
Ogłoszenie nr 570038309-N-2020 z dnia 03-03-2020 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury: Przebudowa frontu kolejowego bazy paliw w SkładzieNiedźwiedź.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/OPODWYKONAWSTWIE - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkoweOgłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Informacje dodatkowe:I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Krajowy numer identyfikacyjny 35013684328100, ul. ul. Mogilska  85, 30-901  Kraków,woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 261 13 10 40, e-mail rzikrakow.zam.publ@ron.mil.pl, faks 261 13 13 06.Adres strony internetowej (url): www.rzikrakow.wp.mil.plI. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: Państwowa Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnejI.4) KOMUNIKACJA:Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresemRejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i Oferty wraz z załącznikami składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej
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 lub nazwa przedmiotu umowy o podwykonawstwo:Przebudowa frontu kolejowego bazy paliw w Składzie Niedźwiedź.Numer referencyjny:03/2020/ZPPrzed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog technicznyII.2) Rodzaj zamówienia:Roboty budowlaneII.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowychZamówienie podzielone jest na części:nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanychlub określenie zapotrzebowania i wymagań):Przedmiotem zamówienia jest przebudowa frontu kolejowego bazy paliw w Składzie Niedźwiedź. Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienprzedstawiają: -wzór umowy wraz z załącznikami, -szczególne wymagania w zakresie informacji niejawnych wraz z załącznikiem, -druk „OfertaWykonawcy”, -przedmiary robót w poszczególnych branżach, -założenia wyjściowe do kosztorysowania wraz z załącznikami, -specyfikacje techniczwykonania i odbioru robót w poszczególnych branżach, -dokumentacja projektowa w poszczególnych branżach. Ww. dokumenty stanowią załączndo siwz i są jej integralną częścią. Projekt budowlano-wykonawczy – Plan sytuacyjny ( część torowa) oraz projekt wykonawczy – TechnologiaMechanika opatrzone są klauzulą „ZASTRZEŻONE”. Dokumentacja ta będzie udostępniona do wglądu zainteresowanym w siedzibie Zamawiającegpo wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny spotkania (osoba do kontaktu: Bożena Rusek tel. 261-131-301). Osoby zgłaszające się powinnywystąpić z pismem o udostępnienie dokumentów niejawnych (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do założeń wyjściowych do kosztorysowaniaoraz złożyć Zobowiązanie wykonawcy do przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 dozałożeń wyjściowych do kosztorysowania) i instrukcję bezpieczeństwa do zobowiązania (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zobowiązania).Pismo o udostępnienie dokumentacji niejawnej należy przesłać na fax.:261-131-301 lub email.: b.rusek@ron.mil.pl Osoby zgłaszające się powinnyposiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „Zastrzeżolub pisemne upoważnienie uprawniające do dostępu do takich informacji wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej zgodnie z ustawą z dnsierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019.742 z późn.zm.) wraz z aktualnym zaświadczeniem o odbyciu szkolenia w zakresieochrony informacji niejawnych. Notatki dotyczące materiału podlegającego ochronie mogą być zamieszczane w zarejestrowanych przez odpowied
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komórkę organizacyjną odpowiedzialną za ewidencjonowanie materiałów i dokumentów niejawnych oraz opatrzonych odpowiednią klauzuląnotatnikach. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofertwariantowych. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy opracę wszystkich osób wykonujących wszystkie roboty wyszczególnione w przedmiarze robót, chyba, że czynności te będą wykonywać samodzielnbez zatrudniania innych osób. Pozostałe informacje, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy, zawiera załącznik nr 8 do siwz – wzór umowyZamawiający, zgodnie z art. 131g ust. 3 pkt 1 ustawy wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzone zostaniepodwykonawcom oraz podania nazw (firm) podwykonawców wraz z przedmiotem umów o podwykonawstwo, dla których są oni proponowani.Krótki opis przedmiotu umowy o podwykonawstwo (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanychlub określenie zapotrzebowania i wymagań):II.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:nie
II.6) Główny Kod CPV: 45250000-4
Dodatkowe kody CPV: 45234100-7, 45110000-1, 45311000-0, 45232400-6II.8) Dopuszcza się złożenia oferty wariantowej:nie
II.9) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie
II.10) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w miesiącach: 9

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) UDZIAŁ W POSTĘPOWANIUO udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w innychpaństwach niż jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państw, z którymi UnEuropejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień
Przewiduje się następujące wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych związane z realizacją zamówienia:1. „Szczególne wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych” zwane dalej ”instrukcją” są załącznikiem do umowy.i stanowią jej integralnączęść. 2. Instrukcja określa szczegółowe wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE przez Wykonawcę w trakcrealizacji zadania pn. „Przebudowa frontu kolejowego bazy paliw w Składzie Niedźwiedź.” 3.Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzeganiniejszych „Szczególnych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych” i ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnychDz. U. 2019.742 z późn.zm.) wraz z aktami w zakresie dotyczącym wykonania warunków umowy pod rygorem zerwania umowy z winy Wykonawcoraz odpowiedzialności karnej za ujawnienie informacji niejawnych podlegających ochronie - zgodnie z ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks ka(tj. Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ) – rozdział XXXIII – Przestępstwa przeciwko ochronie informacji. 4.Wykonawca umowy zobowiązany jestposiadać: 1) pełnomocnika ochrony na zasadach określonych w art.14 ust.,2,3 oraz 54 ust.10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informaniejawnych (tj. Dz.U.2019.742) posiadającego aktualne poświadczenie bezpieczeństwa dopuszczające do dostępu do informacji niejawnych o klauco najmniej „poufne”; 2) pracowników przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy legitymujących się aktualnym poświadczeniem bezpieczeńsupoważniającym do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone” lub które uzyskały pisemne upoważnienie wydane przekierownika jednostki organizacyjnej oraz posiadających zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie zRozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresieochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez ABW lub SKW (tj. Dz. U. 2015.205 z późn.zm ),osobę lub komórkę organizacyjną odpowiedzialną za ewidencjonowanie materiałów i dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżoneopracowaną zgodnie z art.43 ust.5 ustawy przez pełnomocnika ochrony i zatwierdzoną przez kierownika jednostki organizacyjnej instrukcję dotyczsposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w podległych komórkach organizacyjnych oraz zakres i warunkistosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony. 5.Jeżeli w trakcie prac nad materiałami podlegającym ochronie zajdziekonieczność przetwarzania ich w systemach teleinformatycznych, wówczas WYKONAWCA musi posiadać system teleinformatyczny umożliwiającyprzetwarzanie informacji niejawnych do klauzuli „zastrzeżone” - spełniający wymagania określone w rozdziale 8 Bezpieczeństwo teleinformatyczneww. ustawy oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwateleinformatycznego (tj. Dz. U. 2011.159.948). 6.Przedmiotem podlegającym ochronie przez Wykonawcę są wszelkie informacje i materiały niejawotrzymane, wytworzone i przetworzone przez Wykonawcę związane z wykonaniem umowy w szczególności: : 1) wykonana dokumentacja projektoo klauzuli „zastrzeżone”, tj. Projekty Wykonawcze branży technologicznej oraz Projekt zagospodarowania terenu oraz informacje, które zostanąwytworzone w związku z realizacją powyższej umowy jak również czynności związane z wykonywanymi pracami dotyczącymi: a) instalacji i urządzobiektów związanych z technologią paliwową, w tym wykonywanie prac związanych z ich montażem i budową, b) z lokalizacją obiektów paliwowyprzebiegiem tras rurociągów paliwowych, c) przeznaczenia elementów i urządzeń, w tym urządzeń technicznych w obiektach Zamawiającego, d)użytkowania obiektu lub jego części, e) materiałów zniszczonych lub przeznaczonych do zniszczenia, związanych z realizacją zamówienia f) wszelkinnych informacji uzyskanych w związku z zawartą umową między stronami. 7. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu „Wykazosób przewidzianych do realizacji umowy” załącznik nr 1 do „szczególnych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych”, podając: 1) imię nazwisko pracownika, nr Pesel, 2) aktualne poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienia wydane przez kierownika przedsiębiorcy,upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”, 3) aktualne zaświadczenia stwierdzające odbycie szkolenia w zakresochrony informacji niejawnych wydanych, 4) zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych przez pełnomocnika
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ochrony Wykonawcy wydane przez SKW lub ABW, 5) zaświadczenia o odbyciu specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnyw systemach teleinformatycznych dla administratora i inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego wydane przez SKW lub ABW zgodnie zRozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresieochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez ABW lub SKW (tj. Dz. U. 2015.205 z późn.zm .)(tylko w przypadku określonym w pkt. 5 szczególnych wymagań..) 6) zakres kompetencyjny wykonywanych prac objętych warunkami umowy(Zajmowane stanowisko). 8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót aktualne dokumenty bezpieczeństwa wymienione wpkt. 7 z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami. 9. Wykonawca w trakcie trwania umowy- bez porozumienia z Zamawiającym – nie mopowierzyć ani cedować swoich uprawnień nadanych mocą umowy między stronami żadnej jej części innym osobom lub firmom. 10. Wykonawca bzgody Zamawiającego nie ma prawa zapoznawać się z materiałami stanowiącymi własność Zamawiającego. 11. W przypadku koniecznościwprowadzenia zmian do wykazów, o których mowa w pkt. 7, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego co najmniej 10 dni przed wprowadzeniem. Wszystkie zgłoszone osoby powinny posiadać aktualne dokumenty o których mowa w pkt.7 niniejszych wymagań. 12. Materiały dokumenty podlegające ochronie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia mogą być stosownie do ich klauzuli tajności (Zastrzeżone) ikonieczności ,przekazywane lub udostępniane między stronami umowy wyłącznie poprzez ich właściwe kancelarie w sposób określony wrozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiazawierających informacje niejawne (tj. Dz. U. 2011.271.1603) lub w miejscu wykonywania zadania określonego w umowie na czas zapoznania sięzawartymi tam informacjami, pod nadzorem osoby lub osób do tego celu upoważnionych ze strony Zamawiającego. 13. Wszystkie materiałyprzekazane Wykonawcy przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu umowy podlegają zaewidencjonowaniu i przechowywaniu w ochranianych,zamkniętych pomieszczeniach, które spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie środkówbezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (tj. Dz. U. 2012.683). Zabrania się wykonywać niejawnedokumenty i ich kopie na sprzęcie nie posiadającym ważnej dokumentacji bezpieczeństwa zaakceptowanej przez SKW lub ABW, a w przypadkukonieczności ich wykonania Wykonawca winien skontaktować się w tej sprawie z Zamawiającym. 14. Zobowiązuję się Wykonawcę do pisemnegoinformowania Zamawiającego o konieczności wytworzenia dodatkowych dokumentów na potrzeby umowy (dokumenty nie objęte umową, w tymdodatkowe kopie opracowanej dokumentacji, notatki, brudnopisy itp.). Po wykorzystaniu dokumenty te zostaną niezwłocznie przekazaneZamawiającemu lub zniszczone przez Wykonawcę ( za protokołem przesłanym Zamawiającemu). 15. W przypadku podpisania umowy zpodwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest wykonać (na podstawie niniejszego dokumentu) „szczególne wymagania w zakresie ochroni informniejawnych”, zaakceptowane przez Zamawiającego, które będą stanowiły załącznik do umowy z podwykonawcą. Podwykonawca musi spełniaćwszystkie wymagania określone w niniejszej instrukcji stosownie do klauzuli udostępnianych informacji niejawnych. 16. W przypadku realizacjizadania przez konsorcjum firm, lider konsorcjum musi wskazać w umowie konsorcjum, Wykonawcę odpowiedzialnego za ochronę informacjiniejawnych, spełniającego wymogi przepisów o ochronie informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone”. 17. Wszystkie przekazane Wykonawcy prZamawiającego materiały winny być po zakończonych pracach określonych umową zwrócone Zamawiającemu bez zbędnej zwłoki. 18. Przedmiotumowy i wszelkie informacje oraz materiały uzyskane w czasie i po jej realizacji nie mogą być wykorzystywane do żadnego rodzaju materiałówpromocyjnych i czynności z tym związanych, w szczególności w prezentacjach, w środkach masowego przekazu, filmach, ulotkach, folderach,systemach teleinformatycznych itp. 19. Niszczenie wykorzystanych lub uszkodzonych przedmiotów lub materiałów związanych z przedmiotem umojest zabronione. Przedmioty lub materiały wykorzystywane przez Wykonawcę przeznaczone do utylizacji mogą być składowane wyłącznie wwyznaczonych miejscach przez Zamawiającego i powinny być właściwie zabezpieczone przed ich ewentualnym rozproszeniem, a następnieprzekazane Zamawiającemu. 20. W ramach szkolenia prowadzonego przez pełnomocnika ochrony Użytkownika osoby, które dysponuje Wykonawsą zobowiązane zapoznać się z regulaminem wewnętrznym obowiązującym na terenie Użytkownika i ściśle go przestrzegać. Dotyczy to wszczególności: 1) posiadania przez pracowników Wykonawcy przepustek upoważniających do wejścia na teren kompleksu ( obiektu), a pozakończeniu realizacji umowy ich rozliczenia, 2) wcześniejszego uzgadniania z Użytkownikiem dostępu do obiektów po godzinach pracy, 3)przebywania pracowników Wykonawcy jedynie w miejscach wykonywania prac, dostęp do innych pomieszczeń obiektu, do których jest on konieczdo poprawnego wykonania przedmiotu umowy, każdorazowo musi być uzgodniony przez kierownika projektu z przedstawicielem pionu ochronyUżytkownika. 4) uzyskanie pozwolenia Użytkownika (administratora kompleksu) na: a) wnoszenie na teren kompleksu (obiektu) sprzętuaudiowizualnego oraz wszelkich urządzeń służących do rejestracji obrazu i dźwięku, b) użytkowanie w miejscu wykonywania prac telefonukomórkowego. 5) wstępu na teren obiektów wojskowych cudzoziemców, który odbywa się na zasadach określonych w Decyzji Nr 19/MON MinistraObrony Narodowej z dnia 24stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (tj. Dz. Urz. MO2017.18) 21. Zabrania się używania jakichkolwiek bezzałogowych statków powietrznych (BSP) nad terenem jednostki wojskowej, na rzecz którejrealizowana jest niniejsza umowa. 22. Wykonawca potwierdza spełnienie warunków określonych w niniejszych „Szczególnych wymaganiach wzakresie ochrony informacji niejawnych” dokumentami złożonymi w postępowaniu przetargowym. 23. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeńsprzedmiotu podlegającego ochronie, pełnomocnik ochrony Wykonawcy niezwłocznie powiadomi o tym fakcie (zgodnie z art.17 ust.1) kierownikajednostki organizacyjnej Wykonawcy, a także Zamawiającego i Użytkownika oraz podejmie niezwłoczne działania zmierzające do wyjaśnieniaokoliczności tego naruszenia oraz ograniczenia jego negatywnych skutków. 24. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia lub prnaruszenia ustawy lub niniejszych postanowień przez pracownika Wykonawcy podczas realizacji umowy, Zamawiający zwróci się z wnioskiem doWykonawcy o wykluczenie tego pracownika z dalszego wykonywania czynności związanych z realizacją umowy, a w przypadku uzasadnionymzaistniałą sytuacją Zamawiający podejmie stosowne środki prawne wobec tej osoby. 25. W przypadku utraty zdolności Wykonawcy do ochronyinformacji niejawnych w okresie realizacji umowy Zamawiający może odstąpić od realizacji dalszej części umowy. Odstąpienie traktuje się jakoodstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
Przewiduje się następujące wymagania dotyczące bezpieczeństwa dostaw związane z realizacja zamówienia::
Przewiduje się następujące wymagania dotyczące podwykonawstwa związane z realizacją zamówienia:
III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIUIII.2.3) Zdolność techniczna lub zawodowaOkreślenie warunków: A. Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu jeśli wykaże, że w okresie ostatniclat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie bazy paliw płynnych o łącznej wartości niemniejszej niż 7 mln złotych brutto. B.Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu, jeśli wykaże, żedysponuje: a)osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą : uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
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ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalności inżynieryjnej kolejowej, ważne zaświadczenie o wpisie na listę członkówwydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego z określonym w nim terminem ważności, ważne poświadczenie bezpieczeństwaupoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „ZASTRZEŻONE” lub pisemne upoważnienie wydane przez kierownikajednostki organizacyjnej, ważne zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, b)co najmniej jedną osobą pełnfunkcję kierownika robót budowlanych, posiadającą: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnokonstrukcyjno-budowlanej, ważne zaświadczenie o wpisie na listę członków, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego z określonymnim terminem ważności, ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej„ZASTRZEŻONE” lub pisemne upoważnienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, ważne zaświadczenie o odbytym szkoleniu wzakresie ochrony informacji niejawnych, c)co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót kolejowych posiadającą: uprawnieniabudowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej, ważne zaświadczenie o wpisie na listę członków, wydaprzez właściwą izbę samorządu zawodowego z określonym w nim terminem ważności, ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające dodostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „ZASTRZEŻONE” lub pisemne upoważnienie wydane przez kierownika jednostkiorganizacyjnej, ważne zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, d)co najmniej jedną osobą pełniącą funkckierownika robót elektrycznych posiadającą: uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, ważne zaświadczenie o wpisie na listę członków, wydane przez właściwą izbę samorząduzawodowego z określonym w nim terminem ważności, ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnyklauzuli co najmniej „ZASTRZEŻONE” lub pisemne upoważnienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, ważne zaświadczenie oodbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, e)co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót sanitarnych posiadającuprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, ważne zaświadczenie o wpisie na listę członków, wydane przez właściwą izbęsamorządu zawodowego z określonym w nim terminem ważności, ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacniejawnych o klauzuli co najmniej „ZASTRZEŻONE” lub pisemne upoważnienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, ważnezaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, f)pełnomocnikiem do spraw ochrony informacji niejawnychposiadającym: -ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „POUFNE”, -ważzaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub SłużbęKontrwywiadu Wojskowego, a także przez byłe Wojskowe Służby Informacyjne, g)administratorem systemu teleinformatycznego posiadającym:-ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „ZASTRZEŻONE” lub pisemneupoważnienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, -ważne zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacjiniejawnych, -ważne zaświadczenie o odbyciu specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznwydane przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego lub Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, h)inspektorem bezpieczeństwa teleinformatycznegoposiadającym: -ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „ZASTRZEŻONE”pisemne upoważnienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, -ważne zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochronyinformacji niejawnych, -ważne zaświadczenie o odbyciu specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemachteleinformatycznych wydane przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego lub Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, i)co najmniej jedną osobąpełniącą funkcję Kierownika Jednostki Organizacyjnej (Kierownik Przedsiębiorcy) posiadającą: -ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniajądo dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „ZASTRZEŻONE” lub pisemne upoważnienie wydane przez kierownika jednostkiorganizacyjnej, - ważne zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, j)co najmniej jedną osobą wyznaczonąobsługi kancelaryjnej dokumentów o klauzuli „ZASTRZEŻONE” posiadającą: -ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu doinformacji niejawnych o klauzuli co najmniej „ZASTRZEŻONE” lub pisemne upoważnienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, -ważnzaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. Zamawiający dopuszcza sprawowanie funkcji kierownika budowprzez osoby wymienione od litery „b” do „c” . Dopuszcza się przedstawienie zamiast uprawnień budowlanych w danej specjalności innych uprawniktóre zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państwEuropejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlaneoraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.Zamawiający wymaga podania imion i nazwisk pracowników wykonawcy, osób wykonujących czynności przy realizacji zamówiewraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:nie

III.3) PODSTAWY WYKLUCZENIAIII.3.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 131e ust. 1 ustawy PzpIII.3.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 131e ust. 1b pkt 1-3 ustawy Pzp:tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi "tak”)(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. a ustawy Pzp)(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. b ustawy Pzp)(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. c ustawy Pzp) w tym:(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 2 ustawy Pzp)(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp)
III.3.3) Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od obowiązku wykluczenia z postępowania wykonawców:nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON
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WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJIOświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniutakOświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcjitak
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIEZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZPIII.5.1) Wykaz dokumentów i oświadczeń:1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejelub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. Informację z Krajowego RejestruKarnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składaniawniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3. Ważne poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do: a)informacjiniejawnych o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE dla: -osoby pełniącej funkcje kierownika budowy, -osoby pełniącej funkcje kierownika robótbudowlanych, -osoby pełniącej funkcję kierownika robót kolejowych, -osoby pełniącej funkcję kierownika robót elektrycznych, -osoby pełniącejfunkcję kierownika robót sanitarnych, -administratora systemu teleinformatycznego, -inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego -osobywyznaczonej do obsługi kancelaryjnej dokumentów, -kierownika jednostki organizacyjnej (kierownika przedsiębiorcy) b)informacji niejawnych oklauzuli co najmniej POUFNE dla: -pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych 4.Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizzamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oinformacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór zał. nr 5 do siwz – przy uwzględnieniu warunku opisanego w pkt 5.2.1 siwz. 5. Wprzypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, dokumenty wskazane w pkt 1 – odniesieniu do tych podmiotów. 6. W przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jestpodmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy – dokumenty wskazane w pkt 1 w odniesieniu do tego podwykonawcy.
III.5.2) W zakresie wykazania spełniania przez podwykonawcę, o którym mowa w art. 131n ust. 2 ustawy Pzp, wymagańdotyczących realizacji części zamówienia należy przedłożyć:
III.5.3) Dokumenty podmiotów zagranicznychJeżeli wykonawca lub podwykonawca, o którym mowa w art. 131n ustawy Pzp, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pozaterytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy przedłożyć:Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający odwykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RzeczypospolitejPolskiej, zamiast dokumentów wskazanych w: - pkt III 5.1. ppkt 2 składa informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiegorejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejzamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14(niniejszy dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziałupostępowaniu), - pkt III 5.1 ppkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (niniejszy dokument powinien być wystawiony nie wcześnniż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu). Jeżeli w kraju, w którym wykonawca masiedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się jdokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, luboświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przez organem sądowym, administracyjnym albo organemsamorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania teosoby (przedmiotowe dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczendo udziału w postępowaniu. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby, mającej miejscezamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt III 5.1. ppkt 2, składa informację z odpowiednierejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, wktórym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresokreślonym w art. 24 ust. 1 pkt 14. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takicdokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby(przedmiotowy dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie doudziału w postępowaniu.

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIEZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZPIII.6.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:1. Na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy, Zamawiający wzywa wykonawców do złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowan1.1.Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczendo udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty imiejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów, określających czy te roboty budowlanezostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowukończone – wzór zał. nr 4 do siwz – przy uwzględnieniu warunku opisanego w pkt III. 2.3. ppkt A, przy czym dowodami, o których mowa, sąreferencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczy
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o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2.Na wezwanie Zamawiającego należy zło2.1 Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówieniapublicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór zał. nr 5 dosiwz – przy uwzględnieniu warunku opisanego w pkt III.2.3 ppkt B
III.6.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie doudziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejscwykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów, określających czy te roboty budowlane zostaływykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowoukończone – wzór zał. nr 4 do siwz – przy uwzględnieniu warunku opisanego w pkt III.2.3 ppkt A), przy czym dowodami, o których mowa, sąreferencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyo obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
III.7) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIEZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZPDowody potwierdzające, że oferowane przez wykonawcę materiały i urządzenia równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającegsiwz – w przypadku ich zastosowania.III.8) INNE DOKUMENTY1.Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu musi zawierać: 1.1 Wniosek sporządzony według załącznika nr 1 do siwz. 1.2 Oświadczeniai/lub dokumenty, o których mowa w pkt 7.1, 7.2 oraz 7.3 siwz. 1.3 Dokument wymieniony w pkt 7.4 siwz – jeśli dotyczy. 2. Oferta musi zawieraćnastępujące oświadczenia i dokumenty: 2.1 Wypełniony, opieczętowany i podpisany przez osoby upoważnione druk „Oferta” (wzór – zał. nr 6 dosiwz) 2.2 Wypełniony druk „Oferta Wykonawcy” (wzór zał. Nr 10). 2.3 Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z pkt 15 siwz. 2.4 Wykaz częścizamówienia, której wykonanie powierzone zostanie podwykonawcom wraz z podaniem nazw (firm) podwykonawców oraz przedmiotu umów opodwykonawstwo (wzór – zał. nr 7 do siwz) – w przypadku niewypełnienia lub niedołączenia ww. oświadczenia do oferty, Zamawiający uzna, żewykonawca wykona zamówienie własnymi siłami.
III.9) Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców,których działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jestspołeczna i zawodowa integracja osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, u których % (nie mniej niż 30%pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:% (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg ograniczonyIV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:takInformacja na temat wadium:Na etapie składania ofert wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 180.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych)
IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni odpowiednio do składania ofert, do składania ofertwstępnych lub do udziału w dialogu(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)Liczba wykonawców  3Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawcówspełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu:Do składania ofert zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów, zgodnie z poniższą formułą: Jeden punkt wykonawotrzyma za spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia, tj. jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków odopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotębudowlaną polegającą na budowie lub przebudowie bazy paliw płynnych o łącznej wartości nie mniejszej niż 7 mln złotych brutto. Każdy dodatkowjeden punkt zostanie przyznany za każde wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udzw postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą nbudowie lub przebudowie bazy paliw płynnych o łącznej wartości nie mniejszej niż 7 mln złotych brutto. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 5dodatkowych punktów. Do następnego etapu zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy otrzymają największą ilość punktów. W przypadku, gdy dwólub więcej wykonawców uzyska równą ilość punktów, decydujące znaczenie dla kwalifikacji będzie miała łączna wartość wykonania robótbudowlanych, za które zostały przyznane punkty. Zamawiający nie będzie przyznawał dodatkowych punktów za posługiwanie się zasobami innychpodmiotów. Zamawiający nie będzie przyznawał także dodatkowych punktów za posługiwanie się zasobami innych podmiotów, jeśli wykonawcasamodzielnie spełni warunek posiadania wiedzy i doświadczenia określony w ogłoszeniu o zamówieniu. W przypadku, gdy Wykonawca powoła siękilkakrotnie na tę samą robotę budowlaną, z uwagi na wykonywanie jej przez kilka podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówieniapodmioty udostępniające zasoby, Zamawiający przyzna za tę robotę punkty tylko jeden raz, uwzględniając ilość robót, a nie ilość wykonujących jąpodmiotów.IV.1.5 Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek odrzucenia ofert, innych niż przesłanki, o których mowa w art. 89
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ust. 1 ustawy Pzpnie
IV.1.6 Przewidziane jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miałbyć przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówieniaPrzewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek unieważnienia postępowania, innych niż przesłanki, o których mowa w a93 ust. 1 i 1a ustawy Pzp

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2.1) Kryteria oceny ofert:KryteriaKryteriaZnaczeniecena 100
IV.2.2) Aukcja elektronicznaPrzewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznejnie
IV.3) NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM I DIALOG KONKURENCYJNYIV.5) ZMIANA UMOWYPrzewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboruwykonawcy:takNależy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzania zmian zawiera załącznik nr 8 do siwz - wzór umowy
Przedział wartości obejmujących minimalny i maksymalny procent wartości umowy w sprawie zamówienia w dziedzinachobronności i bezpieczeństwa, który ma być przedmiotem umowy o podwykonawstwo

IV.7) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.7.1) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:11/03/2020 godzina: 09:30,Obowiązek przekazywania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Język lub języki, jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu/Ofertę należy złożyć w języku polskimIV.7.2) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)IV.7.3) Informacje dodatkowe:
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