
Ogłoszenie nr 587870-N-2018 z dnia 2018-07-12 r.  

Gmina Wilczyn: Remont dróg gminnych na terenie gminy Wilczyn 

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: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: • 

administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy w Wilczynie, ul. Strzelińska 

12 D, 62-550 Wilczyn; • kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie 

Gminy w Wilczynie inspektor@osdidk.pl; • Państwa dane osobowe przetwarzane będą na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego „Remont dróg gminnych na terenie gminy Wilczyn" numer 

BZP.271.6.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; • odbiorcami Państwa 

danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; • Państwa 

dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; • obowiązek 

podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp; • w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie 

będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; • posiadają 

Państwo: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa 

dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych 



osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 

2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pan, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy 

RODO; • nie przysługuje Państwu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do 

usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa 

w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilczyn, krajowy numer identyfikacyjny 31101934900000, 

ul. ul. Strzelińska  , 62550   Wilczyn, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 63 26 83 032, 

e-mail izausa1@wp.pl, faks 63 26 85 045.  

Adres strony internetowej (URL): www.bip.wilczyn.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 rządowa terenowa  

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)  

Nie  

www.bip.wilczyn.pl  



Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  

Nie  

www.bip.wilczyn.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:  

Pisemnie na adres wskazany poniżej  

Adres:  

Urząd Gminy w Wilczynie, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn  

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: Remont dróg gminnych na terenie 

gminy Wilczyn  

Numer referencyjny: BZP.271.6.2018  



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:  

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: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilczogóra (ul. 

Osowa Góra) Całość robót przewidzianych w związku z budową drogi będzie się odbywała w 

obrębie pasa drogowego w miejscowości Wilczogóra (ul. Osowa Góra) stanowiącego działki 

o numerze ewidencyjnym: 240 obręb Kownaty i 245 obręb Wilczogóra. Projekt przewiduje 

wykonanie przebudowy odcinka drogi o długości 884,6m i szerokości jezdni 4,0m z 

obustronnymi poboczami szerokości 2*0,5m. Początek projektowanej przebudowy odcinka 

drogi stanowi krawędź istniejącej nawierzchni bitumicznej przy budynku nr 139 w km 

0+000,00 a koniec to skrzyżowanie z drogą gminną nr 177 w km 0+894,60. Na 

projektowanym odcinku droga posiada nawierzchnię gruntową o znacznym stopniu 

zniszczenia oraz nieregularnych i nienormatywnych spadkach. Droga ta jest zaliczana do 

klasy drogi – D (dojazdowej). Szerokość pasa drogowego wyznaczają granice gruntów o 

zróżnicowanym sposobie użytkowania. Głównie są to pola uprawne oraz nieliczne 

zabudowania. Zamierzeniem tej inwestycji jest dostosowanie drogi do potrzeb użytkowników 

uwzględniając potrzeby ruchu kołowego. Przebudowa w/w drogi będzie polegała na:: a) 

przygotowaniu terenu pod budowę drogi b) wykonaniu robót nawierzchniowych drogi c) 



wykonaniu zjazdów d) wykonaniu poboczy e) wykonaniu oznakowania drogi Remont ulicy 

Sosnowej i Brzozowej w Wilczynie Całość robót przewidzianych w związku z remontem ulic 

będzie się odbywała w obrębie pasa drogowego stanowiącego działki o numerach 

ewidencyjnych: 706,7 18, 719, 720 obręb Wilczyn. Projekt przewiduje wykonanie remontu 

ulicy Sosnowej o długości 172,85 mb i szerokości 6,10 m oraz ulicy Brzozowej o długości 

195,24 mb i szerokości 6,20 m. Opracowanie swoim zakresem obejmuje: A. Ulica Sosnowa: 

a) roboty przygotowawcze w granicach projektowanego pasa drogowego b) frezowanie 

profilujące c) regulacja wysokościowa dla urządzeń podziemnych d) regulacja wysokościowa 

krawężników betonowych oraz nawierzchni z betonowej kostki brukowej na wjazdach e) 

rozbiórka nawierzchni i podbudowy grub. 26cm f) skropienia międzywarstwowe emulsją 

asfaltową g) ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego h) ułożenie warstwy 

ścieralnej z betonu asfaltowego wykonanie ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej 

betonowej i) malowanie znaku P-10 (przejście dla pieszych) B. Ulica Brzozowa: a) roboty 

przygotowawcze w granicach projektowanego pasa drogowego b) frezowanie profilujące c) 

regulacja wysokościowa dla urządzeń podziemnych d) regulacja wysokościowa krawężników 

betonowych oraz nawierzchni e) betonowej kostki brukowej na wjazdach f) rozbiórka 

nawierzchni i podbudowy grub. 26cm g) skropienia międzywarstwowe emulsją asfaltową h) 

ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego i) ułożenie warstwy ścieralnej z 

betonu asfaltowego j) wykonanie ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej k) 

malowanie znaku P-10 (przejście dla pieszych) Remont drogi gminnej Wilczogóra tzw. Plac 

węglowy Remont będzie obejmował remont drogi w miejscowości Wilczogóra tzw. plac 

węglowy na długości 260 mb. Celem projektu jest poprawa stanu technicznego i poziomu 

bezpieczeństwa ruchu kołowego oraz pieszego a także podniesienie poziomu estetyki 

otoczenia. Remont drogi będzie polegał na: a) przygotowaniu terenu pod wykonanie remontu 

drogi b) wykonaniu robót rozbiórkowych c) wykonaniu regulacji urządzeń infrastruktury 

podziemnej d) wymianie istniejących przepustów e) wymianie elementów odwodnieniowych 

f) wykonaniu regulacji wysokościowej i wymianie nawierzchni chodników i zjazdów wraz z 

robotami towarzyszącymi g) wykonaniu robót nawierzchniowych drogi, chodnika i zjazdów 

h) wykonaniu poboczy i) wykonaniu elementów bezpieczeństwa ruchu UWAGA!! PROJEKT 

BUDOWLANY DOTYCZĄCY DROGI W MIEJSCOWOŚCI WILCZOGÓRA – PLAC 

WĘGLOWY DOTYCZY CAŁOŚCI DROGI, A W RAMACH NINIEJSZEGO ZADANIA 



WYKONYWANY BĘDZIE TYLKO ODCINEK 260 MB DROGI POCZĄWSZY OD 

STRONY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO.  

II.5) Główny kod CPV: 45233220-7  

Dodatkowe kody CPV:  

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:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-31  

II.9) Informacje dodatkowe:  

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 wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub 

uprawnień.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  



Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub 

zdolności kredytowej nie mniejszej niż 500 000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych). 

Informacje dodatkowe Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane 

przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy na walutę polską po średnim kursie ustalonym 

dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień wystawienia dokumentu.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że wykonał, w okresie ostatnich pięciu lat 

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

w tym okresie, 2 roboty budowlane obejmujące swoim zakresem remont, budowę lub 

przebudowę dróg o wartości co najmniej 400 000,00 zł brutto każda. Wykonawca musi 

wykazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się 

kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem 

odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca wskaże osoby, które 

musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania: a) 

Kierownik budowy - 1 osoba, posiadająca: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - doświadczenie 

zawodowe – wymaga się aby osoba z powyższymi uprawnieniami uczestnicząca w 

wykonaniu zamówienia posiadała min. 1 rok doświadczenia zawodowego w w/w 

specjalności; Zamawiający uznaje, iż doświadczenie liczone jest od dnia uzyskania 

uprawnień.  

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 2 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 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 5 ustawy Pzp)  

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)  

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:  

1) 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 – załącznik nr 5a. 2) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia 

wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 

– załącznik nr 5a. 3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu 

skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie 

określonym przez zamawiającego w rozdziale VII ust.1 pkt. 5 i 6 / w oparciu o art. 24 ust. 5 



pkt 5 i 6 ustawy/,– załącznik nr 5a. 4) 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 w rozdziale VII ust.1 pkt 7/ w 

oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy/ – załącznik nr 5a. 5) oświadczenia wykonawcy o nie 

zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.), – 

załącznik nr 5a. 6) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, 

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

– UWAGA! Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji albo od 

zamieszczenia na stronie internetowej informacji o treści złożonych ofert  

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:  

1) informacja z banku lub kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzająca wysokość 

posiadanych środków finansowych wykonawcy na rachunku bankowym w wysokości 500 

000 zł w okresie nie wcześniejszym niż 1 m-c przed upływem terminu składania ofert 

(dopuszcza się przedłożenie informacji z kilku rachunków jeśli dotyczy stanu z tej samej 

daty) lub 2) informacja z banku lub kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzająca 

zdolność kredytową wykonawcy w wysokości 500 000 zł lub niższą o ile suma zdolności 

kredytowej i posiadanych środków na rachunku bankowym wykonawcy wynosi niemniej niż 

500 000 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 m-c przed upływem terminu składania ofert 3. 

wykazu robót budowlanych (z zastrzeżeniem rozdziału V ust. 2 pkt. 3 ppkt. a.) 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 4. wykazu osób (z zastrzeżeniem 

rozdziału V ust. 2 pkt. 3 ppkt. b.) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenia usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją 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 dysponowania tymi osobami.  

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)  

Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, udziału w postępowaniu polega na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu oceny, czy wykonawca będzie 

dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania niniejszego 

zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do ich zasobów do oferty należy dołączyć dokument – zobowiązanie 

dotyczące: a. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b. sposobu 

wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu niniejszego 

zamówienia publicznego, c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego,  

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  

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł, słownie: dwadzieścia 

tysięcy złotych 2. Wadium może być wniesione w : 1) pieniądzu przelewem na konto Gminy 

Wilczyn w Banku Spółdzielczym w Koninie O/Wilczyn nr rachunku 64 8530 0000 0300 0260 

2000 0006 z adnotacją: Remont dróg gminnych na terenie gminy Wilczyn 2) poręczeniach 

bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym 

zastrzeżeniem, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach 

bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez 

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 

oraz z 2017 r. poz. 1089 i 1475). 3. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na 

koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Termin wniesienia wadium 

jest zachowany tylko wtedy, gdy uznanie rachunku bankowego Zamawiającego (wpływ 

pieniędzy na rachunek bankowy) nastąpi przed upływem terminu składania ofert. 

Zamawiający wskazuje, aby dowód wpłaty wadium został dołączony do oferty.  

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 60,00 

Gwarancja 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:  

1. Na podstawie art. 144 Ustawy, Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania 

umowy, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję: a. 

konieczności wykonania robót zamiennych lub/i dodatkowych, b. opóźnienie w przekazaniu 

placu budowy lub jego części, a opóźnienie to będzie miało wpływ na termin zakończenia 

inwestycji, c. przyczyn zależnych od Zamawiającego, Organów Administracji, innych osób 

lub podmiotów, za których działania nie odpowiada Wykonawca, d. siły wyższej, e. 

warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których określona 

odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych, f. 

zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczególności 

przebiegiem urządzeń podziemnych, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych), 

archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej tj. 

np.: wyższy poziom wody gruntowej, inny przebieg urządzenia podziemnego, podziemna 

komora, której nie ma w planach, usunięcie niewybuchów lub niewypałów itp. W 

powyższych przypadkach termin wykonania umowy może ulec odpowiedniej zmianie - jeżeli 

przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru 

Wykonawcy nie można było uniknąć takiej zmiany. g. nieprzewidziane zjawiska związane z 

ochroną środowiska W powyższych przypadkach termin wykonania umowy może ulec 

odpowiedniej zmianie - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem 

profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć takiej zmiany o okres 

odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z wyżej wymienionych powodów. Na 

uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu 

Umowy, co zostanie potwierdzone Aneksem do Umowy. 1. Zmiana wynagrodzenia może 



nastąpić w sytuacji, gdy: a. Wystąpi konieczność wprowadzenia zmian rozwiązań 

projektowych, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe, bądź obarczone 

błędem. Wyliczenie kosztu robót nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe asortymentów robót, 

nie wyższe niż średnie ceny regionalne dla województwa wielkopolskiego, publikowane w 

wydawnictwie Sekocenbud dla kwartału poprzedzającego okres sporządzenia kalkulacji; w 

przypadku braku danego asortymentu robót w publikacji Sekocenbud, Wykonawca sporządzi 

kosztorys szczegółowy z uwzględnieniem stawki roboczogodziny (r-g), kosztów pośrednich 

(Kp), kosztów zakupu (Kz), zysku (Z) nie wyższych niż średnie regionalne dla województwa 

wielkopolskiego, publikowane w wydawnictwie Sekocenbud dla kwartału poprzedzającego 

okres sporządzenia kalkulacji i w oparciu o ceny rynkowe materiałów oraz sprzętu 

obowiązujące w województwie wielkopolskim. W przypadku robót, dla których brak 

nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana 

przez Zamawiającego; po zatwierdzeniu nowej ceny zostanie ona wprowadzona aneksem do 

umowy poprzez dopisanie nowej pozycji w kosztorysie. b. w toku wykonywania robót 

budowlanych zostanie ujawniony brak pozycji w Kosztorysie ofertowym dla zakresu 

opisanego w projekcie budowlanym. W takim przypadku należy postąpić w sposób opisany w 

pkt a). c. zajdzie konieczność, w trakcie wykonywania robót budowlanych, wykonania prac w 

ilości przekraczającej wielkość przyjętą w kosztorysie ofertowym; wartość tych robót 

zostanie obliczona na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym, 

przy rozliczeniu przejściowym/końcowym umowy; w przypadku, gdy wartość prac ilościowo 

wykraczających poza ilość opisaną w kosztorysie ofertowym będzie w rozliczeniu 

przejściowym/końcowym powodowała zwiększenie wynagrodzenia umownego, wówczas 

zmiana ta zostanie wprowadzona aneksem do umowy; Wykonawca nie może odmówić 

wykonania robót wymienionych w pkt a) i b), c). d. ulegnie zmianie urzędowa stawka 

należnych podatków i opłat, w szczególności zmiana stawki podatku VAT w budownictwie - 

w takim przypadku na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego zmiana wynagrodzenia 

umownego zostanie wprowadzona aneksem do umowy. 2. Wykonanie rozwiązań zamiennych 

w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej, zwiększenie lub zmniejszenie 

ilości robót objętych Kosztorysem Ofertowym, pominięcie jakichkolwiek robót w sytuacji, 

gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 

i obowiązującymi na dzień odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy – zwane 



jako roboty "zaniechane", wykonanie nieprzewidzianych robót, niezbędnych do zakończenia 

przedmiotu umowy, dokonanie zmiany kolejności wykonania robót, określonej 

uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym. 4. Roboty zamienne mogą być 

realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem 

nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę zakresu 

robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, 

technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne 

lub na o wyższych parametrach niż określone w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy. Uzasadnienie zmian – 

prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych 

parametrów technicznych i jakościowych robót. 5. Dopuszczalne są zmiany umowy w 

zakresie: 1) osób i adresów w niej wskazanych, 2) zmiany stawki podatku VAT, 3) zmian 

zakresu części zamówienia powierzonej do wykonania przez Podwykonawców. 6. W 

przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – jeżeli dotyczy ona podmiotu, na 

którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 7. Nie wymaga 

sporządzenia aneksu do umowy zmiana osób oraz danych, o których mowa w § 5 i 6. W 

takim przypadku za wystarczające dla dokonania skutecznej zmiany umowy, Strony uznawać 

będą przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego, w formie pisemnej (pod rygorem 

nieważności), zgody na zmianę osób personelu Wykonawcy lub powiadomienia o zmianie 

danych adresowych. 8. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej 

jedna z następujących okoliczności: 1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o 

zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych 

postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany 

wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. 2) 

zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od 

dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się 



niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może 

zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących 

zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach 

zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub 

znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie 

przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 3) zostały spełnione 

łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest 

okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł 

przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie; 4) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma 

zastąpić nowy wykonawca: a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt. 

8 ppkt.1), b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 

nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia 

oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, c) w wyniku przejęcia przez 

zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; 5) zmiany, 

niezależnie od ich wartości, nie są istotne, tj. za zmianę istotną rozumie się zmianę ogólnego 

charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu; lub sytuację 

w której nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z 

następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć 

udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę 

ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w 

umowie, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań 

wynikający z umowy, d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił 

zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w art. 144 ust. 1 pkt 

4. 6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na 

roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

umowie.  



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: 2018-07-27, 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  

> język polski  

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  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

 

 


