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ZP.341/P/PDM-1/2008 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

ZAMAWIAJĄCY 

Zamawiający: Wójt Gminy Sulików 

Adres zamawiającego: ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików 

tel. 0-75 77 87 288 

fax. 0-75 77 56 922 

adres strony internetowej: http://bip.sulikow.pl/ 

e-mail: ug@sulikow.pl 

REGON: 230821440. 

NIP: 615-18-08-708 

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA 

Tryb zamówienia:  przetarg nieograniczony 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w zakresie: 
 

Zadanie A – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mikułowej - działka nr 44/5 obręb 

Mikułowa, wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych z wykonaniem nawierzchni z 

kamienia tłuczonego na całej długości tj. 0,315 km szer. 4,00 mb, w szczególności należy wykonać: 

1. Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie na całej szerokości jezdni – 1.260,00 m2, 

2. Wywóz ziemi z korytowania - 252,00 m3,  

3. Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm – 1.260,00 m2, 

4. Nawierzchnie z kamienia tłuczonego – warstwa dolna o gr. 10 cm - 1.260,00 m2, 

5. Nawierzchnie z kamienia tłuczonego – warstwa górna o gr. 10 cm - 1.260,00 m2, 
 
Zadanie B – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Studniskach Dolnych- działka nr 543/5 

obręb Studniska Dolne, wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych z wykonaniem 

nawierzchni z kamienia tłuczonego na całej długości tj. 0,105 km szer. 3,00 mb, w szczególności należy 

wykonać: 

1. Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie na całej szerokości jezdni – 315,00 m2, 

2. Wywóz ziemi z korytowania - 63,00 m3,  

3. Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm - 315,00 m2, 

4. Nawierzchnie z kamienia tłuczonego – warstwa dolna o gr. 10 cm - 315,00 m2, 
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5. Nawierzchnie z kamienia tłuczonego – warstwa górna o gr. 10 cm – 315,00 m2, 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ. 
 
C P V  4 5 2 3 3 2 2 6 - 9  

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

 
OFERTY WARIANTOWE 

Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowych: Nie 

Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych: Nie 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin wykonania zamówienia: 5 tygodni od daty podpisania umowy. 
2. Sposób wykonania: zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

KRYTERIA ZAKWALIFIKOWANIA I WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. O udzielenie zamówienia, na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 – 10 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, wyklucza się: 

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę 
niewykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie 
naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest 
następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację 
majątku upadłego. 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo 
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skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych 
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 
celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 – 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, wyklucza się również wykonawców, którzy: 

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub 
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, 
chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisów nie 
stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 63 ust. 1 pkt 2 lub art. 
67 ust 1 pkt 1 i 2; 

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 
3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem 
art. 26 ust. 3 

OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

1. Badanie zgodności ofert. Celem badania na tym etapie jest upewnienie się, że oferty spełniają 
zasadnicze wymagania siwz. Ofertę uważa się za spełniającą te wymagania, jeśli spełnia ona wszystkie 
warunki. 

2. Oferta nie spełniająca warunków wynikających z siwz, zostanie odrzucona. 
3. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert złożonych 

przez wykonawców nie wykluczonych z postępowania oraz ofert nie odrzuconych. 

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Zamawiający jest obowiązany nie zwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba 
o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem 
składania ofert. 
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2. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania. 

3. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrań z wykonawcami w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający ma prawo, w każdym czasie, przed upływem 
terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną 
w ten sposób modyfikację przekazuje się nie zwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano 
siwz. 

5. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, 
a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. 

6. Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia 
w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji. O przedłużeniu terminu składania ofert 
zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację. 

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Złożona oferta musi zawierać prawidłowo wypełnione i aktualne następujące dokumenty i oświadczenia (wg 
załączonych wzorów), potwierdzające spełnienie przez wykonawcę wymaganych warunków: 

1. Wypełniony formularz oferty Dodatek nr 1 do siwz, 
2. Podpisane oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 i spełnia 

wymogi zawarte w art. 22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych Dodatek nr 2 do siwz, 
3. Parafowany wzór umowy Dodatek nr 3 do siwz, 
4. Dowód wniesienia/wpłacenia wadium. 
5. Kosztorys ofertowy. 

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. 
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, świadczenia, wnioski, 

zawiadomienia, faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

3. Adres e-mailowy oraz nr faksu przeznaczony do porozumiewania się: 

e-mail: ug@sulikow.pl  

Tel/faks: (075) 77 56 922 

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 08:00 do 14:30 
pod wymienionym niżej numerem telefonu, lub osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. nr 2 Urzędu 
Gminy Sulików 

2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 

 Karolina Żerko-Kopij tel. 0-75 77 87 288 

 Numer pokoju (w siedzibie zamawiającego): 2 

WADIUM 
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium przetargowego przed upływem terminu 

wyznaczonego do składania ofert 24.10.2008r. do godz. 10.00 w wysokości 1.000,00 złotych (słownie: 
jeden tysiąc złotych). 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
− Pieniądzu. 
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Przelew na podany niżej rachunek bankowy Urzędu Gminy Sulików. Pieniądze muszą wpłynąć na 
rachunek Zamawiającego nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert. Biorąc powyższe 
pod uwagę Zamawiający informuje Wykonawców o konieczności złożenia dyspozycji z odpowiednim 
wyprzedzeniem. 
Numer konta bankowego: 47 8392 0004 0000 0101 2000 0090 z oznaczeniem: 
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych” 

− Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 

− Gwarancjach bankowych, 
− Gwarancjach ubezpieczeniowych. 
− Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.  z 2007r. Nr 42, poz. 
275). 

3. Oryginał poręczenia, gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej należy przesłać/złożyć do Zamawiającego 
wraz z ofertą umieszczając w osobnej kopercie wewnątrz oferty z zaznaczeniem ”Oryginał wadium 
przetargowego” w terminie określonym w pkt 1, natomiast kserokopię poświadczoną przez Wykonawcę 
„za zgodność z oryginałem” należy dołączyć jako dokument do oferty. 

4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 
− odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 
− nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
− zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 
5. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium przetargowym zostanie wykluczony z 

postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy. 
6. Wadium niezwłocznie zostanie zwrócone jeżeli: 

− upłynął termin związania ofertą, 
− zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania 

tej umowy, 
− Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie 

rozstrzygnięte lub upłynął  termin do ich wnoszenia. 
7. Wadium niezwłocznie zostanie zwrócone na wniosek Wykonawcy: 

− który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 
− który został wykluczony z postępowania, 
− którego oferta została odrzucona. 

8. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę. 

 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert. 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW SKŁADANIA 
OFERT  

1. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu 
sporządzenia oferty. 

2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.  
3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
4. Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Oferty alternatywne złożone przez jednego wykonawcę 

zostaną odrzucone. 
5. Oferta będzie sporządzona w języku polskim, nieścieralnym atramentem, czytelnie. 
6. Wszelkie dokonywane przez wykonawców poprawki w treści oferty muszą być parafowane 

przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. 
7. Ofertę oraz wszystkie dodatki i załączniki podpisuje upełnomocniony przedstawiciel 

wykonawcy (wszystkie strony). 
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SKŁADANIE ORAZ OTWARCIE OFERT 

Sposób składania ofert: 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, zapieczętowanym w sposób gwarantujący zachowanie 
w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, 
oznakowanym w sposób następujący: 

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES > fakultatywnie 

<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES > 

 oferta w <TRYB PRZETARGU> 

 na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA> 

 nie otwierać przed <DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT> 

Miejsce i termin składania ofert: 

1) Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Sulików pok. nr 4 w terminie 
do dnia 24.10.2008 r. do godziny 10.00. 

2) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. 

Miejsce i termin otwarcia ofert: 

1) Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Sulików sala nr 14 w dniu 
24.10.2008 r. o godz. 11:00. 

SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERT 

1. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. Należy zastosować zaokrąglenie kwot do 
dwóch miejsc po przecinku. 

2. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie oraz zdobyć wszelkie informacje, które mogą być 
konieczne do wykonania prawidłowej wyceny wartości robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń 
Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem pozycji. 

KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB ICH OCENY 

1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od 
wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty (z zastrzeżeniem poprawy 
oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny) oraz dokonywanie 
jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na 
podstawie następujących kryteriów: 

l.p. Opis kryteriów oceny Znaczenie 
1.  cena  100% 

3. Liczba uzyskanych punktów przez daną ofertę stanowi sumę punktów przyznanych przez Komisję, 
zgodnie ze stosowanym kryterium. 

1) Komisja zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku. 
2) Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 punktów. 
3) Oferty inne otrzymają ilość punktów obliczoną wg wzoru 
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100
badana oferta

cenie najnzszej ooferty  wartosc
⋅  punktów 

4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 
kryteria wyboru, czyli otrzyma największą liczbę punktów. 

5. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w niniejszej specyfikacji o została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 
kryteria wyboru. 

6. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców. Wybranemu wykonawcy 
zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

ISTOTNE WARUNKI UMOWY 

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych niżej istotnych jej 
warunków: Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej siwz. 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcom w toku postępowania o 
udzielenie zmówienia 
 
1) Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówieniu doznał lub może doznać  
   uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie Prawo  
   zamówień publicznych, przepisach wykonawczych oraz specyfikacji, przysługuje protest  
   przewidziany w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
   zgodnie z art. 179- art. 183 PZP  (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.). 
2) Wykonawca ma prawo złożyć protest w terminie 7 dni od dnia, w którym powziął lub mógł  
   powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;  
3) Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot osobę  
   nieuprawniony bez rozpatrywania.  
4) Protest musi być wniesiony na piśmie i umotywowany. 
5) Protest powinien wskazywać:      

a) oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego,  
b) żądanie Protestującego, 
c) zwięzłe   przytoczenie   zarzutów   oraz   okoliczności   faktycznych   i   prawnych uzasadniających 
wniesienie protestu. 

6)  Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed datą zawarcia umowy. 
 
UDZIAŁ PODWYKONAWCÓW 

1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom. 

2. Zamawiający nie określa, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. 

Dodatki  

1. Formularz oferty. 

2. Wzór oświadczenia na podst. art 22 oraz art 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655). 

3. Wzór umowy. 
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 Dodatek nr 1 do SIWZ ZP.341/P/PDM-1/2008 

 

WZÓR  OFERTY  

 

 

 

 

                                                                                                      Wójt Gminy Sulików 

                                                                                                          ul. Dworcowa 5 

                                                                                                          59-975 Sulików 

 

Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie: 

Przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych 

Oferujemy wykonanie przedmiotu przetargu tj.:  
- Zadanie A – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mikułowej - za wynagrodzeniem netto 

…………………………………………………….. zł(słownie zł.: …………………………………….......................................) 

 plus podatek VAT ………%  

co stanowi kwotę brutto …………………………….. zł słownie: zł. (………………………………………………………………), 

- Zadanie B – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Studniskach Dolnych – za 

wynagrodzeniem netto ……………………………………….. zł(słownie zł.: ………………………………........................)  

plus podatek VAT ………%  

co stanowi kwotę brutto …………………………….. zł słownie: zł. (………………………………………………………………), 

Łącznie / zadanie A + zadanie B / za wynagrodzeniem brutto …………………………….. zł słownie: zł. 

(………………………………………………………….………………………), 

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za 

związanych określonymi w niej zasadami postępowania 

2. Informujemy, że uważamy się związani niniejszą ofertą w okresie wskazanym w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia 

Integralną część niniejszej oferty stanowią załączniki: 

1.   Oświadczenie na podst. art 24 oraz art 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

2.   Zaakceptowana i parafowana treść projektu umowy 

                                                                                                              

 

 

            …………………………………. 

                                                                                                                      (miejscowość, data) 

 

                                                                                                               (pieczątka i podpis oferenta ) 

 
 

 

 

 

pieczęć wykonawcy 

 



 
10 

 Dodatek nr 2 do SIWZ ZP.341/P/PDM-1/2008 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

do postępowania w drodze przetargu nieograniczonego o nazwie: 
 

„Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych” 

 
Nazwa Wykonawcy ( nazwa firmy, adres ): 
 
................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

tel./fax ....................................................................................... 

NIP nr ...................................................... 

REGON.................................................... 

 
Oświadczam, co następuje: 
 
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności związanych z 
wykonaniem niniejszego zamówienia; 
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i  
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
podstawie art. 24 ustawy, który stanowi, że z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego wyklucza się: 

4.1. Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania 
wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie 
została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności; 
4.2. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 
4.3. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
4.4. Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia ,przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkowa, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienia przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego. 
4.5 Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkowa przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych; a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
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zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienia przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego. 
4.6. Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkowa przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienia 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 
4.7. Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkowa 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu 
popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 
4.8. Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkowa przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienia 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 
4.9. Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary; 
4.10. Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3. 
4.11. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, 
którzy: 

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem postępowania, lub 
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi  w dokonywaniu 
tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej 
konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia 
na podstawie art.62 ust.1 pkt 2 lub art. 67 ust1 pkt 1 i 2: 
2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego 
postępowania; 
3) nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub 
dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty 
zawierają błędy, z zastrzeżeniem art.26 ust.3; 
4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie 
zgodzili się na  przedłużenie okresu związania ofertą (w sytuacji, gdy Zamawiający 
wymaga wniesienia wadium). 

 
 
 
 
 

.............................................................. 
upełnomocnieni przedstawiciele wykonawcy 

 

pieczątka  data 
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 Dodatek nr 3 do SIWZ ZP.341/P/PDM-1/2008 
 

U M O W A Nr .................................... 
 
 

Zawarta w dniu .......................... roku w Sulikowie pomiędzy Gminą Sulików posiadają numer identyfikacji 
podatkowej NIP 615-18-08-708 reprezentowaną przez:  
Wójta Gminy Sulików - Jana Hasiuka 
przy kontrasygnacie  
Skarbnika Gminy – Marii Maciaszek,  
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
a 
....................................................................... 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego 
(protokół z dnia .................................. roku) została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji przebudowę dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych. 

2. Realizacja zamówionych na podstawie tej umowy robót obejmuje w szczególności: 
1) Zadanie A – Droga w Mikułowej - działka nr 44/5 obręb Mikułowa, wykonanie przebudowy drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych z wykonaniem nawierzchni z kamienia tłuczonego na całej długości 
tj. 315,00 mb szer. 4,00 mb 

2) Zadanie B – Droga w Studniskach Dolnych- działka nr 543/5 obręb Studniska Dolne, wykonanie 
przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych z wykonaniem nawierzchni z kamienia tłuczonego 
na całej długości tj. 105 mb szer. 3,00 mb,. 

2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością w zakresie niezbędnym do 
realizacji przedmiotu umowy. 

 
§ 2 

1. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają specyfikacje techniczne (zał. nr 1 i 2) oraz kosztorysy 
ofertowe (zał. nr 3 i 4), stanowiące integralną część umowy. 

2. Wszystkie roboty objęte zakresem umownym winny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, 
o której mowa w ust. 1, która został dostarczona Wykonawcy. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacja techniczną oraz kosztorysami ofertowymi, o 
których mowa w ust. 1. Wykonawca oświadcza ponadto, że nie wnosi zastrzeżeń do dokumentacji, o 
której mowa w zdaniu poprzedzającym. 

 
§ 3 

1. Wykonanie przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 nastapi  w terminie do ……………………………... 
Potwierdzeniem zrealizowania przedmiotu umowy będą protokoły odbioru prac wymienionych w § 1 ust. 
2 pkt. 1 oraz w § 1 ust. 2 pkt. 2 niniejszej umowy podpisane przez wyznaczonych do tego przedstawicieli 
Zamawiającego, Wykonawcy i innych niezbędnych osób. 

2. Strony ustalają, że datą wykonania umowy jest data podpisania protokołów odbioru prac wymienionych 
w § 1 ust. 2 pkt. 1 oraz w § 1 ust. 2 pkt. 2 niniejszej umowy. 

3. Podpisane protokoły odbioru stanowią podstawę wystawienia faktur. Faktury będą wystawiane osobno 
dla każdego zadania. 

 
§ 4 

1. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie prac wymienionych w § 1 ust. 2 pkt. 1 niniejszej umowy 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: …………………………… złotych powiększone 
o podatek VAT w ustawowej wysokości …….%., co stanowi kwotę brutto 
……………………………………………… złotych (słownie: ……………………..…). 

2. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie prac wymienionych w § 1 ust. 2 pkt. 2 niniejszej umowy 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: …………………………… złotych powiększone 
o podatek VAT w ustawowej wysokości …….%., co stanowi kwotę brutto 
……………………………………………… złotych (słownie: ……………………..…). 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 płatne będzie przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy w ………………………...................... nr ........................................................w terminie do 
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30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z protokołem odbioru, o którym mowa 
w § 3 umowy. Faktury zostaną wystawiane osobno dla każdego zadania. 

4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 5 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na całość robót objętych umową. 
2. Okres rękojmi ustala się na 24 m-ce licząc od dnia, w którym został podpisany protokół odbioru 

końcowego. 
3. Reklamacje składa się pisemnie ze wskazaniem istniejącej wady. 
4. Wykonawca obowiązany jest usunąć wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
§ 6 

Zakazuje się wprowadzania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 
§ 7 

1. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w  § 4 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. W przypadku niedotrzymanie terminu usunięcia wad Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 umowy za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

3. W przypadku nie dotrzymania terminu zapłaty, o którym mowa w § 4 umowy Wykonawca ma prawo 
naliczyć ustawowe odsetki za każdy dzień opóźnienia. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługiwać będzie od 
Wykonawcy kara umowna w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości 
przedmiotu umowy. 

6. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad wysokość kar 
umownych stosownie do poniesionej szkody.     

7. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia przysługujących mu kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

 
§ 8 

1. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących 
przypadkach:  
a) jeżeli Wykonawcy wykonuje prace wadliwie bądź niezgodnie z umową i mimo wezwania w 

oznaczonym terminie nie zmienił sposobu wykonywania prac.  
b) Jeżeli PW powziął wiadomość o tym, że wobec Wykonawcy złożony został wniosek o ogłoszenie 

upadłości lub otwarto wobec niego postępowania likwidacyjne. To samo dotyczy wypadku powzięcia 
informacji o złożeniu wobec Wykonawcy wniosku o przeprowadzenie postępowania naprawczego. 

c) jeżeli Zamawiający zażądał odsunięcia P od wykonywania prac. 
2. Wykonawca może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym jeżeli Zamawiający 

opóźnia się z zapłatą na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia ponad 30 dni od terminu wymagalności, 
3. W razie natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron, strony sporządzą 

protokół inwentaryzacyjny robót, w którym określą stan zaawansowania prac, ich wartość oraz 
ewentualne usterki. Jeżeli jedna ze stron odmawia wzięcia udziału w sporządzeniu protokołu w 
uzgodnionym terminie, druga ze stron może dokonać odbioru jednostronnie. 

4. Rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
5. Zamiast rozwiązywać umowę z przyczyn określonych w ustępie 1, Zamawiający może powierzyć 

wykonanie prac osobie trzeciej albo wykonać je sam. Może on również przejąć za odpowiednim 
wynagrodzeniem materiały należące do Wykonawcy znajdujące się na budowie, a także korzystać z 
urządzeń i maszyn Wykonawcy znajdujących się na budowie. 

6. W przypadku wskazanym w ust. 5, Wykonawcę obciąża ryzyko nienależytego ich wykonania przez 
Zamawiającego lub osobę trzecią. 

7. Zamawiający uprawniony jest do sfinansowania kosztów wykonania prac w sposób wskazany w ust. 5 
z zabezpieczeń należytego wykonania umowy dostarczonych przez Wykonawcę lub wynagrodzenia 
Wykonawcy poprzez potrącenie.  
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8. Strony ustalają, iż w przypadku natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy z jakiejkolwiek 
przyczyny, obowiązki Wykonawcy wynikające z rękojmi i gwarancji pozostają w mocy. Termin 
gwarancji liczony będzie w takim przypadku od odbioru prac przez Zamawiającego   

 
§ 9 

1. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy strony zobowiązują się do rozwiązania 
zaistniałego sporu na drodze polubownej.  

2. W razie niemożności rozstrzygnięcia sporu w sposób wskazany w ust. 1 Zamawiający oraz 
Wykonawca uprawnieni są do wystąpienia na drogę sądową. 

3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby 
Zamawiającego. 
 

§ 10 
1. Nieważność jednego lub więcej postanowień niniejszej umowy nie pociąga za sobą nieważności innych 

jej postanowień chyba że nieważnością są dotknięte istotne postanowienia tej umowy; z treści Umowy 
wynika, że bez postanowień dotkniętych nieważnością nie zostałaby ona zawarta bądź też obowiązujące 
przepisy prawa przewidują inny skutek takiej nieważności. 

2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 powyżej, strony zobowiązują się do prowadzenia w dobrej wierze 
negocjacji zmierzających do zastąpienia nieważnych postanowień niniejszej umowy (jeżeli taka sytuacja 
będzie miała miejsce) przez postanowienia, które będą w pełni ważne i skuteczne, jak również będą w 
maksymalnym stopniu zbliżone – w odniesieniu do wywieranych przez nie skutków ekonomicznych oraz 
intencji stron zawierających niniejszą umowę w obecnej treści – do postanowień dotkniętych 
nieważnością. 

 
§ 11 

1. Zamawiający oświadcza, iż z jego strony bezpośrednio odpowiedzialny za prowadzone roboty będzie 
.................................................................................... ,nr telefonu .............................. 

2. Wykonawca oświadcza, iż z jego strony bezpośrednio odpowiedzialny za prowadzone roboty będzie 
.................................................................................... ,nr telefonu .............................. 

3. Kierownik odpowiedzialny za wykonanie prac po stronie Wykonawcy ma obowiązek udokumentowania 
swoich uprawnień budowlanych i kwalifikacji. Przejmie on obowiązki kierownika robót w zakresie prac 
określonych niniejszą umową. 

4. Korespondencja Zamawiającego do Wykonawcy powinna być kierowana pod następujący adres: 
       ……………………. 
 

§ 12 
1. Bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może bezpłatnie lub 

odpłatnie przenosić praw i obowiązków z niniejszej umowy na osoby trzecie, w tym cesji wierzytelności 
wynikających w niniejszej umowy. 

2. Wykonawca nie jest uprawniony do jednostronnego potrącania swoich wierzytelności z 
wierzytelnościami Zamawiającego bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

3. Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać porządek na powierzonym mu froncie robót.  
4. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest pozostawić przekazany mu plac budowy w stanie 

uporządkowanym. W razie nie wywiązania się z ww. obowiązków mimo wezwania, Zamawiający 
uprawniony jest do wykonania tego obowiązku we własnym zakresie lub powierzenia go osobie trzeciej i 
obciążenia Wykonawcy kosztami.  

 
§ 13 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego praz przepisy Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 
poz. 1655). 
 

§ 14 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci 
aneksu. 
 

§ 15 
Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu 
Sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 16 
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Niniejsza umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
Wykaz załączników: 
 
1) specyfikacja techniczna – droga Mikułowa, - zał. nr 1, 
2) specyfikacja techniczna – droga Studniska Dolne, - zał. nr 2, 
3) kosztorys ofertowy – droga Mikułowa, - zał. nr 3, 
4) kosztorys ofertowy – droga Studniska Dolne - zał. nr 4, 
5) przekrój konstrukcyjny drogi – droga Mikułowa - zał. nr 5, 
6) przekrój konstrukcyjny drogi – droga Studniska Dolne - zał. nr 6, 
7) mapa ewidencji gruntów – droga Mikułowa - zał. nr 7, 
8) mapa ewidencji gruntów – droga Studniska Dolne - zał. nr 8, 
9) specyfikacja istotnych warunków zamówienia - zał. nr 9, 
10) oferta Wykonawcy - zał. nr 10, 

 
Wykonawca Zamawiający 

 
 


