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Polska-Katowice: Komputery przenośne
2017/S 121-245962
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 12
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktów: Łukasz Motyka, Damian Ludwikowski, Artur Baran
40-007 Katowice
Polska
E-mail: lukasz.motyka@us.edu.pl , damian.ludwikowski@us.edu.pl , artur.baran@us.edu.pl
Faks: +48 323592048
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.us.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: uczelnia publiczna

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Edukacja

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II.B: Przedmiot zamówienia (dostawy lub usługi)
II.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa notebooków.
II.2)

Rodzaj zamówienia oraz miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice.
Kod NUTS PL22A

II.3)

Informacje na temat umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej: nie

II.4)

Krótki opis rodzaju oraz ilości lub wartości dostaw lub usług:
Przedmiotem zamówienia będą sukcesywne dostawy notebooków realizowane w ramach długoterminowej
umowy (24 miesiące) na podstawie złożonych zamówień cząstkowych. Zamówienie obejmować będzie
dostarczanie, rozładunek i wniesienie do pomieszczeń Zamawiającego zamawianych notebooków. Wskazana
w umowie ilość zamawianego sprzętu będzie stanowić wielkość maksymalną. Zamawiający będzie miał
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możliwość niewyczerpania całości przedmiotu zamówienia, a Wykonawcy nie będą przysługiwać z tego tytułu
żadne roszczenia.
Szacunkowy koszt bez VAT: 1 550 000 PLN
Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.5)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
30213100

II.6)

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia
15.8.2017

II.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8)

Informacje dodatkowe:
Przedmiotowe zamówienie stanowi część zamówienia na sprzęt komputerowy, którego zagregowana wartość
w skali jednostki wynosi 2 357185,06 PLN (564 608,74 EUR). Zamawiający zastrzega sobie możliwość
przewidzenia w ramach ogłoszonego postępowania dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych.

II.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa notebooków.

II.2)

Rodzaj zamówienia oraz miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice.
Kod NUTS PL22A

II.3)

Informacje na temat umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej: nie

II.4)

Krótki opis rodzaju oraz ilości lub wartości dostaw lub usług:
Przedmiotem zamówienia będzie dostawa notebooków. Zakres zamówienia będzie obejmował zakup sprzętu
wraz z jego dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
Szacunkowy koszt bez VAT: 30 000 PLN
Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.5)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
30213100

II.6)

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia
30.10.2017

II.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8)

Informacje dodatkowe:
Przedmiotowe zamówienie stanowi część zamówienia na sprzęt komputerowy, którego zagregowana wartość
w skali jednostki wynosi 2 357185,06 PLN (564 608,74 EUR). Zamawiający zastrzega sobie możliwość
przewidzenia w ramach ogłoszonego postępowania dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych.

II.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa profesjonalnego sprzętu filmowego.

II.2)

Rodzaj zamówienia oraz miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
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ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice.
Kod NUTS PL22A
II.3)

Informacje na temat umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej: nie

II.4)

Krótki opis rodzaju oraz ilości lub wartości dostaw lub usług:
Dostawa profesjonalnego sprzętu filmowego w celu wyposażenia nowo budowanego budynku Wydziału Radia i
Telewizji.
Szacunkowy koszt bez VAT: 1 440 000 PLN
Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.5)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
32321100

II.6)

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia
10.9.2017

II.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8)

Informacje dodatkowe:
Przedmiotowe zamówienie stanowi część większego zamówienia zagregowanego w skali uczelni. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość przewidzenia w ramach ogłoszonego postępowania dopuszczenie możliwości
składania ofert częściowych.

II.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa profesjonalnego sprzętu filmowego.

II.2)

Rodzaj zamówienia oraz miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice.
Kod NUTS PL22A

II.3)

Informacje na temat umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej: nie

II.4)

Krótki opis rodzaju oraz ilości lub wartości dostaw lub usług:
Dostawa profesjonalnego sprzętu filmowego w celu wyposażenia nowo budowanego budynku Wydziału Radia i
Telewizji.
Szacunkowy koszt bez VAT: 1 000 000 PLN
Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.5)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
32321100

II.6)

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia
15.10.2017

II.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8)

Informacje dodatkowe:
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Przedmiotowe zamówienie stanowi część większego zamówienia zagregowanego w skali uczelni. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość przewidzenia w ramach ogłoszonego postępowania dopuszczenie możliwości
składania ofert częściowych.
II.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa mebli biurowych i metalowych.

II.2)

Rodzaj zamówienia oraz miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice.
Kod NUTS PL22A

II.3)

Informacje na temat umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej: nie

II.4)

Krótki opis rodzaju oraz ilości lub wartości dostaw lub usług:
Dostawa mebli biurowych i metalowych. Zakres zamówienia będzie obejmował: zakup mebli wraz z ich
dostarczeniem do Zamawiającego, rozładunkiem, wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,
a także montaż. Przez montaż będzie należało rozumieć instalację kompletnych i gotowych do użycia mebli
z uwzględnieniem ich dostosowania do pomieszczeń, w których będą użytkowane oraz do elementów
znajdujących się w tych pomieszczeniach. Montaż będzie polegał w szczególności na: wypoziomowaniu,
ustawieniu, powieszeniu poszczególnych elementów wyposażenia będących przedmiotem zamówienia.
Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny mebli.
Szacunkowy koszt bez VAT: 465 150 PLN
Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.5)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
39100000, 39130000

II.6)

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia
10.9.2017

II.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8)

Informacje dodatkowe:
Przedmiotowe zamówienie stanowi część zamówienia na meble biurowe i metalowe, którego zagregowana
wartość w skali jednostki wynosi 2 499 400 PLN (598 673,03 EUR). Zamawiający zastrzega sobie możliwość
przewidzenia w ramach ogłoszonego postępowania dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych.

II.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa mebli biurowych i metalowych.

II.2)

Rodzaj zamówienia oraz miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice.
Kod NUTS PL22A

II.3)

Informacje na temat umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej: nie

II.4)

Krótki opis rodzaju oraz ilości lub wartości dostaw lub usług:
Dostawa mebli biurowych i metalowych. Dostawa mebli biurowych i metalowych. Zakres zamówienia będzie
obejmował: zakup mebli wraz z ich dostarczeniem do Zamawiającego, rozładunkiem, wniesieniem do miejsca
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wskazanego przez Zamawiającego, a także montaż. Przez montaż będzie należało rozumieć instalację
kompletnych i gotowych do użycia mebli z uwzględnieniem ich dostosowania do pomieszczeń, w których
będą użytkowane oraz do elementów znajdujących się w tych pomieszczeniach. Montaż będzie polegał
w szczególności na: wypoziomowaniu, ustawieniu, powieszeniu poszczególnych elementów wyposażenia
będących przedmiotem zamówienia. Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny
mebli.
Szacunkowy koszt bez VAT: 87 400 PLN
Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.5)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
39130000, 39150000

II.6)

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia
30.10.2017

II.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8)

Informacje dodatkowe:
Przedmiotowe zamówienie stanowi część zamówienia na meble biurowe i metalowe, którego zagregowana
wartość w skali jednostki wynosi 2 499 400 PLN (598 673,03 EUR). Zamawiający zastrzega sobie możliwość
przewidzenia w ramach ogłoszonego postępowania dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych.

II.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa odczynników chemicznych.

II.2)

Rodzaj zamówienia oraz miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice.
Kod NUTS PL22A

II.3)

Informacje na temat umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej: nie

II.4)

Krótki opis rodzaju oraz ilości lub wartości dostaw lub usług:
Przedmiotem zamówienia będą sukcesywne (partiami, w zależności od potrzeb) dostawy odczynników
chemicznych. Wykonawca realizować będzie przedmiot umowy według bieżących potrzeb Zamawiającego
przez okres 12 miesięcy od dnia otrzymania pierwszego zamówienia po zawarciu umowy lub do momentu
wyczerpania wartości umowy, w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej.
Szacunkowy koszt bez VAT: 850 000 PLN
Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.5)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696300

II.6)

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia
1.9.2017

II.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8)

Informacje dodatkowe:
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Przedmiotowe zamówienie stanowi część zamówienia na odczynniki chemiczne, którego zagregowana wartość
w skali jednostki wynosi 1 674 923,50 PLN (401 188,89 EUR). Zamawiający zastrzega sobie możliwość
przewidzenia w ramach ogłoszonego postępowania dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych.
II.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa sprzętu komputerowego.

II.2)

Rodzaj zamówienia oraz miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice.
Kod NUTS PL22A

II.3)

Informacje na temat umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej: nie

II.4)

Krótki opis rodzaju oraz ilości lub wartości dostaw lub usług:
Dostawa sprzętu komputerowego – komputerów stacjonarnych, monitorów ekranowych, terminali
komputerowych i komputerów typu tablet.
Szacunkowy koszt bez VAT: 95 000 PLN
Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.5)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
30200000

II.6)

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia
10.9.2017

II.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8)

Informacje dodatkowe:
Przedmiotowe zamówienie stanowi część zamówienia na sprzęt komputerowy, którego zagregowana wartość
w skali jednostki wynosi 2 357 185,06 PLN (564 608,74 EUR). Zamawiający zastrzega sobie możliwość
przewidzenia w ramach ogłoszonego postępowania dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych w
innym zakresie.

Informacje o częściach zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Część nr: 1
Nazwa: Dostawa komputerów stacjonarnych
1)
Krótki opis:
Dostawa komputerów stacjonarnych.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
30213000

3)

Wielkość lub zakres:
Dostawa komputerów stacjonarnych.
Szacunkowy koszt bez VAT: 50 000 PLN

4)

Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasu trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 10.9.2017

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Przedmiotowe zamówienie stanowi część zamówienia na sprzęt komputerowy, którego zagregowana wartość
w skali jednostki wynosi 2 357 185,06 PLN (564 608,74 EUR). Zamawiający zastrzega sobie możliwość
przewidzenia w ramach ogłoszonego postępowania dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych w
innym zakresie.
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Część nr: 2
Nazwa: Dostawa monitorów
1)
Krótki opis:
Dostawa monitorów ekranowych.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
30231300

3)

Wielkość lub zakres:
Dostawa monitorów ekranowych.
Szacunkowy koszt bez VAT: 20 000 PLN

4)

Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasu trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 10.9.2017

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Przedmiotowe zamówienie stanowi część zamówienia na sprzęt komputerowy, którego zagregowana wartość
w skali jednostki wynosi 2 357 185,06 PLN (564 608,74 EUR). Zamawiający zastrzega sobie możliwość
przewidzenia w ramach ogłoszonego postępowania dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych w
innym zakresie.

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Część nr: 3
Nazwa: Dostawa terminali komputerowych
1)
Krótki opis:
Dostawa terminali komputerowych.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
30231100

3)

Wielkość lub zakres:
Dostawa terminali komputerowych.
Szacunkowy koszt bez VAT: 20 000 PLN

4)

Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasu trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 10.9.2017

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Przedmiotowe zamówienie stanowi część zamówienia na sprzęt komputerowy, którego zagregowana wartość
w skali jednostki wynosi 2 357 185,06 PLN (564 608,74 EUR). Zamawiający zastrzega sobie możliwość
przewidzenia w ramach ogłoszonego postępowania dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych w
innym zakresie.

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Część nr: 4
Nazwa: Dostawa tabletów
1)
Krótki opis:
Dostawa tabletów.
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2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
30213200

3)

Wielkość lub zakres:
Dostawa komputerów typu tablet.
Szacunkowy koszt bez VAT: 5 000 PLN

4)

Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasu trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 10.9.2017

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Przedmiotowe zamówienie stanowi część zamówienia na sprzęt komputerowy, którego zagregowana wartość
w skali jednostki wynosi 2 357 185,06 PLN (564 608,74 EUR). Zamawiający zastrzega sobie możliwość
przewidzenia w ramach ogłoszonego postępowania dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych w
innym zakresie.

II.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa sprzętu komputerowego.

II.2)

Rodzaj zamówienia oraz miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice.
Kod NUTS PL22A

II.3)

Informacje na temat umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej: nie

II.4)

Krótki opis rodzaju oraz ilości lub wartości dostaw lub usług:
Dostawa sprzętu komputerowego – komputerów stacjonarnych, monitorów ekranowych i tabletów.
Szacunkowy koszt bez VAT: 55 000 PLN
Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.5)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
30200000

II.6)

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia
10.11.2017

II.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8)

Informacje dodatkowe:
Przedmiotowe zamówienie stanowi część zamówienia na sprzęt komputerowy, którego zagregowana wartość
w skali jednostki wynosi 2 357 185,06 PLN (564 608,74 EUR). Zamawiający zastrzega sobie możliwość
przewidzenia w ramach ogłoszonego postępowania dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych w
innym zakresie.

Informacje o częściach zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Część nr: 1
Nazwa: Dostawa komputerów stacjonarnych
1)
Krótki opis:
Dostawa komputerów stacjonarnych.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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30213000
3)

Wielkość lub zakres:
Dostawa komputerów stacjonarnych.
Szacunkowy koszt bez VAT: 30 000 PLN

4)

Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasu trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 10.11.2017

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Przedmiotowe zamówienie stanowi część zamówienia na sprzęt komputerowy, którego zagregowana wartość
w skali jednostki wynosi 2 357 185,06 PLN (564 608,74 EUR). Zamawiający zastrzega sobie możliwość
przewidzenia w ramach ogłoszonego postępowania dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych w
innym zakresie.

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Część nr: 2
Nazwa: Dostawa monitorów
1)
Krótki opis:
Dostawa monitorów.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
30231300

3)

Wielkość lub zakres:
Dostawa monitorów ekranowych.
Szacunkowy koszt bez VAT: 20 000 PLN

4)

Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasu trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 10.11.2017

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Przedmiotowe zamówienie stanowi część zamówienia na sprzęt komputerowy, którego zagregowana wartość
w skali jednostki wynosi 2 357 185,06 PLN (564 608,74 EUR). Zamawiający zastrzega sobie możliwość
przewidzenia w ramach ogłoszonego postępowania dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych w
innym zakresie.

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Część nr: 3
Nazwa: Dostawa tabletów
1)
Krótki opis:
Dostawa tabletów.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
30213200

3)

Wielkość lub zakres:
Dostawa komputerów typu tablet.
Szacunkowy koszt bez VAT: 5 000 PLN

4)

Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasu trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 10.11.2017

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Przedmiotowe zamówienie stanowi część zamówienia na sprzęt komputerowy, którego zagregowana wartość
w skali jednostki wynosi 2 357 185,06 PLN (564 608,74 EUR). Zamawiający zastrzega sobie możliwość
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przewidzenia w ramach ogłoszonego postępowania dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych w
innym zakresie.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)

Informacje dodatkowe:

VI.3)

Informacje na temat ogólnych ram prawnych

VI.4)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.6.2017
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