długotrwałe stanie). Na żądanie Zamawiającego i w jego obecności, na swój koszt Wykonawca 
przeprowadzi testy sprawnościowe, potwierdzające, że wybrani pracownicy są w stanie 
wypełniać obowiązki wymagane na zajmowanych przez nich posterunkach.  
 
2. Zarządzanie zamówieniem rozumiane jako stały nadzór nad jakością wykonywania usługi, 
wyznaczenie koordynatora usługi, stała współpraca z Zamawiającym w czasie realizacji 
zamówienia.  
 
a. zakres podstawowy: 
- obecność koordynatora przy przekazaniu budynku do ochrony, a także na każde wezwanie 
Zamawiającego w przypadku sporządzenia protokołu niewłaściwego wykonania umowy. 
- przeprowadzanie na wezwanie zamawiającego kontroli jakości świadczonej usługi. 
- przeprowadzanie wymaganych szkoleń dla pracowników. 
 
b. zakres rozszerzony dodatkowo (w przypadku zadeklarowania usługi na poziomie 
rozszerzonym): zgodnie z zaznaczonymi w ofercie odpowiedziami i załączonymi opisami.  
 
3. Przedstawienie do zatwierdzenia przez Dyrektora CN EXPERYMENT projektu „Instrukcji 
Ochrony dla CN EXPERYMENT” w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.  
 
a. Przedstawiony do zatwierdzenia projekt musi być zgodny z obowiązującymi przepisami 
prawa, uwzględniać charakter obiektu, wymagania zawarte w niniejszym opisie oraz ustalenia 
zawarte w „Scenariuszu pożarowym dla budynku W-K”, „Instrukcji pożarowej budynku 
biurowego” „Procedurach bezpieczeństwa” i „Regulaminie wystawy” (dokumenty te dostępne 
są do wglądu w siedzibie Zamawiającego lub mogą być przesłane w wersji elektronicznej na 
prośbę Wykonawcy).  
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b. Dyrektor CN EXPERYMENT w ciągu 7 dni od dnia otrzymania projektu, zatwierdzi 
przedstawione propozycje, przekaże swoje uwagi do dokumentu lub przedstawi Wykonawcy 
własną wersję instrukcji. 
c. Do czasu akceptacji projektu „Instrukcji Ochrony dla CN EXPERYMENT”, Wykonawca 
zapewni ochronę zgodnie z postanowieniami niniejszego opisu. 
 
4. Zapewnienie pracownikom ochrony:  
 
a. Urządzeń radiotelefonicznych (5 szt. dla zmiany dziennej, 2 szt. dla zmiany nocnej) w celu 
zapewnienia stałego kontaktu i komunikacji; 
b. Telefonu komórkowego gwarantującego możliwość kontaktu z upoważnionym 
pracownikiem Zamawiającego, Strażą Pożarną, Policją lub inną służbą odpowiednio do 
powstałego zagrożenia (1 na zmianie);   
c. Latarki (jedna dla każdego pracownika znajdującego się na obiekcie); 
d. Dokumentów umożliwiających prowadzenie ewidencji przebiegu służby:  
-„Książka przebiegu służby”,  
-„Ewidencja pobierania kluczy”  
-„Ewidencja ruchu osobowego” – prowadzona na dwóch odrębnych posterunkach 
równocześnie (dwie odrębne książki).  
Zamawiający zastrzega sobie prawo stałego wglądu do dokumentacji dla upoważnionych 
pracowników Zamawiającego, a także do przedstawienia własnych wzorów dokumentów, lub 
zgłaszania uwag do sposobu wypełniania dokumentacji. Dokumenty po wypełnieniu 
przekazywane są Zamawiającemu. 
 
5. Zapewnienie pracownikom ochrony odpowiedniego, zaakceptowanego przez 
Zamawiającego umundurowania.  
 
a. Pracownicy ochrony powinni być jednolicie umundurowani (marynarka garniturowa, 
koszula, krawat, klasyczne spodnie, pełne, czarne buty, ciemne skarpety) i nosić plakietki 
identyfikacyjne z nazwą firmy oraz z danymi personalnymi pracownika.  
b. Zamawiający wymaga dodatkowo zapewnienia wszystkim pracownikom ochrony pełniącym 
służby w godzinach nocnych oraz w poniedziałki jednolitego umundurowania: czarne bluzy lub 
polary z logo firmy i widocznym napisem ochrona, czarne koszulki z logo firmy  
i widocznym napisem ochrona oraz spodnie w kolorze czarnym, czarne pełne buty. 
c. Zamawiający zastrzega sobie prawo zweryfikowania proponowanego umundurowania 
przed rozpoczęciem świadczenia usługi i zgłoszenia zastrzeżeń. 
d. Pracownicy Wykonawcy nie mogą nosić krzykliwej biżuterii ani zwracającego uwagę 
makijażu. Spod umundurowania nie mogą być widoczne tatuaże czy inne ozdoby ciała oraz 
inne elementy odzieży. 
e. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie szafek ubraniowych dla pracowników ochrony. 
 
6. Przeszkolenie wszystkich osób zatrudnionych na obiekcie z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy.  
 
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać dla zatrudnionych na terenie CNE szkolenia 
okresowe w zakresie BHP i Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.  
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DZIAŁ III  - ZADANIA OGÓLNE PRACOWNIKÓW OCHRONY BEZ WZGLĘDU NA ZAJMOWANY 

POSTERUNEK 

1. Do zadań pracowników ochrony bez względu na zajmowany posterunek należy: 
 
a. Natychmiastowe reagowanie na wszelkie zgłoszenia zagrożenia obiektu lub 

przebywających w nim ludzi, czynna ochrona przed napadem, włamaniem, kradzieżą, 
atakami wandalizmu, terroryzmu, itp.  

b. Podejmowanie niezbędnych interwencji w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad 
bezpieczeństwa ochranianych osób i mienia. 

c. Współdziałanie (jako zespół wspomagający) z Ochroną budynku III/W-K (PPNT), w którym 
znajduje się teren zajmowany przez CN EXPERYMENT, w tym przekazywanie informacji  
o wejściu na teren chroniony przez Ochronę budynku III/W-K (biura i zaplecze CNE) 
pracowników firmy sprzątającej CNE  i wspólne nadzorowanie, czy wszystkie osoby opuściły 
teren chroniony po zakończeniu usługi. Niezwłoczne reagowanie na zauważone zdarzenia 
mogące mieć wpływ na wystąpienie strat w mieniu (zalanie pomieszczeń, uszkodzenia 
instalacji elektrycznej lub oświetlenia, uszkodzenia zamków drzwi, samozamykaczy, 
wandalizm itp.), awarie, nieprawidłowości lub okoliczności mające wpływ na 
bezpieczeństwo chronionego obiektu i przekazywanie informacji o takich zdarzeniach 
upoważnionym pracownikom zamawiającego, a w uzasadnionych przypadkach także 
Policji, Straży Pożarnej i innym upoważnionym służbom. 

d. Podejmowanie i koordynowanie działań mających na celu minimalizację szkód powstałych 
w wypadku napadu, kradzieży, włamania, zakłócenia porządku publicznego. 

e. Podejmowanie próby ugaszenia pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego. 
f. Organizacja ewakuacji obiektu zgodnie ze „Scenariuszem pożarowym dla budynku W-K”. 
g. Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej.  
h. Znajomość i przestrzeganie „Instrukcji ochrony dla CN EXPERYMENT”. 
i. Prowadzenie dokumentacji przebiegu służby. 
j. Sprawdzanie czy na terenie obiektu nie znajdują się osoby, które nie mają do tego 

uprawnień, weryfikacja czy osoby upoważnione do wejścia na teren obiektu w celu 
wykonania określonych prac lub zadań (pracownicy firm zewnętrznych) znajdują się na 
obszarze określonym w upoważnieniu i nadzór nad nimi.  

k. Nadzorowanie ruchu Gości CN EXPERYMENT od momentu wejścia na teren obiektu do 
wyjścia. Jeżeli jest taka konieczność udzielanie informacji o godzinach otwarcia wystawy. 
Ochrona obiektu nie jest upoważniona do kierowania interesantów do poszczególnych 
pracowników lub Dyrekcji EXPERYMENTU – wskazuje jedynie gdzie znajduje się Informacja 
lub biuro CN EXPERYMENT – p. H 127. 
 

2. Pracownicy ochrony powinni posiadać udokumentowaną wiedzę z zakresu: 
 

a. ogólnych obowiązków pracownika ochrony, 
b. prawnych aspektów ochrony, 
c. ogólnych zasad ochrony obiektów oraz podstawowych zagrożeń, 
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d. zasad obsługi urządzeń i systemów ochrony mienia, 
e. udzielania pierwszej pomocy, 
f. podstawowych wiadomości z zakresu BHP i ppoż. 

 
3. Osoby upoważnione przez Zamawiającego mogą wydawać pracownikom Wykonawcy inne 
wiążące polecenia dotyczące zadań nie ujętych w umowie. Polecenia wydane ustnie wymagają 
wpisu do Dziennika Służby lub przedstawienia ich w formie pisemnej, podpisanej przez osobę 
upoważnioną do działania w imieniu Zamawiającego.  
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DZIAŁ IV  - ZADANIA SZCZEGÓŁOWE  PRACOWNIKÓW OCHRONY – PODZIAŁ NA ZMIANY  
I POSTERUNKI 

 
1. Do zadań pracowników ochrony w godzinach otwarcia wystawy tj.  wtorek – piątek godz. 
08:30-18:30, Sobota – niedziela 09:30 – 19:30 tzw. „zmiana dzienna” – minimum 5 
pracowników (Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tych godzin w trakcie trwania 
umowy przy zachowaniu liczby roboczogodzin):  
  
a. Posterunek przed linią kas i w szatniach – 1 osoba 
 

1) Niedopuszczenie do wejścia na teren obiektu osób będących pod wpływem alkoholu lub 
środków odurzających, osób zachowujących się agresywnie. 

2) Nadzór nad sprawnym formowaniem kolejek, zapewnienie ochrony kasjerom, zapewnienie 
stałej ochrony pomieszczenia kas. 

3) Kierowanie Gości, którzy nabyli bilet, do wejścia na wystawę, ewentualna pomoc przy 
skorzystaniu z szafek w szatni (udzielenie wyjaśnień). 

4) Przyjmowanie i wydawanie kluczy osobom uprawnionym oraz prowadzenie ewidencji 
wydawania i zdawania kluczy. 

5) Prowadzenie ewidencji przebywania na terenie chronionym osób wprowadzanych na teren 
CNE przez uprawnionych pracowników Zamawiającego. 

6) Reagowanie w sytuacjach zagrożenia, lub na prośbę pracowników Zamawiającego. 
 
b. Przy wejściu na teren wystawy - bramki – 1 osoba 
 

1) Nadzór nad sprawnym ruchem gości przez bramki, reagowanie w sytuacjach zagrożenia, 
lub na prośbę pracowników Zamawiającego. 

2) Pomoc Gościom CN EXPERYMENT przy przejściu przez bramki, skanowaniu biletów 
(udzielanie wyjaśnień). 

3) Na polecenie upoważnionego pracownika Zamawiającego, wpuszczanie przez bramki 
pracowników firm zewnętrznych lub gości CN EXPERYMENT. 
 

c. Teren wystawy – 2 osoby 
 

1) Natychmiastowe reagowanie w przypadku łamania postanowień „Regulaminu Wystawy”, 
w szczególności na akty wandalizmu lub zachowania stanowiące zagrożenie dla 
bezpieczeństwa. 

2) Kontrolowanie czy nikt nie próbuje otworzyć drzwi ewakuacyjnych. 
3) Reagowanie w sytuacjach spornych – na prośbę wyznaczonych pracowników 

Zamawiającego. 
 

d. Teren wystawy / zaplecze techniczne/ balkon – 1 osoba 
 

1) Natychmiastowe reagowanie w przypadku łamania postanowień „Regulaminu Wystawy” 
w szczególności na akty wandalizmu lub zachowania stanowiące zagrożenie dla 
bezpieczeństwa. 
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2) Kontrola osób wchodzących /wychodzących z Sali przez bramę wewnętrzną (upoważnieni 
do korzystania z tego przejścia są wyłącznie pracownicy CN EXPERYMENT legitymujący się 
identyfikatorami lub firmy zewnętrzne, zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez CN 
EXPERYMENT. 

3) Kontrola dostępu do warsztatu przez bramę zewnętrzną, prowadzenie ewidencji wejść na 
teren chroniony osób uprawnionych. 

4) Kontrola balkonu (wjazd windą, wizja lokalna) nie rzadziej niż raz na godzinę. 
 
e) Kierownik zmiany – dodatkowo 
1) Utrzymywanie stałej łączności radiowej z wyznaczonymi pracownikami Zamawiającego za 
pomocą zapewnionego przez CNE urządzania, w tym zapewnienie, że urządzenie jest 
naładowane i gotowe do pracy, 
2) Zarządzanie rotacją pracowników w trakcie trwania posterunków, tak by nie byli zmuszeni 
do wykonywania jednostajnej pracy w jednym miejscu.  
 
2. Do zadań pracowników ochrony w poniedziałki (godz.09:30 – 18:30)  i w godzinach 
nocnych (poniedziałek – czwartek godz. 18:30 – 08:30, Piątek – 18:30 – 09:30, Sobota - 
niedziela – 19:30 – 09:30) tzw. „zmiana nocna” – minimum 2 pracowników należy 
(Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tych godzin w trakcie trwania umowy przy 
zachowaniu liczby roboczogodzin): 
 
a. Linia kas – 1 osoba 
 

1) Niedopuszczanie w godzinach funkcjonowania posterunku na teren chroniony osób 
nieuprawnionych, 

2) Ewidencjonowanie pobierania i zdawania kluczy przez pracowników CN EXPERYMENT oraz 
pracowników firmy sprzątającej. 

3) Informowanie ochrony budynku W-K (PPNT) o wejściu na i opuszczeniu terenu biur przez 
pracowników firmy sprzątającej. 

4) Prowadzenie ewidencji wejść na teren chroniony (kasy wraz z zapleczem, wejście na 
wystawę) osób uprawnionych. 

5) Zamawiający dopuszcza zajęcie przez pracownika na tym stanowisku miejsca siedzącego za 
linią kas. Niedopuszczalne jest przebywanie na tym stanowisku obu pracowników „zmiany 
nocnej” jednocześnie, z wyłączeniem momentu zamiany pracowników na posterunkach. 

 
b. Wejście na wystawę, wystawa, toalety, zaplecze techniczne, balkon – 1 osoba 

1) Niedopuszczanie w godzinach funkcjonowania posterunku na teren chroniony osób 
nieuprawnionych, 

2) Dokonywanie obchodu wystawy i terenu chronionego co 1 godzinę. Każdy obchód musi 
uwzględniać salki edukacyjne i „komnatę ciemności”, w szczególności przypadki 
pozostawionego oświetlenia, włączonych urządzeń (np. projektor, komputer), cieknącej 
wody. Pierwszy obchód musi nastąpić o godzinie 19:30 – przypadki włączonych urządzeń i 
mediów należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom warsztatu, nie później niż do godziny 
20:00. Upoważnieni pracownicy Zamawiającego, w tym pracownicy warsztatu, mogą 
wydawać dyspozycje, dotyczące ewentualnego pozostawienia włączonych urządzeń. 
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Wszystkie zauważone przy kolejnych obchodach anomalie w obrębie wystawy należy 
wpisać do książki przebiegu służby. W przypadku awarii zagrażającej bezpieczeństwu ludzi 
lub mienia, należy zawiadomić właściwych pracowników Zamawiającego oraz odpowiednie 
służby. 

3) Po zakończeniu pracy firmy sprzątającej konieczne jest przeprowadzenie kolejnego 
obchodu, ze szczególnym uwzględnieniem potwierdzenia ze wszystkie osoby opuściły teren 
chroniony, a urządzenia i oświetlenie pozostają w stanie wskazanym przez upoważnionych 
pracowników Zamawiającego, w tym pracowników warsztatu. 

4) Prowadzenie ewidencji wejść na teren chroniony osób uprawnionych. 
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DZIAŁ V – ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 
 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
a. Udostępnienie pracownikom ochrony kart dostępu. 
b. Udostępnienie pracownikom zmiany dziennej pomieszczenia socjalnego. 
c. Przedstawienie listy osób upoważnionych do przebywania w poszczególnych strefach 

terenu chronionego. 
d. Każdorazowe informowanie (w formie pisemnej) o wydawaniu upoważnień dla 

pracowników firm zewnętrznych do przebywania na terenie chronionym – wraz z ogólnym 
zakresem prac i listą /ilością osób upoważnionych. 

e. Zapewnienie dla kierownika zmiany urządzenia do łączności radiowej z pracownikami 
Zamawiającego. 

 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wstawienia przez Wykonawcę zamykanych szafek na 

rzeczy osobiste pracowników do „szatni dla grup”, zastrzegając sobie jednak konieczność 
weryfikacji stanu i estetyki mebla przed jego wstawieniem. 

 
 
 
 
 

 
 


