Ogłoszenie nr 523355-N-2019 z dnia 2019-03-08 r.
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach: Odbudowa dróg powiatowych nr
3510W Kaszów – Bród na odcinku od km 0+763 do km 3+155 o długości 2,392 km i nr
1134W Nowy Kadłubek – Gózd Stary na odcinku od km 0+000 do km 1+160 o długości
1,160 km.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach, krajowy
numer identyfikacyjny 67023082400000, ul. ul. Kościelna 103 , 26-800 Białobrzegi, woj.
mazowieckie, państwo Polska, tel. 486 132 338, e-mail pzdpbialobrzegi@post.pl, faks

486 132 338.
Adres strony internetowej (URL): www.pzdpbialobrzegi.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.pzdpbialobrzegi.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.pzdpbialobrzegi.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
ofertę Wykonawca zobowiązany jest składać wyłącznie w formie pisemnej, za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe
(Dz.U. 2018 r. poz. 2188), osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres:
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach, ul. Kościelna 109, 26-800 Białobrzegi
w terminie do 25.03.2019 r., godz. 10:00
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa dróg powiatowych nr
3510W Kaszów – Bród na odcinku od km 0+763 do km 3+155 o długości 2,392 km i nr
1134W Nowy Kadłubek – Gózd Stary na odcinku od km 0+000 do km 1+160 o długości
1,160 km.
Numer referencyjny: PZDP.271.2.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dwóch dróg
powiatowych na terenie Gminy Stara Błotnica. Przedmiot zamówienia został podzielony na
dwa zadania: Zadanie nr 1 pod nazwą „Odbudowa drogi powiatowej nr 3510W Kaszów –
Bród na odcinku od km 0+763 do km 3+155 o długości 2,392 km”, Zakres prac obejmuje: 1.
Naprawa nawierzchni jezdni na całym odcinku, 2. Wykonanie poboczy utwardzonych
kruszywem łamanym 0/31,5, 3. Przebudowa przepustu pod drogą fi 100 cm, 4. Wykonanie
urządzeń bezpieczeństwa ruchu, montaż barier ochronnych stalowych. Szczegółowy zakres
robót do wykonania zawarty jest w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do SIWZ.
Zadanie nr 2 pod nazwą „Odbudowa drogi powiatowej nr 1134W Nowy Kadłubek – Gózd
Stary na odcinku od km 0+000 do km 1+160 o długości 1,160 km” Roboty budowlane do
wykonania: 1. Naprawa nawierzchni jezdni na całym odcinku, 2. Oczyszczenie rowów

drogowych na długości 1700 m z profilowaniem dna i skarp, 3. Wykonanie poboczy
utwardzonych kruszywem łamanym 0/31,5, 4. Przebudowa przepustów pod drogą fi 100 cm,
5. Wymiana rur pod zjazdami w ciągu rowu fi 40 cm, 6. Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa
ruchu, montaż barier ochronnych stalowych. Szczegółowy zakres robót do wykonania
zawarty jest w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do SIWZ. W ramach realizacji
zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie także do: 1).Wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z SIWZ, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,
przedmiarem robót i wzorem umowy. 2) Skalkulowania ceny oferty tak aby zawierała
wszelkie prace konieczne do wykonania przedmiotu umowy jak również w niej nie ujęte, a
bez których nie można wykonać zamówienia. 3) Wykonawca zobowiązuje się wykonać
przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
obowiązującymi normami, przepisami i normatywami. 4) Zamawiający ma prawo zapoznania
się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zamówienia w terminie i w
miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 5) Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne
uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia i zapewnia osoby posiadające
stosowne uprawnienia. 6) Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i
obowiązków, wynikających z umowy w całości na osoby trzecie. Wykonawca odpowiada bez
ograniczeń za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji przedmiotu
umowy. 7) Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy. 8) O rozpoczęciu robót Wykonawca winien powiadomić właścicieli
istniejącego w rejonie budowy uzbrojenia podziemnego w celu zapewnienia z ich strony
ewentualnego nadzoru technicznego. Wykonawca we własnym zakresie pokryje koszty
nadzoru właścicieli sieci wg uzgodnień. 9) Przy realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje
się stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą „Prawo budowlane” wraz z dokumentami
potwierdzającymi ich jakość. Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiałów
przedstawi inspektorowi nadzoru źródła ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa badań laboratoryjnych oraz świadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Każdy rodzaj robót w których znajdują się
materiały nie odpowiadające normom i nie zaakceptowane przez Zamawiającego,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
10) Wykonania i uzgodnienia we własnym zakresie i na swój koszt projektu organizacji ruchu
na czas budowy i dokonania oznakowania w zakresie niezbędnym do wykonania robót
będących przedmiotem zamówienia. 11) Montażu na swój koszt słupów do znaków
drogowych, mocowania tablic znaków drogowych – zgodnie z projektem organizacji ruchu.
12) Zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z przepisami. 13) Dokona urządzenia placu
budowy i poniesie koszty utrzymania zaplecza budowy, 14) Wykona badania i ekspertyzy na
życzenie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, 15) Zapewni ochronę terenów przyległych
do placu budowy i poniesie odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody wynikłe z tytułu
prowadzonych prac wobec osób trzecich, 16) Zapewnienia obsługi geodezyjnej w trakcie
realizacji zadania i sporządzi dokumentację geodezyjną powykonawczą, która w 2 egz.
zostanie przekazana Zamawiającemu. 17) Odtworzenia stan pierwotnego miejsc
uszkodzonych w trakcie robót. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia
określony w SIWZ i w załącznikach do SIWZ opisany jest przez wskazanie znaku
towarowego, patentu lub pochodzenia, dopuszcza się rozwiązania równoważne z
zastrzeżeniem, iż proponowane rozwiązania materiały, urządzenia, będą posiadały parametry
techniczne nie gorsze niż wymagane przez zamawiającego, posiadały wymagane atesty,
spełniały wymagane normy. Obowiązek jednoznacznego wykazania ich równoważności, w
stosunku do przyjętych w założeniach projektowych, spoczywa na Wykonawcy, zgodnie z
treścią art. 30 ust. 5 ustawy. Gwarancja: Wykonawca, któremu zostanie udzielone

zamówienie, udzieli zamawiającemu gwarancji. Minimalny wymagany okres gwarancji na
przedmiot zamówienia (tj. na wszystkie wykonane roboty, wbudowane materiały i
urządzenia) wynosi 36 miesięcy licząc od dnia podpisania przez strony bezusterkowego
protokołu odbioru końcowego. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji to
jest 48 lub 60 miesięcy, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach
określonych w rozdziale 19.KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA . UWAGA: Udzielając gwarancji wykonawca zapewnia
bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały
przedmiot zamówienia, więc powinien te koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Zamawiający
przewiduje co najmniej jeden przegląd gwarancyjny (pod koniec obowiązującego okresu
gwarancji) chyba, że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów
gwarancyjnych. Zamawiający (działając na podstawie art.29 ust.3a ustawy Pzp oraz art. 22§1
Kodeksu pracy), wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności objęte przedmiotem zamówienia tj. roboty
ziemne, nawierzchniowe, montażowe i odtworzeniowe, wskazanym w punkcie 5 SIWZ w
tym prac fizycznych oraz operatorów sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w
każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do
zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz
kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego zawarto w § 2 wzoru umowy
stanowiącego załącznik Nr 8 do SIWZ.
II.5) Główny kod CPV: 45100000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233220-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: 4 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
4

II.9) Informacje dodatkowe: 4 miesiące od dnia podpisania umowy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie
tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie
tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) posiadania wiedzy i doświadczenia; Wykonawca musi posiadać
doświadczenie polegające na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie co najmniej jednego zadania polegającego na budowie lub przebudowie drogi o
nawierzchni bitumicznej o wartości min 500 000,00 zł. brutto (słownie: pięćset tysięcy
złotych). Z Zamawiający zastrzega, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia lub korzystania z podmiotów trzecich na podstawie art. 22a Pzp
minimum jeden wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne
doświadczenie wskazane w warunku udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia
spełniania niniejszego warunku wybrany Wykonawca na wezwanie Zamawiającego
zobowiązany jest przedłożyć Wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym
do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia dzielności jest krótszy – w tym
okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania spo-rządzony na
formularzu lub według formularza stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ b) dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym; Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia
wymagań w zakresie tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na
podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z
art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.
c) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Wykonawca musi wskazać
osobę, która zostanie skierowana do realizacji 1) kierownik budowy – 1 osoba posiadająca:
zamówienia, legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, i
doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną jej powierzone. Wykonawca,
wskaże osobę, którą musi mieć dostępną na etapie realizacji zamówienia, spełniającą
następujące wymagania: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności
drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, Wykonawca w celu wykazania spełniania
w/warunku może dysponować osobą będącą obywatelem państwa członkowskiego, która
nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne
wykonywaniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie na terytorium
rzeczpospolitej polskiej- zgodnie z właściwymi przepisami, szczególnie z ustawą z 18 marca
2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich
unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r. Nr 63, poz.394) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz.U z 2016 r. poz.
1725), którą przedstawi Zamawiającemu przed zawarciem umowy W przypadku wspólnego

ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum, Spółka Cywilna) o
udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie łączny potencjał kadro-wy. W celu
potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wybrany Wykonawca na wezwanie
Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć Wykaz osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzony na formularzu lub według formularza
stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b)
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że: a. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu,(dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert). b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
(dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6miesięcy przed upływem terminu
składania ofert). 9.7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do
jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 9.10 SIWZ stosuje
się. 9.8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
9.9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2016 r. poz. 352
ze zm.). W tym celu zaleca się, aby Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przesłane w
trybie art.26 ust.2 ustawy Pzp, zamiast złożyć wymagane dokumenty wskazał, w jakim
konkretnie postępowaniu złożył dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego lub w jaki
sposób są one dostępne dla Zamawiającego – w celu umożliwienia ich identyfikacji.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te

roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty; b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Jeżeli wykaz, oświadczenia lub
inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa powyżej budzą wątpliwości
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz
którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
określonych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym
zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wraz z ofertą powinny być złożone: 1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt. 9.1
SIWZ, aktualne na dzień składania ofert; 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o
współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może
być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 3) Dokumenty, z których wynika prawo do
podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z
ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne Dz.U. z 2017 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze
złożeniem oferty. o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z
ofertą; 4) Dowód wpłaty wadium - oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone
jest w innej formie niż pieniądz. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu
oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości:
20.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 25.03.2019 r.
do godz. 1000 16.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj.
25.03.2019r. godz.1000 , w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru
Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Santander
Bank Polska S.A. Nr 86 1500 1647 1216 4005 2188 0000 w takim terminie aby najpóźniej
przed upływem terminu składania ofert (25.03.2019 r. godz.1000 ) środki finansowe z tytułu
wadium znajdowały się na wskazanym wyżej rachunku Zamawiającego. Zamawiający
stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego w/w rachunek. (w
tytule przelewu należy wpisać nazwę lub nr postępowania co umożliwi identyfikację wpłaty)
b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach
ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 poz. 110 oraz z 2017 poz. 1508 i z 2015 poz.1240 ). 16.3.
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi
obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji
lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność
za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe
zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium.
Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką
samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium
wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna
znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane
zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z
przepisów prawa. 16.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy
musi wpłynąć na wskazany w pkt. 16.2.a) SIWZ rachunek bankowy Zamawiającego,
najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem
trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze
stosownym wyprzedzeniem.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena oferty brutto 60,00
Okres gwarancji 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
• Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
aneksu podpisanego przez Strony, pod rygorem nieważności. Strony ustalają, że zmiana
umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach: 1. zmiana terminu realizacji przedmiotu
umowy, gdy nastąpią: a) warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót
budowlanych w tym przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. Brak
możliwości realizacji robót musi być zgłoszony w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia
uniemożliwiającego realizację robót i wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru. b)
klęski żywiołowe, c) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi,
archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji

projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji
lub obiektów infrastrukturalnych, d) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po
stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez
Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń, e) zmiany będące następstwem działania
organów administracji, w szczególności: przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów
wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp. Odmowa wydania przez organy
administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji
projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub
organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, f) inne przyczyny
zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością
prowadzenia działań w celu wykonania umowy, W przypadku wystąpienia którejkolwiek z
okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu
przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy w sposób
należyty. 2 Zmiany osobowe: a) zmiana osób, realizujących przedmiot umowy na inne
legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie
Prawo budowlane, Prawo geologiczne i górnicze lub w innych ustawach, b) zmiana osób przy
pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano
określonego doświadczenia na inne legitymujące się doświadczeniem wymaganym w SIWZ.
c) Zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie: - zmiany szczegółowego
harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy, - zmiana zasad dokonywania odbiorów
świadczonych usług. 3 Płatności: a) zmiany terminów płatności wynikające z innych zmian
umowy. 2.4 Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: a) siła wyższa
uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, b) zmiana obowiązującej
stawki VAT, c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz
wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie
projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, d) rezygnacja przez Zamawiającego
z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące
Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione
świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z
wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, e) kolizja z planowanymi lub
równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w
umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, f)
wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres. Z wnioskiem o zmianę umowy
może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2019-03-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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