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Urbitor Sp. z o.o.: Wykonanie kompleksu obiektów na potrzeby projektu pod nazwą TORUŃ

SPACE LABS.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu 

Zaprojektowanie i wykonanie kompleksu obiektów na potrzeby projektu pod nazwą "Toruń Space Labs".

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 

Tak

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania 

Nie

Ogłoszenie nr 591243-N-2019 z dnia 2019-08-29 r. 
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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: Urbitor Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 00131101160000, ul.

Chrobrego  105/107 , 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. +48(56)6694301,

+48512118968, e-mail j.wolanska@urbitor.pl, m.suryn@urbitor.pl, faks +48(56)6604820. 

Adres strony internetowej (URL): www.urbitor.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne www.urbitor.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)(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
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pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Nie 

www.urbitor.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Nie 

www.urbitor.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: 
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tak, w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

Adres: 

Urbitor sp. z o. o., Toruń, ul. B. Chrobrego 105/107, 87 - 100 Toruń.

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: Wykonanie kompleksu obiektów na

potrzeby projektu pod nazwą TORUŃ SPACE LABS. 

Numer referencyjny: DS/ZP02/2019 

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: 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do: 

wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy: 
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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 zaprojektowanie i wykonanie kompleksu obiektów na

potrzeby projektu pod nazwą „Toruń Space Labs”, w szczególności: 1. wykonanie pełnobranżowej

dokumentacji projektowej obejmującej m.in.: koncepcję architektoniczno-budowlaną, projekty

budowlane i wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robót budowlanych - na potrzeby Toruń Space Labs wraz z projektami rozbiórek,

zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną - w zakresie niezbędnym do

wykonania wszystkich robót budowlanych i prawidłowego odbioru ich wykonania, wykonaniem

zagospodarowania terenu i infrastruktury podziemnej (m.in. parkingi, chodniki, oświetlenie,

ogrodzenie, zieleń, mała architektura), 2. uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich

niezbędnych decyzji administracyjnych i uzgodnień dla wykonania całego zadania (w tym decyzji o

pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na rozbiórki, decyzji o dopuszczeniu do użytkowania

oraz innych wynikających z przepisów prawa), 3. kompleksowe wykonanie całości robót budowlanych

zgodnie z odebraną przez Zamawiającego dokumentacją projektową oraz oddanie obiektu do

użytkowania, z zastrzeżeniem postanowień wzoru umowy. 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45111300-1

45111200-0

45315300-1

45112700-2

45223300-9

45233260-9
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45231300-8

45316110-9

45112710-5

34928200-0

45316110-9

71000000-8

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:  18   lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

18

II.9) Informacje dodatkowe: W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy podlegający
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wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 punkt

12-23 PZP. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę: 1. w stosunku do którego otwarto

likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest

przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego

majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne lub którego

upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w

trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, 2. który w sposób

zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy

Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie

wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków

dowodowych, 3. jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 PZP,

uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4

PZP z: 3.1. Zamawiającym, 3.2. osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, 3.3.

członkami komisji przetargowej, 3.4. osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17

ust. 2a PZP, chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny

sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu, 4. który, z przyczyn leżących po

jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w

sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w

art. 3 ust. 1 pkt 1-4 PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, 5.

będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom

pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę

aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 PLN, 6. jeżeli urzędującego

członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub

partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub

prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w punkcie 5 powyżej, 7. wobec

którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z

przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli

wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 PLN, 8. który naruszył obowiązki dotyczące



29.08.2019, 13*26

Strona 8 z 23https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=839f3c97-fc28-476b-ba4b-2e6b529a288e

płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest

w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat

lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się

Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodne

z opisem zamieszczonym poniżej. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków

udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia,

lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków

prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

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 nie stawia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona

oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez

Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków w postępowaniu, o którym mowa

w pkt. 9 IDW. 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność

kredytową w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000 PLN (słownie złotych: trzy miliony).

Wykonawca musi wykazać, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż
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5.000.000 PLN (słownie złotych: pięć milionów). Kwoty wyrażane w walutach innych niż złoty

polski w dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą

przeliczane przez Zamawiającego według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia

opublikowania ogłoszenia o wszczęciu niniejszego postępowania w Biuletynie Zamówień

Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu Narodowy Bank Polski nie

opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń

według średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym Narodowy Bank Polski opublikuje

wyżej wymienione informacje. Ocena spełniania przez Wykonawców wymaganych przez

Zamawiającego warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/ nie spełnia danego warunku na

podstawie informacji zawartych w Ofercie oraz dokumentach i oświadczeniach, zgodnie z

wymaganiami Zamawiającego, określonymi w IDW. Z treści załączonych do Oferty dokumentów

musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki na dzień złożenia Oferty. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy

spełniają warunki, dotyczące: 1. Posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: w ciągu ostatnich 5 lat

przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w

tym okresie): a) zrealizowali co najmniej jedną (1) usługę polegającą na opracowaniu projektu

budowlanego z zakresu budownictwa kubaturowego mieszkalnego lub użyteczności publicznej na

kwotę min. 200 000 zł brutto 1 zrealizowali co najmniej jedną (1) robotę budowlaną na kwotę min.

7 mln zł brutto polegającą na budowie lub przebudowie w rozumieniu Prawa budowlanego

obiektów budownictwa kubaturowego mieszkalnego lub użyteczności publicznej, lub b)

zaprojektowali i wybudowali w systemie GRI (Generalnego Realizatora Inwestycji) co najmniej

jedną (1) robotę budowlaną na kwotę min. 7 mln zł brutto polegającą na budowie lub przebudowie

w rozumieniu Prawa budowlanego obiektów budownictwa kubaturowego mieszkalnego lub

użyteczności publicznej. 2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

muszą posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności: a) architektonicznej –

projektant branży architektonicznej, b) konstrukcyjno-budowlanej – projektant branży

konstrukcyjnej, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
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gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – projektant branży sanitarnej, d) instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – inspektor nadzoru

inwestorskiego branży elektrycznej – projektant branży elektrycznej i teletechnicznej, e) drogowej

– projektant branży drogowej oraz do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w

specjalności, f) konstrukcyjno-budowlanej – kierownik budowy, g) instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych –

kierownik robót branży sanitarnej, h) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych – kierownik robót branży elektrycznej i teletechnicznej, i)

drogowej - kierownik robót branży drogowej, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie lub inne odpowiednie oraz przynależeć do właściwej izby samorządu

zawodowego. Zamawiający dopuszcza łączenie maksymalnie 2 funkcji przez jedną osobę

posiadającą wymagane Kwalifikacje. W przypadku wątpliwości dotyczących treści decyzji o

nadaniu uprawnień budowlanych, Wykonawca, po wyborze oferty a przed zawarciem umowy,

zobowiązany jest dołączyć oświadczenie wyjaśniające wydane przez właściwą miejscowo komisję

kwalifikacyjną Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej po

przeprowadzonym postępowaniu w trybie art. 113 § 2 Kpa. 

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 5 ustawy Pzp) 
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Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 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: 

9.3. Potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu W celu

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca,

którego Oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest do złożenia na wezwanie

Zamawiającego następujących dokumentów: 1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w

zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na

karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP,

wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2. zaświadczenia

właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z

opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert 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, 3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
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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 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, 4. 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 PZP, 5. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego

wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat

lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku

lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat

tych należności, 6. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 7. oświadczenia Wykonawcy o

braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia

wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt

5 i 6 PZP, 8. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji

administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony

środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez

zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP, 9. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z

opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o

podatkach i opłatach lokalnych. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o

przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24

ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o

udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3.1 – 9.3.9 IDW: 1. pkt
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9.3.1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której

dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust.

5 pkt 5 i 6 PZP, 2. pkt 9.3.2-9.3.4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 2.1. 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, 2.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 3. dokumenty, o

których mowa w pkt 9.12 i pkt 9.12.2 powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 9.12.1,

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 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 w pkt 9.3.11 i

9.3.12, 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.

Przepis pkt 9.13 powyżej stosuje się. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w 9.3.1, składa dokument, o którym mowa w 9.3.11,

w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 PZP. Jeżeli w kraju, w którym

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich

dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis

9.3.13 zdanie pierwsze stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego
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przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji

dotyczących tego dokumentu.

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: 

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona

warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca

zobowiązany jest do złożenia na wezwanie Zamawiającego następujących dokumentów: 1. wykazu

robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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. Wykaz robót budowlanych powinien być zgodny z wzorem

zamieszczonym w Załączniku nr 5a do IDW; 2. wykazu usług, w tym zawierających usługi, o

których mowa w pkt. 8.2 IDW, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie,

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez

podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie

Wykonawcy. Wykaz usług powinien być zgodny z wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 5b do
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IDW, 3. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług 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. Wykaz powinien być

zgodny z wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 4 do IDW. 

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 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

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 

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 200.000,00

PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu

składnia ofert określonym w pkt 17 IDW. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku z form

określonych w art. 45 ust. 6 PZP, w zależności od wyboru Wykonawcy tj. w: 1. pieniądzu; 2.

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej; 3.

gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. poręczeniach udzielanych przez

podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na

następujący rachunek Zamawiającego: 41 1130 1075 0002 6145 7320 0001. W tytule przelewu

należy podać numer referencyjny postępowania. Oprocentowanie rachunku na wadium wynosi 0%.

W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji ma być ona co najmniej
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gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

Gwarancje i poręczenia muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy,

określonych przepisami prawa): 1. nazwę i adres Zamawiającego, 2. oznaczenie (numer)

postępowania, 3. określenie przedmiotu postępowania zgodnie z pkt 2 IDW, 4. termin ważności

wadium odpowiadający terminowi związania ofertą, zgodnie z pkt 16 IDW. Za skuteczne wniesione

wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym

Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w formie

innej niż pieniężna Zamawiający wymaga złożenia wraz z Ofertą oryginału dokumentu wadialnego.

Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze Oferty

najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego Oferta

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a i 5 PZP. Wykonawcy,

którego Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie

po zawarciu Umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia

należytego wykonania Umowy. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez

Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego Oferta

została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ponownie wniesie wadium w terminie

wskazanym przez Zamawiającego. Okoliczności zatrzymania wadium oraz zasady jego zaliczenia

na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy określa art. 46 i art. 148 PZP.

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: 
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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: 
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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) 

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
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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 rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony) 

Nie 

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



29.08.2019, 13*26

Strona 20 z 23https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=839f3c97-fc28-476b-ba4b-2e6b529a288e

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: 
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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: 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków umowy stanowiącej załącznik do SIWZ: 1. w

zakresie w jakim niezbędne będzie dostosowanie treści wzoru do treści umowy o dofinansowanie oraz

przewidzianych w niej wymogów i/lub 2. w przypadku zaistnienia okoliczności, których Strony nie

przewidziały na etapie składania ofert i/lub 3. w zakresie terminów płatności, w szczególności

dopuszcza wprowadzenie płatności za realizację przedmiotu Zamówienia etapami zgodnie z postępem

realizacji prac i dokonywanymi odbiorami częściowymi. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Wykonawca może zastrzec w Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do

niniejszej IDW, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest złożyć Ofertę w taki sposób, aby arkusze (kartki)
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których dotyczy tajemnica przedsiębiorstwa były w sposób trwały odłączone od pozostałej części

Oferty. Ponadto każdy arkusz (kartka) objęty tajemnicą przedsiębiorstwa musi zostać opatrzony

napisem informującym, że stanowi on tajemnicę przedsiębiorstwa (np. „Tajemnica przedsiębiorstwa”).

Wszystkie arkusze (kartki) zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być zszyte, w oprawie

grzbietowej lub połączone w jedną całość inną techniką. W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje

się do zapisów niniejszego punktu w zakresie wydzielenia arkuszy (kartek) objętych tajemnicą

przedsiębiorstwa od pozostałej części Oferty, Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności w

przypadku ujawnienia informacji w nich zawartych np. podczas dokonywania wglądu do Ofert przez

osoby trzecie. UWAGA: Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest

dołączyć do Oferty pisemne uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy i adresu,

informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2019-09-30, godzina: 09:30, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie 

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: Tak 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
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sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


