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SPECYFII(ACJA ISTOTNYCH WART]NK6W ZAM6WTSNTA.
z.wana w skr6cie: ,;lnz"
na wykonanie uslug pn.

Realizacja projektu zieleni w ul. Jurowieckiej i na skwerze im. ks.
w Bialymstoku wraz z pielggnacj4 nasadzefi

II.

Szlegiera

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ.ICEGO:
Miasto Biatystok
ul. Slonimska 1
15-950 Bialystok

Sprawg prowadzi:
Depafiament Gospodarki Komunalnej Urzgdu Miejskiego w Bialynstoku

ul. Bitwy Bialostockiej 2/2,15-103 Biatystok
tel. (85) 869 6400
e-mail: dgk@um.bialystok.pl
fax (85) 869 6529
www.bip.bialystok.pl
Osoby do kontakt6w:
w sprawach mer),torycznych: Martyna Kowalik-Strapczuk, tel. 85 869 6415, Monika Kordiukiewicz,
tel.85 879 7444, w sprawach proceduralnych: Urszula Szkil4di, tel. 85 869 6404.

II.

TRYB POST{POWANIA: przetarg nieograniczony

o

warto5ci nieprzekraczaj4cej kwoty

okreSlonej w przepisach wydanych na podstawie art. I I ust. 8 ustawy Prawo zam6wief publicznych.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 slycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicmych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1,843 z p62n. zm.) zwana dalej ,,ustaw4 Pzp".

Zamawiajqcy przewiduje mo2liwo56 zastosowania procedury ,,odwr6conej", o kt6rej mowa
w art.24aatsl. I ustawy Pzp.
Zamawiaj4cy nie dopuszcza moiliwo6ci skladania ofert przy uiyciu Srodk6w komunikacji
elektronicznej.

III. PRZEDMIOT ZAM6WIENIA

1.

Przedmiotem zam6wienia s4 uslugi polegaj4ce na:

1)

2)
2-

Cz95t

I - rea\zacji projektu

zieleni w ul. Jurowieckiej w Bialymstoku wraz z pielggnacj4

nasadzeri;

Czgi,t,

II - realizacji projektu zieleni na skwerze im. ks. H. Szlegiera w Bialymstoku

wraz

z pielggnacj4 nasadzeri.

Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia i zakresu prac zawiera:
1) C2956 I - zal. nr I -I do siwz;
2) Czg(i ll - zal. nr I -ll do siw:.

I]WAGI:

-

Zamawiaj4cy dopuszcza skladanie ofert czgSciowych, tj. od oddzielnie na Czg56 I i II zam6wienia.
Wykonawca mo2e zlo2y6 ofertg najedn4 lub dwie czg56 zam6wienia.
Zgodnie z ari. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajqcy wskazuje, i2 w zakresie wykonyrania
wszystkich prac (czynnoSci) dotycz4cych uslug objgtych zam6wieniem, z wf4tkiem czynnoSci

nadzoru, wlmaga zatrudnienia os6b na podstawie umowy o pracA. Ustalenie wyrniaru czasu pracy
oraz liczby os6b, Zamawiajqcy pozostawia w gestii wykonawcy.
Ww. wymagania dotycz4ce wykonawcy stosuje sig odpowiednio do podwykonawc6w. Obowi4zki

-

w tym zakesie zostaly uregulowane w projekcie umowy stanowi4cym zal. N 2 do siwz (Czg\(,I
i Cze56 II).
Przed zloheniem oferly zaleca sig przeprowadzenie wizji lokalnej (na wlasny kosa) oraz
uzyskania wszelkich niezbgdnych informacji koniecznych do prawidlowej wyceny prac.

NAZWA IKOD ZGODNIE ZE WSP6LNYM SLOWNIKIEM ZAM6$TEIi (CP9:
77300000-3 Ustugi ogrodnicze
TV. TERMIN
Czg66 I:

l)

2)
CzgSd

l)

WYKONAIIIA

ZAM6WTNII'

wykonanie nasadzeri zieleni zgodnie z projektem w ul. Jurowieckiej w Biallmstoku - od dnia
zawarcia umowy do 30 czerwca 2020 r.;
pielggnacja nasadzef
od dnia nastgpuj4cego po dniu odbioru prawidlowo wykonanych
nasa&eri do 30 czerwca 2022 r.

-

II:

2)

wykonanie nasadzefi zieleni zgodnie z projektem na skwerze im. ks. H. Szlegiera
w Biabmstoku - od,2o czerwca2020 r. do 30 wrze5ni a 2020 r.;
pielggnacja nasadzef - od dnia nastgpuj?cego po dniu odbioru prawidlowo wykonanych
nasadzeri do 31 gmdnia 2020 r.

v. WARUNKI IIDZIAI-U W pOST{pOWAtlIU:
1

.

O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 sig Wykonawcy, kt6rzy spelniajq warunki dotycz?ce:
1) kompaencji lub uprawnieri do prowadzenia okre6lonej dzialalno5ci zawodowej, o ile wynika
to z odrgbnych przepis6w nie dotyczy;
2) syuacji ekonomicznej lub finansowej -nie dotyczy;
3) zdolno5ci technicznej lub zawodowej:
W celu potwierdzenia spelnienia warunku wykonawca winien wykaza6:
a) tykonanie (tm. zakoriczenie) w okresie ostatnich 3 lat przed uply.rrem termilu skladania
ofert w niniejszS,rn postgpowaniu, a je2eli okes prowadzenia &ialalnoSci jest kr6tszy w tym okresie, co najmniej I uslugi, kt6rej przedmiotem byty prace nviqzarre
z posadzeniem i pielggnacj4 drzew lub krzew6w lub pn4czy lub bylin o wartoSci min.
50 000,00 zl brutto kaida - dotyczy Czg5ci I,
b) 1 osobg skierowanq do realizacji zam6wienia jako osoba nadzoruj4ca osoby wykonujqce
prace o charakterze techliczn),m, posiadaj4c4 wyksztalcenie wy2sze w zakresie
ogrodnictwa lub rolnictwa lub architektury krajobrazu oraz co najmniej 24-miesigczne
do6wiadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu pracami polegaj4cymi
na zagospodarowaniu teren6w zieleni - dotyczy Czg5ci I i II,
c) co najmniej I osobg skierowan4 do realizacji zam6wienia jako osoba wykonuj4ca prace
o charakerze technicm).rn, posiadaj4c4 wyksztalcenie co najmniej na poziomie szkoty
Sredniej w zakesie ogrodnictwa lub rolnictwa lub architektury kajobrazu atbo
co najmniej l2-miesigczne do(wiadczenie przy zakladaniu lub pielggnacji teren6w zieleni
- dotyczy Czg5ci I i lI.
IJWAGI:
- W pr4padku skladania oferty na obie czg6ci Wykonawca moZe wskaza6 te same osoby.
- WartoSci pienigZne wskazane w dokumentach, maj4ce na celu wykazanie speiniania przez
wykonawcg warunku udzialu w postgpowaniu dotycz4cego posiadania doSwiadczenia,
podane w walutach obcych, Zamawiaj 4cy przeliczy na zlote polskie wg Sredniego kursu
walut NBP z dnia opublikowania ogloszenia o niniejszym postgpowaniu w Biuletynie
Zam6wieli Publicznych. W pr4padku walut juZ nieobowi4zuj4cych Zamawiaj4cy
przymie kurs NBP z ostatniego dnia obowi4zl'wania tej waluty.

2

YI. PODSTAWY WYKLUCZENIA:
1. Z postgpowania wyklucza sig wykonawc6w w pr4rpadkach okre6lonych w art.24 ust. I ustawy

2.

Pzp.
Zamawiaj1cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

!1I. W CELU WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE WYKONAWCA NIE PODLEGA
W}'KLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POST4POWANIU,
WYKONAWCA SKI-ADA DO OFERTY:
I

.

2.

OSwiadczenie wstgpne wykonawcy - na lub wg zal. nr 3 do si.rrz.

Dokumenty, w szczeg6lnodci zobowi4zania innych podmiot6w do oddania wykonawcy
do dyspozycji niezbgdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia (jezeli dotyczy) - na lub
wg zal-

r

4 do siwz.

VIIII. WYKAZ

OSWIADCZEN

LUB

WYKONAWCq W POSTEPOWA_|{rU,

DOKUMENT6W, SKLADANYCH PP.ZEZ
NA WEZWANIE ZA1\{AWIAJACEGO. W CELU

porwrERDZENIAoKoLICzNoScr,o-vcry3ustswy
Pzp (@e-sseds4!-E!iury!ei):
I

.

2.

Wykonawca sklada:
- odpis z wla5ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o &ialalno6ci gospodarczej,
je2eli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt I ustawy Pzp.
({ przypadku wykonawcy zarejestroteanego w polskim Krajowym Rejestrze Sqdowym lub polskiej
Centralnej Ewidencji i lnformacji o Dzialalnoici Gospodarczej, Zamawiajqcy dla polwierdzenia
braku podstaw do wykluczenia na podstawie atl. 24 ust. 5 pkt I ustawy Pzp, skorzysta
z dokument6w znajdujqcych sig w ogdlnie dostgpnych bazach danych.)
Dokumenty podmiot6w zagranicznych:
l) jezeli wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terltorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o kt6rym mowa w pkt I - sklada dokument lub dokumenty
wystawione w kaju, w kt6rym ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj4ce, 2e nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo6ci, wystawione nie wcze3niej ni2 6 miesigcy
przed uptywem terminu skladania ofert;
2) jeLeli w kaju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy, nie wydaje sig dokument6w, o kt6rych
mowa w ppkt l, zastqpuje sig je dokumentem zawieraj4cym odpowiednio oSwiadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oSwiadczenie osoby, kt6rej dokument mial dotyczyt, zloZone przed notariuszem lub przed

organem s4dowym, administracyjnym

3.

albo organem samorz4du

zawodowego

lub gospodarczego wlaSciwym ze wzglgdu na sie&ibg lub miejsce zamieszkania wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawion)ryn nie wcze6niej niZ 6 miesigcy przed
uptywem terminu skladania ofert.
W przlpadku wqtpliwo5ci co do tre5ci dokumentu zloZonego przez wykonawcg maj4cego siedzibg
lub miejsce zamieszkania poza teryorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiajqcy moie zwr6ci6
sig do wla(ciwych organ6w odpowiednio kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy, o udzielenie
niezbgdnych informacj i dotyczqcych przedlo2onego dokumentu.
Zamawiajqcy iqda od wykonawcy, kt6ry polega na zdolno6ciach lub sytuacji innych
podmiot6w na zasadach okreSlonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiot6w dokument6w rrymienionych w pkt 1. Zapisy z pkt 2 stosuje sig odpowiednio.

IX. WYKAZ

OSWIADCZEN LTIB DOKUMENTOW, SKLADANYCH PF(ZEZ
WYKONAWC4, NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO. W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 ust. I pkt I ustawy Pzp (ofe,rtg

oceniona naiwv2ei):
1. W zakresie warunku dotvczaceso

lnoicr technicznei lub zawodowei

l)

2)

wykaz uslug wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert
w postgpowaniu, a je2eli okes prowadzenia dzialalno6ci jest kr6tszy w tym okesie, wraz
z podaniem ich warto6ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot6w, na rzecz kt6rych uslugi
zostaly wykonane (na lub wg zal. nr 5 do siwz), oraz zal4czeniem dowod6w okre6laj4cych czy
te usiugi zostaty wykonane nale2ycie, przy czym dowodami, o kt6rych mowa, sq referencje
b4d2 ime dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt6rego uslugi byty wykonywane,
a jeieli z uzasadnionej przlczytly o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyska6 tych dokument6w - oSwiadczenie wykonawcy;
*yktz os6b, skierowanych przez wykonawcg do realizacji zam6wienia publicznego,
szczeg6lno6ci odpowiedzialnych za Swiadczenie uslug, kontrolg jakoSci, wraz
z informacjami na temat ich do5wiadczenia wyksztalcenia niezbgdnych do wykonania
zam6wienia publicznego, a takze zakesu uykonywanych przez nie crynno(ci oraz informacj4
o podstawie do dysponowania tymi osobami (na lub wg zal. nr 6 do siwz).

w

i

x. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENT6W SKLADANy CH ?RZEZ WYKONAWC4,
NA
CE
W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI,
OK RYCH MOWA W ART. 25 ust. I pkt 2 ustawy Pzp oferta oceniona na
nie dotyczy.

XI. INNE DOKUMENTY -

1. W

niewymienione w rozdzialach VII - X
orzrr:adku wvkonawc6w wsn6lnie ubiesaiacych sie o udzielenie zam6wienia.
nle

w

celu

uczent

w postepowaniu:
1) o6wiadczenie wstgpne (na lub wg zal. nr 3 do siwz) - sklada ka2dy z wykonawc6w do oferty;
2\ dokument, o kt6rym mowa w Rozdz. VIII pkt I siwz - sklada kaZdy z wykonawc6w
ra wezwanie Zamawiaj 4cego (oferta oceniona najwyZej);
3) dokumenty, o kt6rych mowa w Rozdz. IX siwz, sklada odpowiednio wykonawca, kt6ry
wykazuje spelnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w Rozdz. V pkt 1 pph 3
siwz - na wenttanie Zamawiaj4cego (oferta oceniona najwyzej).
2.W DTZVI adku sdv wv konawca w celu ootwierdzenia soelniania warunk6w udziatu
ych oodmiot6w. zobowiazanv iest:
w DosteDowaniu Dolesa na zasobach
l) zamieSci6 informacje o tych podmiotach we wstgpnym o5wiadczeniu wykonawcy, skladanym
na podstawie an. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczqcym spelnienia warunk6w udziatu
w postgpowaniu i niepodlegania wykluczeniu - zal. nr 3 do siwzl
2) zloZyt oiwiadczenie, Ze w stosunku do podmiotu, na kt6rego zasoby powoluje sig
w niniejszym postgpowaniu, nre zachod,z4 podstawy wykluczenia z postgpowania - w zal.
nr 3 do sdwz;
3) zloZyt dokumenty, w szczeg6lnoSci zobowi4zanie innych podmiot6w do oddania wykonawcy
do dyspozycji niezbgdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia (na lub wg zal. nr 4
do slwz), kt6re okreSla w szczeg6lnodci:
a) zakres dostgpnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu,
b) spos6b wykorzystania zasob6w innego podmiotu, przez wykonawcg, przy wykonywaniu
zam6wienia publicmego,
c) zakes i okres udziafu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia publicmego,
d) czy podmiot, na zdolnoSciach kt6rego wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w
udziafu w postgpowaniu dotycz4cych wyksztalcenia i doSwiadczenia, zrealizuje ustugi,
kt6rych wskazane zdolno5ci dotycz4.
W odniesieniu do warunk6w dotyczQcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych
lub do5wiadczenia, wykonawcy mog4 polega6 na zdolno6ciach innych podmiot6w, jeSli
podmioty te zrealizuj4 roboty budowlane lub ustugi, do rerlizacji kt6rych te zdolnoSci s4
wymagane,
3
Wykonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,
odpowiada solidamie z podmiotem, k16ry zobowi4zal sig do udostgpnienia zasob6w, za szkodg
poniesion4 przez Zamawiajqcego powstal4 wskutek nieudostgpnieda tych zasob6w, chyba
2e za nieudostgpnienie zasob6w nie ponosi winy - nie dotyczy.
4

4.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiaj4cemu o6wiadczenie o przynale2noSci lub trraku
prrynale2no5ci do tej samej grupy krpitrlowej, o kt6rej mowa w ort.24 ust. l pkt 23 ustawy
Pzp. V,lraz ze zloleniem oSwiadczenia, zgodnie ze wzorem - zal. nr 7 do siwz, wykonawca mo2e
przedstawi6 dowody,2e powiqzania z innym wykonawc4 nie prowadzq do zakl6cenia konkurencj
w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia.

i

XII. PODWYKONAWCY

I . Wykonawca mo2e powierzy6 wykonanie czgSci zam6wienia podwykonawcy.
2. Zamawiaj4cy 24da wskazania przez wykonawcg czg6ci zam6wienia, kt6rych wykonanie

3.

zanierza

powierzy6 podwykonawcom, i podania przez wykonawcg firm podwykonawc6w.
Je2eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kt6rego zasoby wykonawca
powo\,rral sig, na zasadach oke5lonych w art. 22a ust. ustawy Pzp, w celu wykazania
spelniania warunk6w udziafu w postgpowaniu, o kt6rych mowa w Rozdz. V siuz, wykonawca jest
obowiqzany wykazad Zamawiajqcemu, 2e proponowany inny podwykonawca lub wykonawca

I

samo&ielnie spelnia je w stopniu nie mniej szym ni2 podwykonawca, na kt6rego zasoby
*ykonawca powolylval sig w trakcie postgpowania o udzielenie zam6wienia.

XIII. SPOSOB POROZUMIEWANIA SI4 ZAMAWIAJ,TCEGO Z WYKONAWCAMI
L w postgpowaniu o u&ielenie zam6wienia komunikacja migdzy Zamawiaj4cl.rn a wykonawcami
odbyrva sig za po6rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. - Prawo pocztowe, osobiScie, za po6rednictwem poslarica, faksu lub drog4 elektroniczn4
(mail):

-

2.
3.

4.

adres do korespondencji: Urzqd Miejski w Bialymstoku, Departament Gospodarki
Komunalnej, ul. Bitwy Bialostockiej 2/2, 15-103 Bialystolq pok6j nr 08 (sekretrriat),
- nr faksu: 85 869 6529,
- adres poczty elektronicznej e'mail: dgk@um.bialystokpl.
Jezeli, Zamawiaj4cy lub wykonawca przekazul4 o6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drog4 elekronicm1, ka2da ze stron na 24danie drugiej niezwlocznie
potwierdza lakt ich otrz),rnania.

Wykonawca moLe zvtracae sig do Zamawiajqcego o wyjaSnienia dotycz4ce tre6ci siwz.
Zamawiaj4cy zgodnie z arl.38 ust. I pkt 3 ustawy Pzp, udzieli wyja6nieri nie p62niej ni2 na 2 dni
przed uptyrvem terminu skladania ofert pod warunkiem,2e wniosek o wyjaSnienie treSci siwz
wp\n4l do Zamawiaj4cego nie p62niej ni2 do korica dnia, w kt6rym uplywa polowa
wymaczonego terminu skladania ofert. Tre56 zaptrl,arf, wraz z wyja6nieniami Zanawiaj4cy
przeka2e Wykonawcom, k6ry,rn przekazal siwz, bez ujawniania fu6dla zapylania i zamiefui
na stronie intemetowej: www.bip.bialystok.pl.
W uzasadnionych pr4padkach, przed uptlvem terminu skladania ofert, Zamawiaj4cy moze
zmienii tre6i siuz. Dokonan4 zmiang trerici sinz Zamawiaj4cy udostgpnia na stronie internetowej.

XIV. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM:

l.

Zamawiaj4cy nie wymaga wplaty wadium.

XV. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1.

2.

Wykonawca jest zwiAzany ofert4 do upb,wu terminu, kt6ry trwa 30 dni.
Bieg terminu zwiqzania ofert4 rozpoczpa sig wraz z uplyrxem terminu skladania ofert

X\'I.

l.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
Dokumenty zaw&rte w ofercie:
1) formularz ofertowy - na lub wg zal. nr 8 do siwz;
2) pelnomocnictwo lub inny dokument potwierdzajqcy uprawnienie do podpisania oferty;
3) o6wiadczenie wstQpne wykonawcy - na lub wg zal-nr3 do siwz;
4) dokumenty innego podmiotu, w szczeg6lno6ci zobowi4zanie (e2eli wykonawca,
dla wykazania spelniania warunl6w u&iafu w postgpowaniu, polega na zasobach innego

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

podmiotu) - zal. nr 4 d.o siwz oraz petnomocnictwo lub inny dokument potwierdzajqcy
uprawnienie do podpisania dokument6w dotycz4cych innego podmiotu.
Wykonawcy musz4 przedstawi6 tre36 oferty odpowiadajqc4 treSci Specyfikacji Istotnych
Warunk6w Zam6wienia.
Wykonawca maprawo zlo2y(, tylko jedn4 ofertg.
Oferta powinna byi napisana w jgzyku polskim, czyteln4 technik4 oraz podpisana przez osobq
upowa2nionq do reprezentowania wykonawcy na zewn4lrz i zaciqgania zobowiqzari w wysokoSci
odpowiadaj4cej cenie oferty.
Formularz ofertowy oraz o5wiadczenie wstgpne sklada sig pod rygorem niewa2noSci w formie
pisemnej opatrzonej wlasnorgcznym podpisem.

Pelnomocnictwo dotycz4ce wykonawcy do podpisania oferty oraz pelnomocnictwa dotyczqce
innych podmiot6w do podpisania dokument6w (w tyrn zobowi}zania) dotycz4cych tych
podmiot6w, powinny byi dol4czone do oferty, o ile upowainienia nie wynikajq z innych
dokument6w skladanych w postgpowaniu. Pelnomocnictwa powinny by6 przedstawione
w formie oryginafu lub notarialnie poSwiadczonej kopii.
Dokumenty i oSwiadczenia skladane przez Wykonawcg na wezwanie Zamawiaj4cego w celu
potwierdzenia okolicmo6ci, o kt6rych mowa w an. 25 ust. 1 ustawy Pzp dotycz4ce Wykonawcy,
dokumenty innego podmiotu, w szczeg6lno6ci zobowi4zanie, o6wiadczenie o przynale2no5ci lub
braku przynale2no5ci do tej samej gnrpy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. I pkt 23 ustawy
Pzp, skladane sq w oryginale lub kopii po5wiadczonej za zgodnoi(, z oryginalem.
PoSwiadczenia za zgodnoit
oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmior
na kt6rego zdolnoiciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy sig

z

o

udzielenie zam6wienia publicznego albo podwykonawca

(o ile

dotyczy),

w

zakesie

dokument6w, kt6re kazdego z nich dotyczq.
9. PoSwiadczenie za zgodno66 oryginalem nastgpuje ptzez opatrzenie kopii dokumentu
lub kopii oSwiadczenia, sporz4dzonych w postaci papierowej, wlasnorgcznym podpisem.
10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekScie oferty musz4 byi parafowane wlasnorgcznie przez osobg

z

ll.

podpisuj4c4 ofeng.

Ofertg naleLry zlotyt. w jednej kopercie omakowalej nazwq wykonawcy oraz zaadresowanej
w spos6b nastgpuj4cy:
Urz4d Miejski w Bialymstoku, Departament Gospodarki Komunalnej
ul. Bitwy Bialostockiej 212, pok6j 08 (sekretariat)
Oferta w postgpowaniu na: Realizacjg projektu zieleni w ul. Jurowieckiej i na skwerze im.
ks. H. Szlegiera w Bialymstoku wraz z pielggnacj4 nasadzeri - Czg66 .,......
Nie otwiera6
dniem: ......0.{..0!{... 2020 r. do
!.Q:.!5

12. Wykonawca moZe, przed up\,rrem terminu do skladania ofert, wprowadzii zmiany lub wycofa6
zlo2on4 przez siebie ofertg.
13. Oferty, oraz wszelkie o6wiadczenia i zaSwiadczenia dolqczone do niej s4 jawne w trybie art. 96
ust. 3 ustawy Pzp, z wyj4tkiem informacji stanowi4cych tajemnicq przedsigbiorstwa w rozurnieniu
przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca skladaj4c ofertg zastrzegl

w

odniesieniu do tych informacji, 2e nie mog4 byi one udostgpnione oraz wykazal,
i2 zastrzezone informacje stanowi4 tajemnicg przedsigbiorstwa. Informacje zasrrzezote powinny
by6 w spos6b trwaty od&ielone i onraczone jako czg56 niejawna oferty.

Uwaga:

Wykonawca zastrzegajqc tajemnicg przedsigbiorstwa zobowi4zany jest wykaza6, tzn,
udowodni6 w zloionej ofercie, iL zsstrzeinae informacje stanowiq tajemnicg
przedsigbiorstwa,, np. poprzez zalqczenie pisemnego uzasadnienis, ewentualnie dowod6w,
Samo zabezpieczenie informacji poprzez wloienie do oddzielnej koperty i oznaczenie jako
czg56 niejawna oferty nie jest wystorczrj4ce do uznanh przez ZamawiajQcego,
2e wykonawca wykazal dzialania jakie podj4l w celu zachowania poufno5ci.
14. Wykonawcy ponosz4 wszelkie kosdy zwi4zane z przygotowaniem oferty.
15. Skladanie ofert przez rrykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia

(dotyczy wsp6lnik6w spt6,lki cyrvilnej oraz konsorcjum):

l)
2)
3)

4)

wykonawcy mogq wsp6lnie ubiega6 sig o zam6wienie publicme. W takim pr4,padku
wykonawcy ustanawiajq pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu
o u&ielenie zam6wienia albo do reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zam6wienia publicmego (pelnomocnictwo nale2y dol4czy6 do oferty);
dokument petnomocnictwa oke5lajqcy jego zakes powinien by6 przedloZony w oryginale
Iub kopii potwierdzonej za zgodno66 z oryginalem przez notariusza i podpisany przez
mocodawca (osobg fizycm4 lub osoby reprezentuj4ce osobg prawn4);
wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonyuvane bgd4 wylqcmie z podmiotem
wystgpujqcym jako reprezentant pozostatych pelnomocnikiem;
wypelniaj4c formularz ofertowy oraz inne dokumenty powofuj4ce sig na ,,wykonawca"
w miejscu,pazwa i adres wykonawcy" nale2y wpisa6 dane dotyczqce wykonawc6w wsp6lnie
ubiegaj4cych sig o zamowienie;

5)

wykonawcy ponoszq solidarn4 odpowiedzialno66 za wykonanie umowy.

XVII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT

l.

4.

Ofertg naleiry zloiyd w siedzibie Zamawiaj4cego, tj. Urz4d Miejski w Bialymstoku, Departament
Gospodarki Komunalnej, ul. Bitwy Bialostockiej 212, pok6j nr 08 (sekretariat), do dnia
...,....O /..Q.td.... ... 2020 r. do godz. . r10. : 99...
Dorgczenie oferty do innego miejsca ni2 wskazane nie jest r6wnomaczie ze zlo2eniem oferty
w spos6b skuteczny. Zamawiaj4cy niezwlocznie zwraca ofertg, kt6ra zostala zlozona po terminie.
Otwarcie ofert nast4pi w siedzibie Zamawiaj1cego, d. Urz4d Miejski w Bialymstoku,
Departament Gospodarki Komunalnej, ul.. Bitwy Bialostockiej 212, pok6j nr .Q9...., w dniu
.......Qr..01{.......... 2020 r. o godz. ..10..t5.....
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpo6rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj4cy podaje kwotg, jak4

5.

Podczas otwarcia

2.
3.

zamierza przeznaczyt. na sl-rnansowanie zam6wienia.

6.

ofert podaje sig imig i nazwisko, nazwg (firmg) oraz adres (siedzibg)
wykonawcy, kt6rego oferta jest otwierana, a takze informacje dotycz4ce ceny ofertowej oraz
pozostalych kryteri6w oceny ofert.
Niezwlocmie po otwarciu ofert Zamawiaj4cy zamieszcza na stronie intemaowej informacje,
o kt6rych mowa w pkt 5, oraz kwotg,jakq zamierza przeznaczy6 na sfinansowanie zam6wienia.

XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

l.

2.
3.
4.
5.

6.

Cena ofertowa oraz poszczeg6lne wlmagrodzenia ryczahowe powinny obejmowa6 pelny zakes
zam6wienia okreSlony w Rozdz. III siwz i zal4cznikach do siwz oraz zawiera(, wszystkie koszty
zwiqzute z wykonaniem i odbiorem przedmiotu zam6wienia oraz innych Swiadczeri niezbgdnych
do prawidlowego wykonania przedmiotu zam6wienia.
Cena ofertowa oraz poszczeg6lne wl,nagrodzenia ryczaltowe powinny byi wyra2one w zlotych
polskich brutto z uwzglgdnieniem naleinego podatku VAT.
Ceng ofertow4 oraz poszczeg6lne wynagrodzenia ryczahowe nale2y poda6 z dokladnoSci4
do 2-ch miejsc po przecinku (zllgr).
Ceng ofertow4 oraz poszczeg6lne wlmagrodzenia ryczaltowe nale2y przedstawi6 zgodnie
z formularzem ofertowym (na lub wg zal. nr 8 do siwz).
Dla por6wnania ofert Zamawiaj4cy przyjmuje ceng ofertow4 brutto (Cor) podanq w formularan
ofertow).rn.
JeLeli zloLona zostanie oferta, k6rej wyb6r prowadzii bgdzie do powstania u Zamawiaj4cego

obowi4zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug, Zamawiaj4cy
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towar6w i uslug,
k6ry mialby obowiqzek rozliczyt. zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skladaj4c ofertg,
informuje Zarnawiaj4cego, czy wyb6r oferty bgdzie prowadzi6 do powstania u Zamawiaj4cego
obowi4zku podatkowego, wskazuj4c nazwg (rod"aj) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa
lub {wiadczenie bgdzie prowadzii do jego powstania, oraz wskazuj4c ich wado56 bez kwoty
podatku.

XIX. OPIS KRYTERIoW I

SPOSOBU OCENY OFERT

1

Przy wyborze oferty

(w

kazdej czgSci zam6wienia) Zamawiaj1cy bgdzie sig kierowal

nastgpuj4cymi kryteriami oceny ofert i ich znaczeniem:
1) cena ofertowa - 607o
2) do5wiadczenie osoby nadzoruj4cej - 40%

g&ie l% =

1,00 pkt

Ad 1) Zamawiajqcy dokona oceny ofert w krltenum,,cena ofertowa" wg nastgpujqcego wzoru:
IP c = (Cor -r. + Coro) x 60,00 pkt
gdziel

Cor

-i.-

CoEo

najni2sza cena ofertowa brutto (Cor) spoSr6d ofert nieodrzuconych
cena ofertowa brutto (Cor) oferty ocenianej

IloSd punkt6w w

krlterium zostanie zaok4glona do dw6ch miejsc po przecinku.
Oferta moie uzyska6 w zakresie kryterium ,,cena ofertowa" maksymalnie 60,00 pkt.

Ad 2)

Z,amawiajqcy dokona oceny ofert w kryterium ,,do5wiadczenie osoby na&oruj4cej"
na podstawie oSwiadczenia wykonawcy zloilonego w formularzr ofertowym (zal. nr 8 do siwz)

dotycz4cego osoby skierowanej do realizacji zam6wienia jako osoba nadzoruj4ca osoby
wykonuj4ce prace o charakterze technicznym, posiadaj4cej wyksztalcenie wy2sze w zakesie
ogrodnictwa lub rolnictwa lub architektury kajobrazu oraz doSwiadczenie w nadzorowaniu lub
kierowaniu pracami polegaj4cymi na zagospodarowaniu teren6w zieleni wg nastgpuj4cego
sposobu (IP o):
- 24-miesigczne doiwiadczenie - 0,00 pkt
- 3Gmiesigczne do5wiadczenie - 20,00 pkt
- 48-miesigczne doiwiadczenie - 40,00 pkt

Oferta moZe uzyskad w zakresie kryterium ,,doSwiadczenie osoby nadzorujqcej"
maksymalnie 40,00 pkt.

2. Za ofertg najkorzystniejsz4

(odrgbnie

w

kazdej czg6ci zam6wienia) uznana zostanie oferta

z najkorzystniejszym bilansem ,,ceny ofertowej" i pozostalych kryteri6w, obliczonym

wedfug

poni2szego wzoru:

Wor = IPc + IPo
gdzie:

3.
4.
5.

6.

Won - warto66 oferty
IP 6 - ilo5i punkt6w za kryterium,,cena ofertowa"
IP p - iloSd punkt6w za kryterium ,doSwiadczenie osoby na&orujqcej"
Je2eli nie bgdzie moina wybra6 oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, 2e dwie lub wigcej ofert
bgdzie przedstawialo taki sam bilans ,,ceny ofertowej" oraz pozostalych kryeri6w, Zamawiajqcy
spo5r6d tych ofert wybierze oferlg z najniiszq cenq, a w przlpadku gdy wykonawcy zlozyli oferty
w takiej samej cenie - Zamawiaj4cy wezwie do zlo2enia dodatkowych ofert cenowych.
W toku oceny ofert Zamawiaj4cy moie i4dat od wykonawcy wyja5niei dotycz4cych tre6ci
zlo2onej oferty.
Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji migdzy Zamawraj4cym a wykonawc4, dotycz4cych
zloLonel oferty oraz, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, dokonyvanie jakichkolwiek zmian

jej treSci.
Zamawialqcy poprawia w tekScie oferty omylki na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp,
niezwlocznie zawiadamiaj4c o tym Wykonawcg, kt6rego oferta zostala poprawiona.
w

XX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA T]MOWY W SPRAWIE ZAM6WIENIA
PUBLICZNEGO

ll

I

.

2.
3.

Zamawiajqcy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionyrn w ustawie P4 oraz siwz t zostala oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryteria wyboru.
Zamawiaj1cy przeSle faksem lub pocztq elektroniczn4 zawiadomienie o wyborze oferty wszystkim
wykonawcom, kt6rzy ubiegali sig o zam6wienie.
Zamawiaj4cy mo2e 24dat, od Wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana umowy reguluj4cej
wsp6lprac9 podmiot6w wystqpujqcych wsp6lnie.

XXI. WYMAGANIA DOTYCZACF. ZABEZPIECZENIA - nie dotyczy

XXII. SRODKI OCHROIYY PRAW}iEJ
I

.

2.

Srodki ochrony prawnej, przysluguj4 wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial
interes w uzyskaniu zam6wienia oraz poni6sl lub moze ponie66 szkodg w wyniku naruszenia
przez Z,amawiajqcego przepis6w ustawy, a wobec ogloszenia o zam6wieniu otaz siwz przysluguj4
r6wnie2 organizacjom wpisanlm na listg, o k6rej mowa w art. 154 pk 5 ustawy Pzp.
Odwolanie - zgodnie z przepisami art. 180 - 198 ustawy Pzp.
2.1 . Odwotanie przysluguje wylqcmie wobec czynnoSci:
I
okre5lenia warunk6w udziafu w postgpowaniu;
2) wykluczenia odwoluj4cego z postgpowania o udzielenie zam6wienia;
3) odrzucenia olerry odwofujqcego;
4) opisu przedmiotu zamowienial
5) wyboru naj korzystniej szej oferty.
2.2. Odwolanie powinno wskazywa6 czynno56 lub zaniechanie czlmno6ci Zamawiajqcego, kt6rej
zaranca sig niezgodno66 z przepisami ustawy, zawiera6 zwigzle przedstawienie zarant6w,
oke3la6 24danie oraz wska4,,rvai okolicmoSci faktyczne i prawne uzasadniaj4ce wniesienie

)

odwolania-

2.3.Odwolanie wnosi sig do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej
albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnorgcznym podpisem albo
kwalifi kowanym podpisem elektronicmyrn.
2.4.

Odwoluj4cy przesyla kopig odwolania Zamawiaj4cemu przed uplywem terminu
do wniesienia odwolania w taki spos6b, aby m6gl on zapoznat si9 z jego tre6ci4 przed
uptywem tego terminu. Domniemyuva sig, i2 Zamawiajqcy m6gt zapozna' si9 z tresciq

odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je2eli przeslanie jego kopii nast4pilo
przed uplyrvem terminu do jego wniesienia przy u2yciu Srodk6w komunikacji elektronicznej.
2.5. Terminy wniesienia odwolania:
w terminie 5 dni od dnia przeslania infomracji o czynno6ci Zamawiaj4cego stanowiqcej
podstawg jego wniesienia - jezeli zostaly przeslane w spos6b okeSlony w art. 180 ust. 5
ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni -je2eli zostaly przeslane w inny spos6b;
2) wobec tre5ci ogloszenia o zam6wieniu oraz postanowief specyfikacji istotnych warunk6w
zam6wienia, wnosi si9 w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie

l)

3)

4\

Zam6wieri, Publicznych lub specyfikacji istotnych warunl6w zam6wienia na stronie
intemetowej;
wobec czynnoici innych ni2 okre6lone w pkt 1 i 2 wnosi sig w terminie 5 dni od dnia,
w kt6rym powzigto lub przy zachowaniu nale2ytej staranno6ci moina bylo powzi46
wiadomo66 o okolicmo6ciach stanowi4cych podstawg jego wniesienia;
jezeli Zamawiaj1cy nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwolanie wnosi sig w terminie:

-

15 dni od dnia

zannieszczema
o u&ieleniu zam6wienia,

- I

w

Biuletynie Zam6wiei Publicmych ogloszenia

miesi4ca od dnia zawarcia umowy, jeZeli Z,arnawiajqcy nie zamie5cil

w Biuletynie

Zam6w iefi Publicznych ogloszenia o udzieleniu zam6wienia.

2.6.Szczegr*owe zasady postgpowania
Dziafu VI Rozdzialu 2 ustawy Pzp.
2.7.

po wniesieniu odwolania oke6laj4 stosowne pnepisy

Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowa6
Zamawiaj4cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno6ci podjgtej przez niego lub
9

3.

zaniechania czynnoSci, do kt6rej jest zobowi4zany na podstawie ustawy, na kt6re nie
przysluguje odwolanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
Skarga do s4du - zgodnie z przepisami art. 198a l98g ustawy Pzp.

3.2.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej, stronom oraz uczestnikom postgpowania

odwolawczego przysfuguje skarga do sqdu.
3.3. Skargq wnosi sig do s4du okrggowego wlaSciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania

Zamawiaj4cego. Skargg wnosi sig za poSrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni
od dnia dorgczenia orzeczenia Izby, przesylajqc jednoczeSnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Zlo2enie skargi w plac6wce pocztowej operatora wyznaczonego w roarmieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. - Prawo pocaowejest r6wnoznaczne zjej wniesieniem.

XXIII. PROJEKT UMOWY
l. Wykonawca, k6ry przedstawil najkorzystniejsz4 oferl7, bgdzie zobowi4zany do

podpisania

umowy zgodnie z zalqczonym projektem umowy stanowi4cym zal. nr 2 do siwz - w przypadku

2.

CzgSciliCzgtuiII.
ZloLenie oferty jest r6wnowa2ne z peln4 akceptacjq ww. umowy przez wykonawcg.

xxlv.

ZAMAWIAJ.ACY NIE DOPUSZ,CZA:

1)

xxv.
l)

przedstawienia ofert wariantowych.

ZAMAWIAJACY NIE PRZEWIDUJE:

zawarcia umowy ramowej ;
2) rozliczeri w walutach obcych;
3) aukcj i elektronicznej

;

4) zwrotu kosa6w udziatu w postgpowaniu;
5) zam6wieri, o kt6rych mowa w art. 67 ust.

xxvl.

I pkt 6 ustawy

Pzp

KLAUZTJLA. INFORMACYJNA WYNTKAJACA

Z

PRZEPTSOW

I{OZPOPJ-4DZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 20161679 Z DNIA
27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY 0568 FIZYCZNYCH W ZW?.4ZKA
Z PRZETWARZANIEM DAIYYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO
PRZEPI,YWI] TAI(CH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46lW'E
Zgodnie z art. l3 ust. 1 i 2 rozporz1d,zeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przep\wu takich danych oraz uchylenia dyrektyrry 95l46,{ilE (og6lne
tozporzldzelie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. I z 2016 r., sprost. Dz. Urz.UE.L 127,
str.2 z 2018 r.) (w sk6cie,,R.ODO"), informujg, ze:
1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urz4d Miejski w Bialymstoku,
ul. Slonimska l, l5-950 Biatystok.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mog4 Paristwo kontaldowad sig z inspekorem
ochrony danych: Urz4d Miejski w Biatymstoku, ul. Slonimska
15-950 Biatystok, tel.
85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl.
3. Pani/Pana dane przetwarzane b9d4 celu przeprowadzenia zam6wienia publicmego
na podstawie art. 6 ust. I lit. c) RODO, zgodnie z ustaw4 z dnia 29 stycznia 2004
Prawo
zam6wieri publicmych (ustawa Pzp) oraz w celu zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. I lit. b)
RODO.

l,

w

4.

r.

Pani/Pana dane osobowe bgdq przechowywane:

l)

2)

przez okres

4 lat od dnia

zakoriczenia postgpowania

o udziele[ie

zam6wienia (iezeli czas

trwania umowy przekracza 4 lata, okes przechowywania dokumentacji obejmuje caly czas
trwania umowy) - zgodnie z art- 97 ust. 1 usta*y Pzp;
przez okres 5 lat liczonych od korica roku, w lc6rym postgpowanie zostanie zakofczone
w przwadku dokumentacji z postgpowania o udzielenie zam6wienia;

3)

pnez okres 10 lat liczonych od kofca roku, w kt6rym umowa zostanie ztealizowana

4)

w przypadku um6w zwartych w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia;
w przlrpadku postgpowafi finansowanych ze Srodk6w unijnych przez czas trwania projektu.
l0

-

5.
6.

7.
8.
9.

Pani,/Pana dane bgd4 udostgpniane podmiotom, kt6rym udostgpniona zostanie dokumentacja
postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oraz podmiotom, kt6rym
administrator powierzyl przelwarzanie danych na mocy art. 28 ust. 3 RODO.
Przystuguje Pani,/Panu prawo do:
prawo do dostgpu do danych, na zasadach okre5lonych w art. 15 RODO;
2) prawo do sprostowania danych, na zasadach oke5lonych w art. 16 RODO;
3) prawo do usunigcia danych (,,prawo do bycia zapomnianym"), na zasadach oke(lonych
w art. 17 RODO;
4) prawo do ograniczenia przetw arzania, na zasadach okre(lonych w art. 18 RODO.
Przysluguje Pani,/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt6rym jest Prezes
Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, zvtiqzarym z udzialem w postgpowaniu
o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje niepodania okre5lonych danych wynikaj4

l)

z ustawy Pzp.

Dane osobowe nie b9d4 podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,

w

tyrn

profilowaniu.

XXVII. POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia zastosowanie maj4
przepisy ustawy Pzp i przepisy wykonawcze do tej ustawy.

ZALACZNIK6W DO sixz:
nr l-I - szczegolowy opis przedmiotu zam6wienia i zakesu prac (C2956 I)
nr 1-II - szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia i zakesu prac (CzgS6 II)
SPIS

nr2-projektumowy
nr 3 - o5wiadczenie wstgpne wykonawcy
nr 4 - wz6r zobowipania innego podmiotu

nr5-wykazuslug
nr6-wykazos6b
nr 7 - informacja o przynale2noSci,/braku przynaleiro5ci do grupy kapitalowej
nr 8 - formularz ofertowy
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