
 

 

Ogłoszenie nr 630511-N-2017 z dnia 2017-12-11 r.  

Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie: „Utrzymanie placów zabaw, boisk, terenów 

rekreacyjnych i rekreacyjno-sportowych, leśnego miejsca postojowego oraz miejskiego 

wybiegu dla psów na terenie miasta Koszalina zarządzanych przez ZDiT w Koszalinie” 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie, krajowy numer 

identyfikacyjny 33000246600000, ul. ul. Połczyńska  24 , 75-815   Koszalin, woj. 

zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 3118060, e-mail dorota.szarkowska@zdit-



koszalin.pl, faks 94 3425419.  

Adres strony internetowej (URL): www.zdit-koszalin.pl  

Adres profilu nabywcy:  

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

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Nie  

 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Nie  

www.zdit-koszalin.pl  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  
Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Tak  

Inny sposób:  

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym 

odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.  

Adres:  



Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie, ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin 

(SEKRETARIAT)  

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Utrzymanie placów zabaw, boisk, 

terenów rekreacyjnych i rekreacyjno-sportowych, leśnego miejsca postojowego oraz 

miejskiego wybiegu dla psów na terenie miasta Koszalina zarządzanych przez ZDiT w 

Koszalinie”  

Numer referencyjny: TZP.221.30.2017.DSz  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

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

odniesieniu do:  
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: Zamówienie obejmuje : „ Utrzymanie placów zabaw, boisk, , 

terenów rekreacyjnych i rekreacyjno-sportowych, leśnego miejsca postojowego oraz 

miejskiego wybiegu dla psów na terenie miasta Koszalina zarządzanych przez ZDM w 

Koszalinie”. Wykaz obiektów stanowiących przedmiot zamówienia : I. PLACE ZABAW – 29 

obiektów II. PLACE ZABAW ŁACZNIE Z BOISKAMI I TERENAMI ZIELONYMI – 14 

obiektów III. BOISKA SPORTOWE – 8 obiektów IV. MIEJSCE POSTOJOWE – ul. 

Lubiatowska V. MIEJSKI WYBIEG DLA PSÓW – ul. Racławicka VI. PIKNI PARK z 

ŁAWKAMI Szczegółowy wykaz obiektów stanowiących przedmiot zamówienia z 

uwzględnieniem powierzchni do sprzątania, koszenia oraz innych cech zawiera załącznik Nr 

1 Do obowiązków Wykonawcy na podstawie Formularza cenowego Nr 2.0. do 

szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w zakresie bieżącego utrzymania czystości na 

placach zabaw, boiskach sportowych, leśnym miejscu postojowym i wybiegu dla psów 

należeć będzie : I. W okresie od 01 stycznia do 31 marca (3 miesiące) a. sprzątanie placów 



zabaw, boisk, terenów rekreacyjnych, rekreacyjno-sportowych, leśnego miejsca postojowego 

i wybiegu dla psów 2 razy w miesiącu gdy nie ma opadów śniegu , oraz 1 raz w miesiącu przy 

opadach śniegu. b. wywóz nieczystości z koszy na śmieci dwa razy w miesiącu c. podczas 

występowania opadów śniegu bądź gołoledzi – usuwanie skutków zimy, polegające na 

zwalczaniu śliskości i opadów śniegu na ciągach pieszych – ścieżkach na terenach placów 

zabaw powierzonych w utrzymanie, z częstotliwością zapewniającą bezpieczeństwo, 

polegające na: • posypywaniu ciągów pieszych - ścieżek piaskiem lub innymi środkami 

uszorstaniającymi , • odgarnianiu śniegu ręcznie i wywozie jego nadmiaru (ilości powodujące 

znaczne utrudnienia w ruchu pieszych) na miejsce składowania, d. usuwanie złamanych 

konarów drzew, cięcia pielęgnacyjne żywopłotów, skupin krzewów wraz z uprzątnięciem, w 

miarę bieżących potrzeb e. bieżące naprawy i konserwacja koszy na śmieci bieżące naprawy i 

konserwacja ławek i innych urządzeń f. systematyczne grabienie liści i ich wywóz z terenów 

znajdujących się w obrębie placów zabaw, boisk i miejsc postojowych powierzonych do 

utrzymania, w częstotliwości wynikającej z bieżących potrzeb g. przeprowadzenie raz w 

tygodniu przeglądu urządzeń zabawowych i sportowych polegających między innymi na: 

sprawdzeniu połączeń śrubowych ( w razie luzów dokręcić); sprawdzeniu ogniw w 

łańcuchach huśtawek( w razie konieczności wymienić łańcuchy); sprawdzeniu stanu 

powierzchni drewnianych ( w razie uszkodzenia usunąć zadry ), sprawdzeniu elementów z 

łożyskami ( w razie potrzeby dodatkowo przesmarować) h. niezwłoczne zdemontowanie od 

chwili stwierdzenia lub zgłoszenia faktu uszkodzonych części urządzeń zabawowych 

stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa( złamane, nadłamane lub ostre wystające części 

itp.) czas reakcji zgodnie z ofertą, nie dłuższy jednak niż 4 godziny i. niezwłoczne 

zabezpieczenie urządzeń przed użytkownikami do chwili usunięcia uszkodzeń, czas reakcji 

zgodnie z ofertą, nie dłuższy jednak niż 4 godziny j. zmywanie graffiti w miarę bieżących 

potrzeb II. W okresie od 1 kwietnia do 31 lipca ( 4 miesiące ) a. codzienne sprzątanie placów 

zabaw z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, cotygodniowe sprzątanie boisk oraz 

terenów rekreacyjnych, rekreacyjno–sportowych i cotygodniowe sprzątanie zieleńca, leśnego 

miejsca postojowego i wybiegu dla psów. b. wyrównywanie i uzupełnianie nawierzchni 

piaszczystych, żwirowych poprzez między innymi uzupełnienie ubytków nawierzchni, 

zagrabienie, w częstotliwości wynikającej z bieżących potrzeb oraz zamiatanie nawierzchni 

utwardzonych (poliuretan, asfalt, ciągi piesze) w częstotliwości wynikającej z bieżących 

potrzeb aby zapewnić estetykę, odpowiedni standard i bezpieczeństwo, 1 raz w tygodniu c. 

systematyczne usuwanie chwastów, wrastających traw, połamanych gałęzi z części terenów 

powierzonych do utrzymania, w częstotliwości uniemożliwiającej zarastanie powierzchni 

stref bezpieczeństwa, ciągów pieszych- ścieżek, w częstotliwości wynikającej z bieżących 

potrzeb, d. systematyczne koszenie traw z grabieniem i wywozem z terenów zielonych 

znajdujących się w obrębie placów zabaw, boisk , terenów rekreacyjno-sportowych, zieleńca i 

miejsc postojowych powierzonych do utrzymania, w częstotliwości wynikającej z bieżących 

potrzeb, 1 raz w miesiącu e. cięcia pielęgnacyjne żywopłotów, skupin krzewów wraz z 

uprzątnięciem, w częstotliwości wynikającej z bieżących potrzeb, f. Systematyczne 

podlewanie roślin zwłaszcza nowych nasadzeń w częstotliwości wynikającej z bieżących 

potrzeb uwarunkowanych pogodą g. usuwanie złamanych konarów drzew w miarę bieżących 

potrzeb h. systematyczne grabienie liści i ich wywóz z terenów znajdujących się w obrębie 

placów zabaw, boisk i leśnego miejsca postojowego powierzonych do utrzymania, w 

częstotliwości wynikającej z bieżących potrzeb i. wywóz nieczystości z koszy na śmieci w 

częstotliwości dopasowanej do potrzeb poszczególnych obiektów w sezonie, dwa razy w 

tygodniu j. utrzymanie czystości koszy k. bieżące naprawy i konserwacja koszy na śmieci l. 

bieżące naprawy i konserwacja ławek i innych urządzeń m. zmywanie graffiti w miarę 

bieżących potrzeb n. przeprowadzenie raz w tygodniu przeglądu urządzeń zabawowych i 

sportowych polegających między innymi na: sprawdzeniu połączeń śrubowych ( w razie 

luzów dokręcić); sprawdzeniu ogniw w łańcuchach huśtawek( w razie konieczności wymienić 



łańcuchy); sprawdzeniu stanu powierzchni drewnianych ( w razie uszkodzenia usunąć zadry ), 

sprawdzeniu elementów z łożyskami ( w razie potrzeby dodatkowo przesmarować) o. 

niezwłoczne zdemontowanie od chwili stwierdzenia lub zgłoszenia faktu uszkodzonych 

części urządzeń zabawowych stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa ( złamane, 

nadłamane lub ostre wystające części itp.) czas reakcji zgodnie z ofertą, nie dłuższy jednak 

niż 4 godziny p. niezwłoczne zabezpieczenie urządzeń przed użytkownikami do chwili 

usunięcia uszkodzeń czas reakcji zgodnie z ofertą, nie dłuższy jednak niż 4 godziny 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie do wykonania prac wskazanych 

w formularzu cenowym Nr 2.1. : a. wymianie piasku w piaskownicach w ilości 42 piaskownic 

w ciągu 2 tygodni od otrzymania zlecenia b. konserwacji i malowania wskazanych elementów 

drewnianych urządzeń i ogrodzeń preparatami do drewna w ilości nie przekraczającej 100 m² 

w ciągu 2 tygodni od otrzymania zlecenia c. konserwacji i malowania wskazanych elementów 

stalowych urządzeń i ogrodzeń w ilości nie przekraczającej 100 m² w ciągu 2 tygodni od 

otrzymania zlecenia d. renowacji nawierzchni trawiastych na pisemne zlecenie 

Zamawiającego poprzez ułożenie gotowej trawy nie więcej niż 100 m² w ciągu 1 tygodnia od 

otrzymania zlecenia e. uzupełniania ubytków w nawierzchni piaszczystej nie więcej niż 600 

m² w ciągu 1 tygodnia od otrzymania zlecenia f. demontażu urządzeń zabawowych nie więcej 

niż 10 szt. w ciągu 1 tygodnia od otrzymania zlecenia g. montażu urządzeń zabawowych nie 

więcej niż 10 szt. w ciągu 1 tygodnia od otrzymania zlecenia h. naprawy i remontu ogrodzeń 

metalowych nie więcej niż 65 m² w ciągu 1 tygodnia od otrzymania zlecenia Wykonawca 

zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób, 

wykonujących czynności objęte zakresem zamówienia szczegółowo wymienione w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia polegające na pracy wykonywanej wysiłkiem fizycznym, jeżeli 

wykonywanie tych czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w 

art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Każdorazowo na żądanie 

Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 6 dni 

roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu listę wszystkich 

pracowników zatrudnionych do wykonywania prac wskazanych w „Szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia” Rozdział A wraz z potwierdzeniem ich zgłoszenia do ubezpieczenia 

społecznego, względnie kopii umów o pracę. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do 

uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami 

o ochronie danych osobowych. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów określonych 

w § 6 ust. 2 umowy będzie traktowane jako niewypełnianie obowiązku zatrudniania 

Pracowników wykonujących prace na podstawie umowy o pracę.  

 

II.5) Główny kod CPV: 90600000-3  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

77314100-5 

90620000-9 

50800000-3 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  



 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 1/ Zakres usług ustala się w wysokości: - do 

3,5 miesięcy w zakresie bieżącego utrzymania placów zabaw, boisk, terenów rekreacyjnych, 

terenów rekreacyjno-sportowych, miejsca postojowego i miejskiego wybiegu dla psów 

określonych szczegółowo w Formularzu Nr 2.0; - do 50% zakresu prac określonych w 

Formularzu Nr 2.1. 2/ Warunki, na jakich zostaną one udzielone: a) wykonanie usług 

polegających na powtórzeniu podobnych usług i zgodnych z przedmiotem zamówienia w 

trakcie trwania umowy, a także po jej zakończeniu: - z przyczyn uzasadnionych społecznie, - 

w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom, - w przypadkach uzasadnionych 

technologią, - w przypadkach uzasadnionych warunkami miejscowymi. b) w przypadku, gdy 

zaistnieje potrzeba wykonania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP 

podstawą do negocjacji cen będzie wycena robót sporządzona zostanie w oparciu o ceny 

jednostkowe z Formularza ofertowego.  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-07-31  

 

II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i 

transportu odpadów komunalnych oraz umowa na odbiór odpadów z przedsiębiorstwem 

prowadzącym działalność w zakresie odzysku lub utylizacji odpadów komunalnych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi utrzymania porządku i czystości (ustawa o 

odpadach – Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.) oraz Wpis do Rejestru Działalności 

Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: 1) zdolności technicznej lub zawodowej; warunek zostanie uznany za 

spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że Wykonał należycie, zgodnie z przepisami usługi 

utrzymania czystości i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed 

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

okresie Wykonawca winien wykazać: minimum 1 zadanie związane z usługą utrzymania 

czystości na terenach rekreacyjno - sportowych i czystości na terenach zielonych miejskich , 

których wartość wynosi minimum 200.000,00 zł . netto; 2) dysponuje osobami skierowanymi 

do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z 

informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania 



zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca 

winien wykazać: minimum 1 osobę upoważnioną do kierowania i koordynowania pracami, 

która powinna posiadać co najmniej wykształcenie średnie. W przypadku wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także w przypadku, gdy wykonawca 

polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, wykonaniem usług 

określonych powyżej winien wykazać się jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia lub podmiot na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych 

Wykonawca będzie polegał.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Nie  

Informacje dodatkowe: Zgodnie z zapisami siwz Dział VI pkt. 2-7: 2. Zamawiający może, na 

każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, 

jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych i zawodowych Wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

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

jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4. 

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 

szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5. Zamawiający oceni, czy 

udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, 

pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postepowaniu 

oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy. 6. W odniesieniu do warunków dotyczących 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 

innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt. 3 

niniejszego działu, nie potwierdzą spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 

postepowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający 

żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot 

innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania 

odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o 

których mowa w pkt. 3 niniejszego działu.  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 



SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
Zgodnie z zapisami siwz Dział VIII pkt. 6 i dalsze: 1) Odpisu z właściwego rejestru lub z 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których 

mowa w pkt 6 ppkt. 1 dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości. 8. Dokumenty, o których mowa w pkt. 7 powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9. Jeżeli w kraju, w którym 

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

dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7, zastępuje się je 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby 

albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 8 stosuje 

się. 10. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym Wykonawca ma 

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

dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 11. 

Oświadczenia, o których mowa powyżej, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na 

których zdolnościach polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz 

dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 12. Dokumenty inne niż oświadczenia, 

o których mowa powyżej składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem. 13. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio 

Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcy, w zakresie 

dokumentów, które każdego dotyczą.  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
Zgodnie z zapisami siwz Dział VIII pkt. 6 ppkt.: 2) Zezwolenie na prowadzenie działalności 

w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych oraz umowa na odbiór odpadów z 

przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w zakresie odzysku lub utylizacji odpadów 

komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utrzymania porządku i 

czystości (ustawa o odpadach – Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.) oraz Wpis do Rejestru 

Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 3) Wykaz dostaw 

lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 



wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub roboty zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż trzy miesiące 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu (Formularz Nr 6 ); 4) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do 

realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywania przez nie czynności oraz informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami (Formularz Nr 5).  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o którym 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 

stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do 

treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu (Formularz Nr 7). 3. Oferta winna zawierać: a) prawidłowo 

wypełniony formularz „OFERTA” (Formularz nr 1 do rozdziału B SIWZ) b) formularz 

cenowy (Formularz nr 2 - 2.0, 2.1 do rozdziału B SIWZ) c) oświadczenie dotyczące 

przesłanek wykluczenia z postępowania (Formularz nr 3 do rozdziału B SIWZ) d) 

oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu (Formularz nr 4 do 

rozdziału B SIWZ) e) dowód wniesienia wadium, f) pełnomocnictwo do reprezentowania 

podmiotu, w przypadku gdy uprawnienie do reprezentacji nie wynika z właściwego rejestru 

lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, 

g) zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu 

do konkretnego zamówienia, lub jego części, polega na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Ofertę należy 

podpisać zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej. 5. 

Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to 

pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania 

oferty. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także 

dokonywanie czynności wymienionych w pkt 9 i 10. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone 

jako część oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 



przez notariusza. 6. Wykonawcy składający wspólną ofertę muszą złożyć pełnomocnictwo do 

reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w 

postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  

Informacja na temat wadium  

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 7.000,00 zł (słownie: 

siedem tysięcy złotych 00/100). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu 

składania ofert w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. Wadium 

wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego mBank 

S.A. Oddział Szczecin 91 1140 1137 0000 2162 9500 1004. 2. Skuteczne wniesienie wadium 

w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym 

Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, tj. przed upływem dnia i godziny 

wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert. 3. Zamawiający zaleca, aby w przypadku 

wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu 

wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał należy złożyć w Dziale 

Finansowo – Księgowym ZDiT pok. 12 lub bezpośrednio do oferty. W przypadku złożenia 

oryginału wadium bezpośrednio do oferty zaleca się umieszczenie dokumentu wadialnego w 

taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty, np. 

umieszczony w foliowej oprawie, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty 

dokumentów. Kopię dokumentu wadialnego należy załączyć do oferty. 4. Wadium wniesione 

w innej formie niż pieniądz musi być złożone w oryginale i wystawione na: Gmina Miasto 

Koszalin Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie, ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin. 5. 

Oferta wspólna. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie w dokumencie wadialnym (wnoszonym w innej formie niż pieniądz) winno 

być wyraźnie wskazane, w imieniu jakich podmiotów wadium jest wnoszone. Gwarancja 

wadialna będzie również skuteczna jeżeli w swojej treści powoływała się będzie na udzielone 

liderowi pełnomocnictwo od reszty konsorcjantów i będzie obejmowała zdarzenia 

spowodowane działaniem i zaniechaniem innych członków. 6. Z treści gwarancji/poręczenia 

winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w 

terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty 

wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych. 7. Zamawiający dokona zwrotu wadium, w przypadkach i na zasadach 

określonych w art. 46 ust. 1- 2 i 4 ustawy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z 

odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 

3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym 

mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której 

mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej 9. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci 

wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 

5 ustawy. 10. Zamawiający żądać będzie ponownego wniesienia wadium w przypadkach i na 

zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy.  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  



Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 



sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  
 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena 60,00 

Czas reakcji na wezwanie do podjęcia interwencji 40,00 

 

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

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 



IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 



na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

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

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 

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

postępowaniu:  
Data: 2017-12-21, godzina: 10:00,  

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

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> PLN  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

 

 

 

 
 


