MIASTO BIAI,YSTOK

BialystoklJ grudnia 2ol

9

Nr sprawy: DOM-V||.271. 1.2019

SPECYFIKACJA TSTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWTENTA (S|WZ)
na realizacje zam,wienia:

DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA MIASTA BIALYSTOK

L

NAZWA I ADRES ZAMAWTAJACEGO:

Miasto Biatystok
ul. Slonimska 'l
15-950 Biatystok

Sprawe prowadzi:

Urzqd Miejski w Bialymstoku
Departament Obslugi Mieszkaf c6w
ul. J.K.Branickiego 3/5, 15-950 Bialystok

tel.85 869 68 98, fax 85 869 64 11
www.bip.bialvstok.pl
e-mail: dom@um.bialVstok.pl
Osoby do kontakt6w:
w sprawach meMorycznych:, G@zyna Kozaczuk, tel. 85/869 68 98, Ewa Poplawska, tel. 85/869 69 9
w sprawach proceduralnych: Sylwia Kozlowska, tel. 85/869 62 70.

[.

TRYB POSTEPOWANTA:

Pzetatg nieograniczony o wa(osci nieprzekraczajqcej kwoty okre6lonej w pzepisach

wydan

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 t
poz. 1843.f .t.), zwana dalej ustawq Pzp

ZamawiajEcy przewiduie moZliwos6 stosowania procedury ,,odwr6conej",
w a7t.24 aa ust. 1 ustawy Pzp.

o

kt6rej mow

Zamawiajqcy nie dopuszcza moZliwo6ci skladania ofert przy u2yciu Srodk6w komuni
elektronicznei.

L

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA:
'1. Sukcesvwna dostawa tablic reiestracyinyc h. wvkonanvch Drzez Wvkonawce zqodnie

z warunkami okreslonymi

'l)

ustawie

zm

),

w:

z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 20'18 r. poz. 1990 ze

2) tozpotzEdzeniem Ministra lnfrastruktury i Budownictwa z dnia
rejestracja

i

1

1 grudnia 2017

roku

r. w sprawie

oznaczania pojazd6w oraz wymagah dla tablic relestracyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz.

2355 ze zm.),

3)

rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 mala 2012

w

sprawie warunkow produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych

i

r.

znakow

legalizacyjnych (Dz.U.22018 r. poz. 1751 ze zm.).

4) tozporzqdzeniu Ministra lnfrastruktury z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie profesjonalne.i
rejestracji pojazdow, stosowanych oznaczeh oraz oplat zwiqzanych z profes.ionalnq rejestracjq
pojazd6w (Dz.U. 22019 t., poz. 546

),

5) rozporzqdzeniu Manistra lnfrastruktury z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie warunkow

i

sposobow dystrybucji profesjonalnych tablic rejestracyjnych iznakow legalizacyjnych oraz trybu
legalizacji profesjonalnych tablic re.iestracyjnych (Dz.U. 22019 r., poz. 5471,
6) normami lub specyfikacjami technicznymi, o ktorych mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002
o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.22019 r., poz 155).

2. Zakres dostawy obejmuje :

1)

tablicerejestracyJnezwyczajne:

-

samochodowe (Jednozmniejszone

-

idwurzgdowe) - max w ilosci 40.000

max w iloSci 800 kpl.

motocyklowe - max w ilosci 1 .700
motorowerowe

kpl.

-

szt.

max w ilosci 280 szt.

indywidualne - max w ilosci 100 kpl.
zabytkowe

-

max w ilosci 140 szt

wt6rniki tablic rejestracyjnych zwyczajnych - max w iloSci 900 szt

2)

tablice rejestracyjne tymczasowe:

-

samochodowe (jednozmniejszone

-

idwuzedowe) -maxwilosci 200

max w ilosci 5 kpl.

motocyklowe - max w iloSci 5

szt.

-

szt.

motorowerowe

kpl.

max w iloscl

2

3)

tablice rejestracyjne profesjonalne:

-

samochodowe 0edno- idwurzQdowe) -max w iloSci 10 kpl.

4)

tablice rejestracyjne dla pojazdow zasalanych eklektycznie lub wodorem

-

samochodowe 0edno- idwurzQdowe) -max w ilosci 400 szt.

motocyklowe - max w ilosci 6

szt.

-

szt.

motorowerowe

max w iloSci

6

:

r.

-

motocyklowe - max w ilosci '10 szt

motorowerowe

-

max w ilosci 300 szt.

Pzedmiot zamowienia obejmuje r6wniez protokolarny odbi6r, zniszczenie pzez pociQcif
i zlomowanre wycofanych, zu2ytych tablic re.lestracyjnych.

oodana iloie zama wi a nvch ooszczeo6l nvch rodzaio w tablic ma charakter szacunkowv a
oorna dranice stanowi oferowa n a kw ota

b

r utto.

3. Warunki dostawy:

1)

Dostawa tablic rejestracy.lnych partiami, wg zam6wienaa w zaleznosci od zapotrzebowaniF
Zamawiajqcego.

2)

Dostawa tablic rejestracyjnych - kazdej zamowionej partii - na koszt Wykonawcy bezpo6redn{o

do

Departamentu Obslugi Mieszkanc6w Urzedu Miejskiego

ul.J. K.

Branictiego

S,fS

w Bialymstoku. Opakowanie winno gwarantowac prawidlowy transport i pzechowywanie.

3) Termin dostawy wt6rnik6w tablic oraz tablic rejestracyjnych indywidualnych - w ciqgu trzech dhi
roboczych od dnia zamowienia.

4)

W przypadku zmiany pzepisow dotyczacych wzoru tablic rejestracy.,nych wprowadzonych

J

wyzej, wykonawca zobowiqzujd
sie do bezplatnego dostosowania produkcji tablic do wymog6w okreSlonych przepisami.
drodze zmiany obowiEzujAcych przepis6w, o kt6rych mowa

]

5) Reklamowanie brakow ilosciowych ijakosciowych dostarczonej partii material6w oOUfwae

sil

bedzie drogq elektroniczne.

NAZWA r KOD ZGODNTE ZE WSPoLNYM STOWNtKtEM ZAMoW|EN (CpV)
30 19 50 00 - 2 Tablice

IV. TERMIN WYKONANIA ZAM6WIENIA:
Wymagany termrn realizacji zamowienia: 24 miesiEce od daty zawarcia umowy.

v.

WARUNKT UDZTALU W POSTEPOWANTU:

'1. O udzielenie zam6wienia mogq ubiegae sig wykonawcy, kt6rzy spelniajq waruFki
dotyczqce:

1)

kompetencii lub uprawniei do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepis6w:

Opis sposobu dokonvwania ocenv spelnienia teeo warunku

-

w celu pot\ivierdzenia spelnienia

warunku wykonawca winien wykazae sie posiadaniem uprawniei do produkcji tablic

reiestracyinych - zezwolenie Marszalka Wojewodztwa na produkcie tablic
reiestracyinych lub material6w slu2qcych do ich produkcji zgodnie z warunkarti i
wymaganiami technicznymi;

2)

sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Op,s sposobu dokonwania ocely spelnienia teoo warunku

3)

zdolnosci technicznej lub zawodowej:

-

nie do tyczy;

ODls soosobu

onvwania ocenv sDelnienia teoo warunk u - w celu potwierdzenia spelnienia

warunku wykonawca winien wykaza' wykonanie w okresie ostatnich

3 lat pzed

uplywem

terminu skladania ofert w niniejszym postQpowaniu, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci .iest
krotszy - w tym okresie - co najmniej 2 dostaw tablic reiestracyjnych, ka2da o wartosci min.
300 000,00 zl brufto.
W przypadku Swiadczeh okresovttych lub ciqglych, waftos, zrealizowanych dostaw w ramach

kazdego zam1wienia nie moze

by' mniejsza

ni2 300 000,00 zl brutto.

Waftosci pieniQzne wskazane w dokumentach, majqce na celu wykazanie spelniania przez

wykonawc'w warunk'w udzialu w postQpowaniu dotyczqcych posiadania doswiadczenia
podane w walutach obcych, zamawiajqcy przeliczy na zlote polskie wg Sredniego kursu walut
NBP

z dnia opublikowania ogloszenia o niniejszym postQpowaniu w Biuletynie Zam'wieit

Publicznych.

2.

ZASTRZEZENIE:

W przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegajEcych siQ o udzielenie zam6wienia:
1) warunek udzialu w postep owaniu w zakresie ko

n

ndo

adzenia okreslone

lno6ci zawodowe zostanie uznany za spelniony, )e2eli kazdy czlonek konsorcjum wykaze sig
posiadaniem uprawniefi do orodukcii tablic reiestracvinvch.
zl

2) warunek udzialu w postQpowaniu w zakresie zdolnosci technicznei lub zawodowei zostanie uznany
za spelniony, Jezelijeden z czlonkow konsorcjum wykaze siQ wykonaniem 2 dostaw wymaganych w pkt
1 ppkt 3 SIWZ; dostawy nie podlega.iq sumowaniu (zapis stosuje sie odpowiednio do innych podmiotow).

VI.

PODSTAWY WYKLUCZENIA:

'1. Z postqpowania

wyklucza siq wykonawc6w w pzypadkach okreslonych w ad..24 ust. 1 ustawy

Pzp

2.

ZamawiajEcy pzewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

VII. W CELU WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, 2E WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU

ORAZ SPEINIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU, WYKONAWCA SKTADA

-

DO

OFERTY:

1.
2.

Oswiadczenie wstepne wykonawcy - na lub zgodnie z zal. nJ 2 do SIWZ,

Dokumenty, w szczeg6lnosci zobowiAzania, innych podmiotow do oddanaa mu do dyspozycli
niezbQdnych zasobow na potrzeby realizacji zam6wienia (na lub wg zal. nr 5 do SlWz)

dotyczy.

-

7'e2eli

vu. wYKAz oswrADczEN LUB OOKUMENTOW,

SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCEW

NA

WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO,W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp - dotyczy oferty
POSTEPOWANIU,
ocenionej najwyiej:

1.

Wykonawca sklada:

- odpis z wlasciwego reJestru lub z centralne.i ewidencji iinformacji o dzialalnosci gospodarcz?j,
jezeli odrQbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidenc.ii, w cetu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenaa na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

(w przypadku wykonawcy zarejestrowanego

w polskim Kraiowym Rejestrze Sqdowym lub

polskiej Centralnej Ewidencji i lnformacji o Dzialalno5ci Gospodarczej, zamawiajqcy dla
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. S pkt 1 ustawy p4p,
skorzysta z dokumentow znajdujqcych sie w ogolnie dostepnych bazach danych).

2.

Dokumenty podmiot6w zagranicznych:
1

)

Jezeli wykonawca ma siedzibQ lub miejsce zamieszkanra poza terytorium Rzeczypospolitei
Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt

wystawione

1

- sklada dokument lub dokumehty

w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibQ lub miejsce

zamieszkania,

potwierdzarqce, 2e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci - wystawiony hie

wczesniej niz 6 miesiQcy przed uplywem terminu skladania ofert,

2)

Jezeli w kra.iu, w kt6rym wykonawca ma siedzibQ lub miejsce zamieszkania lub miej$ce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje siQ dokumentow, o ktorfch

mowa powyzej, zastepuje siQ je dokumentem, zawierajqcym odpowiednio oswiadczqnie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oswiadczenie osoby, ktorej dokument mial do tyczye, zbzone przed notariuszem lub prFed

organem sqdowym, administracyjnym albo organem samorzqdu zawodowego lub
gospodarczego wla5ciwym ze wzgl?du na siedzibg lub miejsce zamieszkania wyXona,f,vcy

lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wczesniej

naz

6

maesiecy pFed

uplywem terminu skladania ofert

3) W

pzypadku wEtpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez wykonawce,
zamawiajqcy moze zwrocic si? do wlasciwych organow odpowiednio kraju, w ktdrym

wykonawca ma siedzabq lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma ospba,

ktorel dokument dotyczy,

o

udzielenie niezbQdnych informacji dotyczacych tego

dokumentu.
3

.

Zamawiajqcy 2Eda od wykonawcy, kt6ry polega na zdolnosciach lub sytuacji inrlvch
podmiotow na zasadach okreslo nych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesibniu
do tych podmiot6w dokumentu wymienionego w pkt,t. Zapisy pkt 2 stosuje sig oOpowief,nio

tx. wYKAz oswtADczEit LUB

DOKUMENTOW, SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE NA

WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA

W ART.25 UST. 1 PKT 1 USTAVyY PZP (dotyczy oferty ocenionej najwyiej):

1.

W zakresie warunku dotyczqcego kompetencii lub uprawnie6 do prowadzenia okre6lonej

dzialalno6ci zawodowej, o ile wynika to z odrebnych pzepis6w:
- odpis z rqestru pzedsiqbiorcow produkujqcych tablice rejestracyjne, prowadzonego przez
wlasciwy organ rejestrowy, zgodnie z art.75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (DL.U.22018 r. poz. 1990zezm.),

2.

W zakaesie warunku dotyczacego zdolnosci technicznei lub zawodowei:

wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku Swiadczei okresowych lub ciqglych r6wnie2
wykonywanych, w okresae ostatnich 3lat przed uplywem terminu skladania ofertw postepowaniu,

-

a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy

- w tym okresie, wraz z podaniem

ich

wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot6w, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane,
oraz zalqczeniem dowod6w okreslajqcych czy te dostawy zostaly wykonane lub sa wykonywane
nalezycie, przy czym dowodami, o kt6rych mowa, sA referenc.le bqd2 inne dokumenty wystawione
pzez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej Wzyczyny

o

obiektywnym charakteze wykonawca nie jest

w

stanie uzyskac tych dokumentOw

-

oswiadczenie wykonawcy.

W pzypadku Swiadczen okresowych lub ciqgtych nadal wykonywanych referencje bqdz inne
dokumenty potwierdza.iace ich nalezyte wykonywanie powinny byC wydane nie wczesniej niz 3
miesiEce przed uplywem terminu skladania ofert (na lub wg Zalqcznlka nr 3 do SIWZ).

X. WYKAZ OSWIADCZEI'I LUB DOKUMENTOW SKTADANYCH PRZEZ WYKONAWCE

NA

wEzwANrE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA
W ART.25 ust.1 pkt 2 ustawy (oferta oceniana najwyzej)

'nie dotyczy.

Xl. INNE DOKUMENTY - niewymienione w rozdzialach Vll - X:
1. W przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych si9 o udzielenie zam6wienia, Igilgy
wykonawca w celu potwierdzenia, 2e nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w
postgpowaniu, zobowiqzany jest zlozye:

1)

do oferty oddzielne oswiadczenie, o ktorym mowa w rczdz.

vll

pkt 'l

slwz,

czyli o6wiadczenie

wstQpne (na lub wg zalecznika nr 2 do SIWZ),

2\

na wezwanie Zamawiajacego:

a)

dokumenty, o kt6rych mowaw Rozdz. lXpkt2 SIWZ sktada odpowiednio wykonawca, ktory
wykazuje spelnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych odpowiednio w Rozdz.

V pkt 3 SIWZ;

lrl

dokumenty, o ktorych mowa w Rozdz.

Vlll pkt 1 oraz lX pkt'l SIWZ

skladajE wszyscy

Wykonawcy skladajqcy oferte wspolnie.
2. W przvDadku, odv Wvkonawca w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w postqpowaniu

polega na zasobach innych podmiot6w, Wykonawca zobowiqzany Jest:
1) zamiescic informacje o tych podmiotach we wstQpnym oswiadczeniu wykonawcy, skladanym
na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczEcym spetnienia warunk6w udzialu
w postQpowaniu i niepodlegania wykluczeniu

-

w zalaczniku nr 2 do SIWZ'

2)

zlozy, oswiadczenie, 2e

w

stosunku do podmiotu, na kt6rego zasoby powoluje sie
niniejszym postQpowaniu, nie zachodzq podstawy wykluczenia z postepowania - W

w

zaleczniku nr 2 do SIWZ,

3)

zlozye dokumenty,

w

szczeq0lnosci zobowi azanie innVch godmiot6w

do

oddania

mu

do dyspozycji niezbQdnych zasobow na potrzeby realizacji zamOwienia (na lub wg zalEcznil(a

nr 5 do SIWZ), ktore okresla w szczeo6lnosci

a)
b)

zakres dostQpnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu;
sposob wykorzystania zasob6w innego podmiotu, przez wykonawcQ, przy wykonywaniu
zamowienia publicznego,

c)

zakres iokres udzialu innego podmiotu pzy wykonywaniu zam6wienia

publicznego.

l

d€ly€z+

W odniesieniu do warunk6w dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lfrb
doswiadczenia, wykonawcy mog4 polega6 na zdolnosciach innych podmiot6w, ltSti
podmioty te zrealizujq roboty budowlane lub uslugi, do realizacji ktorych te zOotnoSci ]sq
wymagane.

3.

Wykonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,
odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowiEzal sie do udostQpnienia zasobow, za szk?dg
poniesionq przez zamawiajqcego powstalq wskutek nieudostQpnienia tych zasobow, chybq Ze

za nieudostQpnienie zasob6w nie ponosi winy

4.

-

nie dotyczy tego postepowanja.

Wykonawca, w przypadku wykonawcow wsp6lnie ubiegajqcych siq o udzielenie zam6wi

nra

+

z wykonawcow, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetq/vej
informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiajqcemu oswiadczenie o pzynaleinosci lub
kazdy

braku peynaleZnosci do tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w a.1.24 ust. 1]pkt
23 ustawy Pzp, wrazz innymi wykonawcami, ktorzy zlo1yli ofertyw postepowantu nr 4 do
5

zalqc]nif

SIWZ

I

W pzypadku przynaleznoSci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca moze zlozyA n)raz
'l

z

oswiadczeniem dokumenty bqdZ informacje potwierdzajqce,

ze

powiAzanta

z

rnfrym

wykonawcq nie prowadza do zaklocenia konkurencji w postepowaniu.
XII. PODWYKONAWCY:

'1.

Wykonawca mo2e powiezyc wykonanie czQSci zamowienia podwykonawcy

2.

Zamawiajqcy 2qda wskazania przez wykonawc? czQsci zamowienia, kt6rych wykorlanie
zamielza powaezy6 podwykonawcom.

3.

z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kt6rego zaloby
wykonawca powolywal siQ, na zasadach okreslonych w aft. 22a ust. 1 uslawy,
w celu wykazania spelnianaa warunkow udzialu w postQpowaniu, o kt6rych rhowa
w rozdziale V SIWZ, Wykonawca .iest obowiqzany wykazaA zamawia.lqcemf, iz
Je2eli zmiana albo rczygnaqa

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie

mniejszym, niz podwykonawca, na kt6rego zasoby wykonawca powolywal sie w trakcie
postepowania o udzielenie zam6wienia.

4. W

przypadku gdy wykonawca zamietza powierzyo realizacje czQsci zam6wienia
podwykonawcom zastosowanie maja odpowiednie postanowienia okreslone w proJekcie
umowy.

xlr. sPosoB

PoRozuMlEwANlA slE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI:

'l. W postepowaniu o udzielenie zam6wienia komunikacja miQdzy ZamawiEqcym a Wykonawcami
odbylva sig za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r
Prawo pocztowe (Dz.U. 2012 poz. 1529) osobiscie, za posrednictwem postanca, faksu lub drogE

-

elektronicznq (e-mail):
- adres

do korespondencji: Uzad Miejskiw Bialymstoku, Departament Obslugi Mieszkanc6w, ul. J.K.

Branickiego 3/5, 15-085 Bialystok, pok6J nr 312 (sekretariat),
- nr faksu: 85/869 64 'l 1,
- adres poczty elektronicznej e-mail: dom@um. bialystok. pl.

2.

Jezeli zamawiajqcy Iub wykonawca p,zekazuiq oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem lub drogq elektronicznq, kazda ze stron na zEdanie drugiej niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Wykonawca mo2e zwracac sie do zamawiajqcego o wy.iasnienia dotyczqce tresci SIWZ.

zarnawi4acy

zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy, udzieli wyjasnierr nie p62niej niz na 2 dnl przed uplywem terminu
skladania ofert pod warunkiem, Ze zapylanie wplynelo do zamawia.iEcego nie p62niej niz do kohca dnia,

w kt6rym uptywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. TreSC zapylah wraz z wyjasnieniami
zamawiajqcy gtzekaze wykonawcom, ktdrym przekazal Sll Z, bez u.iawniania Zr6dla zapytania i
zamiesci na stronie internelowej: www.

bip. bialvstok.pl

4. W uzasadnionych przypadkach, przed uplywem terminu skladania ofert, zamawiajqcy moze zmieniC

fiele SIWZ. DokonanE zmiane lrclci SIWZ zamawiajqcy udostQpnia na stronie internetowej, chyba ze
SIWZ nie podlega udostQpnieniu na stronie internetowej.

XIV. WYMAGANIA DOTYCZ{CE WADIUM:
Zamawialqcy nie wymaga wniesienia wadium

XV. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

'1.

Wykonawca jest zwiazany oferta do uplywu terminu, kt6ry trwa 30 dni.

2.

Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna siQ wtaz z uplywem terminu skladania ofert

XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

'1.

Dokumenty zawarte w ofercie:

1)

formularz ofertowy - zal. nr 1 do SIWZ;

2)

pelnomocnictwo

-w

pzypadku, gdy oferta zostala podpisana przez pelnomocnik

lub gdy oferta zoslala zlozona przez Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajAcych

siQ

o udzieleni

zamowienia zgodnie z art. 23 ustawy PZP;

3) oswiadczenie wstepne Wykonawcy - zal. nr 2 do SIWZ;
4) dokumenty innego podmiotu, w szczeg6lno6ci zobowiazanie Aezeli wykona
dla wykazania spelnienia warunk'w udzialu w postgpowaniu, polega na zasobach inn
podmiotu\

- zal, nr 5 do SIWZ
tsu

nn sze zobowi

elnomocn
n

dokument

otwi

niona do dzialania w im

za c
IU

mt

trzecieqo.
2

Wykonawcy muszq przedstawic keS0 oferty odpowiadajEcq tresci Specyfikacji lstotnych Warun
Zam6wienia.

3.
4.

Wykonawca ma prawo zlozyd tylko jednq ofertQ.

Oferta powinna byc napisana w jQzyku polskim, czytelna technikq oraz podpisana przez osob
upowaznionE do reprezentowania Wykonawcy na zewnqtrz i zaciqgania zobowiqzan w wysoko
odpowiadajqcej cenie oferty.

5.

Formularz ofertowy oraz oswiadczenie wstgpne sklada sig pod rygorem niewaznosci w formi
pisemnej opatrzonej wlasnor?cznym podpisem.

6.

Pelnomocnictwo dotyczqce wykonawcy do podpisania oferty oraz pelnomocni
dotyczqce innych podmiot6w do podpisania dokumentow (w tym zobowiqzania) dotyczacy
tego podmiotu, powinny by6 doleczone do oferty, o ile upowaznienia nie wynikajq z innyc
dokumentow skladanych w postepowaniu. Pelnomocnictwa powinny by6 przedstawione w formi

orvoinalu lub notari alnie Do6wiadczonei koDii.

7.

Dokumenty

i

oswiadczenia skladane przez wykonawcQ na wezwanie Zamawiajqcego

potwierdzenia okolicznosci,

o

ktorych mowa w art. 25 ust.

'l

w

cel

ustawy PZP, oswiadczenie

przynaleznosci lub braku pzynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 2

ust.

'l

pkt 23 ustawy PZP skladane sa w oryginale lub kopii po6wiadczonej za zgodnosc

oryginalem.

8.

Poswiadczenia za zgodno6e z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca , podmiot, na kto

zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspolnie ubiegajEcy siQ o udzielen
zamowienia publicznego albo podwykonawca ( jezeli dotyczy),

w zakresie dokumentow

lu

oswiadczen, kt6re kazdego z nich dotyczq.

9.

PoSwiadczenie za zgodnosc z oryginalem nastQpuje Wzez opatzenie kopii doku montu lub kop

oswiadczenia , sporzqdzonych w postaci papierowej, wlasnorecznym podpisem.
'10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty muszq byc parafowane wlasnorgczn re przez oso

podpisujaca oferte.
'11. Ofertg nalezy zloLye

i

opisanej jak nizej

w jednej kopercie oznakowanej nazwq Wykonawcy oraz zaadresowan

lJrzqd Miejski w Bialymstoku Depafiament Obslugi Mieszkahc1w
Oferta w post?powaniu na.
,,

DOSTAWE TABLIC REJ ESTRACYJ N YCH "

Nie olwierae przed dniem 9. t

ot t zOzO ,. godz.

11.00

12. Wykonawca moze wprowadzic zmiany lub wycofa' zlozonq przez siebie ofertQ.

13. Oferty, oraz wszelkie oswiadczenia i zaswiadczenia dolqczone do niej

sE jawne w trybie art. 96 ust.

3 ustawy, z
w rozumieniu

wyjAtkiem informacji stanowiqcych tajemnicQ przedsiQbiorstwa
przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca skladajqc ofert9

zastzegl w odniesieniu do tych informacji, ze nie mogq byo one udostQpnione oraz wykazal,

i2

zastrzezone informacje stanowia tajemnice przedsiebiorstwa. lnformacje zastrzezone powinny byo
w spos6b trwaly oddzielone

i

oznaczone jAKglzg!9-.dqiawlggElly.

Uwaqa:

Wykonawca zastrzegajqc tajemnicg przedsiebiorstwa zobowiqzany

udowodni6

w

zlo2onei ofercie,

iZ

iest wykaza6,

tzn.

zastrzezone informacje stanowiq taiemnicA

przedsiebiorstwa, np. popjzez zalAczenie pisemnego uzasadnienia, ewentualnie dowod6w.

Samo zabezpieczenie informacji popzez wlo2enie do oddzielnej koperty
i oznaczenie iako czg56 nieiawna oferty nie jest wystarczajqce do uznania pnez
ZamawiaiEcego, 2e Wykonawca wykazal dzialania jakie podlal w celu zachowania poufnosci.
14. Wykonawcy ponoszq wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem oferty.

15. Skladanie ofert

pzez Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajEcych sie o udzielenie zam6wienia

(dotyczy wsp6lnik6w spolki cywilnej oraz konsorcjum):

1)

Wykonawcy mogE wspolnie ubiegae siQ

Wykonawcy ustanawiajq pelnomocnika

o

zamowienie publiczne.

do

reprezentowania

o udzielenie zam0wienia albo do reprezentowania w postQpowaniu

i

W takim pzypadku

ich w

postQpowaniu

zawarcia umowy w sprawie

zam6wienia publicznego (peNnomocnictwo nale2y dolqczy6 do oferty).

2)

Dokument pelnomocnictwa okreslajqcy jego zakres powinien by6 Wzedlozony
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnose z oryginalem przez notariusza
i podpisany przez mocodawcg (osobg fizycznq lub osoby reprezentujqce osobQ prawna).

3)

Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane bQda wylacznie
wystgpujEcym jako reprezentant pozostalych

4)

-

z

podmiotem

pelnomocnikiem.

Wypelniajqc formularz ofertowy oraz inne dokumenty powolujEce sie na ,,WykonawcQ" w
miejscu ,,nazwa i adres Wykonawcy" nalezy wpisae dane dotyczqce Wykonawc6w wsp6lnie
ubiegajEcych siQ o zamowienie.

5)

Wykonawcy ponoszq solidarnq odpowiedzialnos6 za wykonanie umowy.

XVII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKIADANIA I OTWARCIA OFERT:

1.

Oferte nalezy zloZy6 w siedzibie Zamawiaiqcego, UJzed Miejski w Bialymstoku

Departament Obslugi Mieszkaicow, ul. Branickiego 3/5, pok6i nr 3t2 do dnia

i.,Oa,rOrOr.,

dogodz. 10:45. Dorqczenie oferty do innego mieJsca niz wskazane nie jest rownoznaczne ze
zlozeniem oferty w sposOb skuteczny. Oferty otrzymane peez ZamawialAcego po terminie zostanq
zwr0cone.

2.

Otwarcie ofert nastepi w siedzibie Zamawiajqcego, tj.: UzQd Miejski w Biatymstoku
Departament Obslugi Mieszkafc6w, ul. Branickiego 3/5, pokoi nr 3tZ dnia 3. tO,t t ZOZO r., go,*.

11:OO.

l

3. Otlvarcie ofert jest jawne. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajqcy podaje kwotQ, jaka

zamietza przeznaczy, na sfinansowanie zamOwienia.
4. Podczas otwarcia ofert podaje siQ imiQ i nazwisko, nazwq (firmq) oraz adres (siedzibQ) wykonawcy,
kt6rego oferta jest otwierana, a takze informacje dotyczqce ceny oferty oraz pozostalych kryteriow
oceny ofert.
5. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowej informacje, o
kt6rych mowa w pkt4,

oez kwote, jakE zamieea pzeznaczy, na sfinansowanie zam6wienia.

XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA GENY:

'1. Cena oferty powjnna obejmowac pelny zakres dostaw okreslony

w

rozdziale

lll

SIiVZ

i uwzgledniae wszystkie koszty zwiEzane z wykonaniem przedmiotu zam6wienia.

2. Cena ma by6 wyrazona w zlotych polskich brutto z uwzglgdnieniem naleznego podatku VAT.
3. Dla por6wnania ofert Zamawiajqcy przyjmuje cenQ ofertowq brutto, ofreStlnq
w formularzu ofertowym.
i

4.

W wyniku nieuwzglednienia okolicznosci, kt6re mogq wp.lynEo na cene przedmiotu zam6wier{ja,
Wykonawca ponosi0 bgdzie skutki blgd6w w ofercie. Wykonawca powinien zapoznac si{ z
przedmiotem zam6wienia w celu skalkulowania ceny oferty z nalezytq starannosciq.

5.

Jezeli zlozona zostanie oferta, kt6rej wyb6r prowadzie bQdzie do powstania u Zamawiajqcbgo
obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i uslug, Zamawiajacy w {etu
oceny takiej oferty doliczy do pzedstawionej w niej ceny podatek od towarow iuslug, kt6ry mi+lby

obowiqzek rczliczyA, zgodnie

z tymi

przepisami. Wykonawca, skladajqc oferte, infornfuje

Zamawiajacego, czy wyb6r oferty bQdzie prowadzic do powstania u Zamawiajqcego obowilzku
I

podatkowego, wskazujqc nazwe (rodzaj) towaru lub uslugi, ktorych dostawa lub Swiadczfnie
bedzie prowadziC do jego powstania, oraz wskazujqc ich wartosc bez kwoty podatku.

XIX. OPIS KRYTERIoW I SPOSOBU OCENY OFERT:

1.

Przy wyborze oferty zamawia.iqcy bqdzie siq kryterium oceny ofert i jego znaczeniem

cena ofertowa (Co)

-

waga kryterium 100 %

gdzie 1% = l pkt
Zamawialqcy dokona oceny ofert w kryterium ,,cena ofertowa" wedlug nastepujEcego wzoru:
(C ,rn
gdzie

+

Cor)

x

100 pkt

C

min

Co

-

-

najnizsza cena przedstawiona w ofercie sposrod ofert nieodrzuconych

cen? oferty badane.i

Za kryterium ,,cena ofertowa" wykonawca mo2e otrzymaC maksymalnie 100 pkt

2

Za otetle najkorzystniejsza uznana zostanie otefta z najwyzszq ilosciq punkt6w.

3

l1056 punkt6w

w kryterium zostanie zaokrqglona do dw6ch miejsc po przecinku.

W toku oceny ofert

4

zamawiajacy moze aadaA od wykonawcy wyjasnien dotyczqcych

tresci zlozonej oferty.

Niedopuszczalne

5

jest

a wykonawcq'
art. 87 ust. 2 ustawy Pzp,

prowadzenie negocjacji miqdzy zamawiajecym

dotyczecych zlo2onej oferty otaz,

z

zastrze2eniem

dokonywanie jakichkolwiek zmian w ie.i tresci.

ZamawiqEcy poprawia

6

w tekscie oferty omylki na podstawie art. 87 ust 2 ustawy

Pzp,

niezwlocznie zawiadamia.iqc o tym WykonawcQ, kt6rego oferta zostala poprawiona.

XX. INFORMACJE O FORMALNOSCIICX, IAXIC POWINNY ZOSTAE DOPETNIONE PO
WYBORZ OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAM6WIENIA
PUBLICZNEGO:

1.

Zamawi4acy udzieli zamowienia wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
pzedstawionym w ustawie Prawo zam6wien publicznych oraz SIWZ i zostala oceniona jako
najkozystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

2.

ZamawiajAcy przesle fexem]ub poczta elektroniczna zawiadomienie o wyborze oferty wszystkim
Wykonawcom, kt6zy ubiegali siQ o zam6wienie.

3.

Zamawiajqcy moae Zqdae od Wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana umowy regulujEcei
wsp6lpracQ podmiot6w wystepujqcych wspOlnie.

XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYEGO WYKONANIA UMOWY:

Zamawi4Ecy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

XXII. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ:
1. Srodki ochrony prawnej, pzyslugujq Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial
interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub moze poniesC szkodQ w wyniku naruszenia pzez
Zamawiajacego przepis6w ustawy Pzp, a wobec ogloszenia o zam6wieniu oraz SIWZ pzystugujq
rownie2 organizacjom wpisanym na listQ, o kt6rel mowa w

2.

a(.

154 pkt 5 ustawy Pzp.

Odwolanie -zgodniez przepisami art. 180-198 ustawy Pzp.

1)

Odwolanie przysluguje wylqcznie wobec czynnosci:

a) okreslenia warunkow udzialu w postepowaniu,
b) wykluczenia odwotujqcego z postqpowania o udzielenie
c) odrzucenia oferty odwolujqcego,
d) opisu przedmiotu zamowienia;

zam6wienia;

e)
2)

wyboru najkozystniejszej oferty

Odwolanie powinno wskazywae czynnose lub zaniechanie czynnosci zamawiajqcego, kt6rej

zarzuca sie niezgodnosc z przepisami ustawy, zawierae zwiQzle przedstawienie zarzut6w,
okreslac zadanie oraz wskazywae okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajqce wnaesienie
odwolania.

3)

do Prezesa lzby w formie pisemnej w postaci papierowej

a o

postaci elektronicznej, opatrzone odpowaednio wlasnorecznym podpisem

a o

Odwotanie wnosi sie

w

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4)

I

Odwolujacy przesyla kopiQ odwotania zamawiajEcemu przed uplywem terminu
do wniesienia odwolania w takl spos6b, aby m6gl on zapoznae sie z.iego trescia pzed u plywem
tego terminu. Domniemywa siQ, i2 zamawiajqcy m6gl zapoznad sie z trescia odwolania przed
uplywem terminu do jego wniesienia, je2eli przeslanie Jego kopii nastqpilo przed uflywAm

terminudojegownieSieniag2yuzyciusrodk6wkomUnikacjielektronicznej

5)

Terminy wniesaenia odwolania:

a)

w terminie 5 dni od dnia przeslania informacli o czynnoSci zamawiajqce€o

stanowiq]ce1

podstawQ Jego wniesrenia - lezeli zostaly przeslane w sposob okreslony w art. taO usl. 5

ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jezeli zostaly pzestane w inny sposfb,

b)

wobec tresci ogloszenia o zam6wieniu oraz postanowiei specyfikacji istotnych warun(6w
zam6wienia, wnosi sig w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w BiuletJnre

Zamowien P ublicznych lub specyflkacji istotnych warunk6w zamOwienia na
internetowej,

c)

wobec czynno6ci innych ni2 okreslone

w lit. a i lit. b wnosi sie w

termin

od dnia, w kt6rym powziQto lub przy zachowaniu naleZytej starannosci mozna bylo

""J::
,o*f,a.

wiadomoSC o okolicznoSciach stanowiqcych podstawQ jego wniestenia,

d) jezeli

Zamawialqcy

nie

przeslal wykonawcy zawiadomienia

o

wyborze olerty

najkozystniejszej odwolanle wnosi sie w terminie:

15 dni od dnaa zamieszczenia

w

Biuletynie Zam6wielt Publicznych ogloszpnia

o udzieleniu zamowienta,

- 1

miesiqca

od dnia zawarcia

umowy,

jezeli

Zamawtajacy

w Biuletynie Zam6wieri Publicznych ogloszenia o udzielen ju

6)

nie

zamiFscil

zam6wienia.

]

Szczegolowe zasady postQpowania po wniesieniu odwo.tania okreslajq stosowne przqpisy
Dzialu Vl Rozdzialu 2 ustawy Pzp.

7)

Wykonawca moze
Zamawiajqcego

o

w

terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinfo ,..{*, c
niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjqlej ptzez n rego

lub zaniechania czynnosci, do ktorq jest zobowiqzany na podstawie ustawy, na kt6,+ nie
przysluguje odwolanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy pzp.

3.

Skarga do sadu - zgodnie z przepisami art. 198a - 1989 ustawy pzp
1) Na ozeczenie Krajowej lzby Odwolawczej, stronom oraz uczestnikom postg p"+" nta
odwolawczego przysluguje skarga do sEdu.

2)

SkargQ wnosi siQ do sqdu okrQgowego wlasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania

zamawiajqcego. Skargg wnosi siQ za posrednictwem Prezesa lzby
w terminie 7 dni od dnia dorQczenia orzeczenia lzby, przesylajqc jednoczeSnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. zlozenie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest rownoznaczne z jej
wnresrenrem

XXIII. PROJEKT UMOWY:
Wykonawca, kt6ry pzedstawil najkorzystniejsza ofertQ, b?dzie zobowiqzany do podpisania
umowy zgodnie z zalaczonym projektem umowy stanowiEcym zal- nr 6 do SIWZ.
Zlozenie oferty jest rownowazne z pelna akceptacjq umowy przez wykonawcQ.

2

XXIV. ZAMAWIAJACY NIE DOPUSZCZA:

1.
2.

Skladania ofert czQsciowych,
Przedstawienia ofertwariantowych.

XXV. ZAMAWIAJACY NIE PRZEWIDUJE:

1.

Zawarcia umowy ramowej.

2.

Zam6wiei polegajacych na powt6rzeniu podobnych uslug,

o

kt6rych mowa

w art

67

ust. 1 pkt 7 ustawy PzP,

3. Rozliczen w walutach obcych,
4. Aukcji elektronicznej,
5. Zwrotu kosztow udzialu w postepowaniu,
6. Zaliczek na poczet wykonania umowy.
7. Wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
xxv|.KLAUZULAINFoRMACYJNAWYNIKAJACAzPRzEPISowRozPoRzADzENIA
PARLAMENTUEURoPEJSKIEGoIRADY(UE)2016/679zDN|A27KwlETNlA2016R.
w SPRAWIE OCHRONY OS0B FEYCZNYCH W ZWIAZKU Z PRZETWARZANIEM
DANYCHoSoBoWYcHIwSPRAWIESWoBoDNEGoPRZEPLYWUTAKICHDANYCH
ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46ME
dnia
zgodn ie z art. 13 ust. 1 i 2 tozpozadzenia Parlamentu Europejskiego a Rady (u E) 20161679 z
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwazaniem danych
osobowych iw sprawae swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME
(og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 05'2016, str' 1, sprost' Dz'
Utz. UE L127 s.2 22018 r.), dalej ,,RODO", informuje, 2e:
j

)

administratorem Pani/Pana danych osobowych

jest Prezydent l\iliasta Bialegostoku, Urzqd Miejski

w Bialymstoku, ul. Slonimska 1 , 15-950 Bialystok;

2)

Dane kontaktowe do lnspektora Ochrony Danych: Urzqd Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska
'15-950 Bialystok, tel.85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bial vstok pl
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odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedq osoby lub podmioty, kt6rym udostQpniona zos
dokumentacja postQpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp,

5)

Pani/Pana dane osobowe bgdq przechowywane przez okres wynikajqcy

z pzepis6w

praw

dotyczqcych archiwizacji;

6)

obowiqzek podania przez Paniq/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczAcyc

jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp. zwiEzanym z udzialem w
postepowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje niepodania okre6lonych danyc
wynikajq z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych

osobowych decyzje nie bQdq podejmowane

w

sposo

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,

8)

posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. '15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skozystanae

c)

z tego prawa nie moze skutkowac zmiana wyniku postQpowania, zmianQ

postanowien umowy, oraz nie moze naruszac integralnosci protokolu ijego zalqcznik6w),
na podstawie art. '18 RODO prawo zEdania od administratora ograntczenia przetwarzaniJ
danych osobowych z zastrzezeniem pzypadkow, o ktorych mowa w art.

'18

ust. 2 RODO (prawo

do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celI

zapewnienia korzystania ze Srodk6w ochrony prawnej Iub w celu ochrony praw innel osobl
fizycznej lub prawnej, lub

z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego UE lub

panstw.

czlonkowskiego),

d)

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Uzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzn
Pani/Pan, Ze pzet'Natzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczEcych narusza przepis
RODO;

9)

nie przysluguje Pani/Panu:

a) w zwiqzku z art. '17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RODO,

c)

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwazania danych osobowych, gdy2
podstawE prawnq pzetwarzania Pani/Pana danych osobowych Jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XXVI. POSTANOWIENIA KOIiCOWE:
W sprawach n ieuregulowanych w Specyfikacji lstotnych Warunkdw Zam6wienia zastosowanie majq
przepisy ustawy Prawo zam6wien publacznych i przepisy wykonawcze do tej ustawy.

sPrs zALAczNrK6w Do slwz:
1

)

Formularz ofertowy - zalqcznik nr

1

2) Oswiadczenie wstQpne WykonawcY - zalqcznik nr 2
3) Wykaz dostaw - zalqcznik nr 3
4) lnformacja dotyczaca przynaleznosci /lub nie do grupy
5) Zobowiazanie innego podmiotu - zalqcznik nr 5
6) Projekt umowy - zalqcznik nr 6

kapitalowej - zalqcznlk nJ 4
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